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1 ·u TTENB ERG'S 
CHRONOLOGI SC HE VERZA~1ELING 

Jaargang 1926 

4 Januari 1926. RONDSCKRIJVEN van den 
Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw aan Heeren Gedeputeerde Staten 
der provinciën Gelderland, Zeeland, Gro
ningen en Drenthe, betreffende verrekening 
vorderingen, tusschen Rijk en Gemeenten. 

Ik heb de eer Uw College te berichten, dat 
aan het verzoek door mijn ambtsvoorganger 
bij schrijven, dd. 24 Juli 19:?5, n°. 5695, Af
deeling BB., gedaan, niet door alle Colleges 
van Gedeputeerde Staten dadelijk gevolg is 
gegeven, in verband met geiezen bedenkingen 
tegen de voorgestelde wijzigingen der boek
houd- en rekeningnoorschriften. 

Door tusschenkomst van den Minister van 
Financiën is toen aan de Adviescommissie 
Begrootings- en Rekeningsvoorscbriften 1924 
opgedragen de noodige bepalingen te ont
werpen, die voldoende de bezwaren der ver
schillende Colleges van Gedeputeerde Staten 
zouden ondervangen. 

Afschrift van de door die Commissie, na 
gehouden overleg met den Kring van Griffiers, 
samengestelde ontwerp-wijzigingen met toe
lichting gaan als bijlagen hiernevens. 

Met die ontwerpen kunnen de Minister van 
Financiën en ik mij vereenigen. 

Naar ik vertrouw zal Uw College termen 
kunnen vinden Uw bereids ingezonden besluit 
in te trekken om in verband met het boven
staande (ook ter wille van de uniformiteit) over 
te gaan tot het vaststellen van de w~jzigingen 
der voorschriften overeenkomstig de bijge
voegde ontwerpen en deze aan de Kroon ter 
goedkeuring aan te bieden. 

Een spoedige afdoening dezer aangelegenheid, 
aangezien de voornaamste bepalingen worden 
geacht 1 Januari 1926 in werking te treden, zou 
door mij zeer op prijs worden gesteld. 

Na goedkeuring door Hare Maiesteit de Ko
ningin van Uwe besluiten, zal mijn rondschrijven, 
dd. 24 Juli 1925, n°. 5695, Afdeeling BB., voor 
zooveel noodig worden ingetrokken. (B.) 

4 Januari 1926. RONDSCHRIJVEN van den 
Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw aan Heeren Gedeputeerde 
Staten van de provinciën in het vorig 
nommer niet genoemd, betreffende ver
rekening vorderingen, tusschen Rijk en 
Gemeenten. 

Naar aanleiding van de o. m. door Uw 
College naar voren ~ebrachte bezwaren tegen 
de voorgestelde wijzigingen der boekhoud- en 
rekeningsvoorschriften, is door tusschenkomst 
van den Minister van Financiën aan de Advies
commissie Begrootings- en Rekeningsvoor
schriften 1924 opgedragen de noodige bepa
lingen te ontwerpen, die voldoende de be
zwaren der verschillende Colleges van Gede
puteerde Staten zouden ondervangen. 

Afschriften van de door die Co=issie, na 
gehouden overleg met den Kring van Griffiers, 
samengestelde ontwerp-wijzigingen met toe
lichting gaan als bijlagen hiernevens. 

Met die ontwerpen kunnen de Minister van 
Financiën en ik mij vereenigen. 

Naar ik vertrouw zullen bij Uw College thans 
geen overwegende bedenkingen meer bestaan. 
Het ware mij aangenaam, indien Uw College 
mitsdien zou kunnen overgaan tot het vast
stellen van de wijzigingen der voorschriften 
overeenkomstig de bijgevoegde concepten en 
toezending van de desbetreffende besluiten 
ter goedkeuring aan de Kroon. 

Een spoedige afdoening dezer aangelegen
heid, aangezien de voornaamste bepalingen 
worden geacht 1 Januari 1926 in werking te 
treden, zou door mij zeer op prijs worden 
gesteld. 

Na goedkeuring door Hare Majesteit de 
Koningin van Uwe besluiten, zal mijn rond
schrijven, dd. 24 Juli 1925, n°. 5695, Afdee
ling _ BB., voor zooveel noodig worden inge-
trokken. (B.) 
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5 Januari 1926. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 9 Augustus 1924 
(Staatsblad n°. 409) houdende reorganisatie 
van de stichting "Het Apcldoornsche 
Bosch" te Apeldoorn. S. 1. · 

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

Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 31 De
cember 1925, n°. 1874, Afdeeling Armwezen; 

Gelet op de Wet van 27 April 1884 (Staats-
blad n°. 96), laatstelijk gewijzigd bij de Wet van 
27 November 1919 (Staatsblad n°. 784) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen dat in Ons besluit van 9 Augustus 

1924 (Staatsblad n°. 409) de volgende wijzi
gingen worden gebracht : 

Art. 1. Artili:el 2 wordt gelezen als volgt : 
Aan de Vereeniging Centraal Israelietisch 

Krankzinnigengesticht in Nederland, gevestigd 
te Amsterdam, wordt vergunning verleend om 
van hare Stichting "Het Apeldoornsche Bosch", 
~elegen in de gemeente Apeldoorn, vier pavil-
3oenen in te richten tot een gesticht voor 
krankzinnigen, overeenkomstig de overge
legde teekeningen en daarbij gegeven beschrij
ving. 

2. Artikel 3 wordt gelezen als volgt : 
De oostelijke en de westelijke vleugel van 

het hoofdgebouw worden onder den naam 
Sanatorium Rustoovd en onder de voorwaar
den, behoorende bij dit besluit, aan~ewezen 
als eene inrichting, die niet als krankzmnigen
gesticht wordt beschouwd, ook wanneer daarin 
meer dan twee krankzinnigen worden ver
pleegd. 

3. Art. 4 wordt gelezen : 
In het gesticht voor krankzinnigen mogen 

niet meer dan 459 krankzinnigen, 205 mannen 
en 254 vrouwen verpleegd worden. 

Bovendien mogen gedurende het tijdvak 
eindigende 1 November 19~1 nog 32 mannen 
en 40 vrouwen verpleegd worden. 

4. Artikel 5 wordt gelezen : 
In de inrichting, bedoeld in art. 3 mogen 

niet meer dan 34 mannen en 49 vrouwen ver
pleegd worden. 

Bovendien mogen gedurende het t,ijdvak, 
eindigende 1 November 1931, nog 3 mannen 
en 9 vrouwen verpleegd worden. 

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

's-Gravenhage, den 5den Januari 1926. 
WILHELMINA. 

De Min. van Binnenl. Zaken en Landbouw, 
DE GEER. 

( Uit,geg. 19 Januari 1926.) 

6 Januari 1926. BESLUIT tot wijziging van 
het Reglement van politie voor de Reede 
en 's Rijks-marinehaven "Het Nieuwe
diep" en van het Reglement van politie 
voor de Reede en 's Rijks-marinehaven 
van Hellevoetsluis. S. 2. 

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

Marine en Waterstaat van 2 December 1925, 
Afdeeling D, n°. 64, en van 26 November 1925, 
Lr. M., afdeeling Waterstaat A; 

Den Raad van State gehoord, 1advies van 
22 December 1921\, n°. 17); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 30 December 1925, 
Afdeeling D, n°. 69 en van 31 December 1925, 
L:1. 0. 0., afdeeling Watersta:1t A. 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen :1ls volgt : 

A. 
I. In plaats v:1n de leden 3 en 4 van arti

kel 43 van het Reglement van politie voor de 
Reede en 's Rijks-marinehaven "Het Nieuwe
diep", vastgesteld bij Ons besluit van 21 De
cember 1918 (Staatsblad n°. 833), wordt gelezen: 

,,(3.) De door hen opgemaakte processen
verb:1al worden, onverminderd het bepaalde 
bij de artikelen 157 en 159 van het Wetboek 
van Strafvordering, in afschrift aan den 
Command:1nt der Marine en, voor zoover 
betreft . de reede benevens <le onder het De
partement van Waterstaat ressorteerende wer
ken der haven, aan den Hoofdingenieur-Direc
teur van den Rijksw11,terstaat medegedeeld". 

TL In plaats van de leden 3 en 4 van artikel 
40 van het Reglement van politie voor de Reede 
en 's R~iks-marinehaven van Hellevoetsluis, 
vastgesteld bij Ons besluit van 21 December 
1918 (Staatsblad n°. 833), zooals dat beslnit 
werd gewijzigd bij Ons besluit van 16 Augustus 
1924 (Staatsblad n°. 420), wordt gelezen: 

,,(3). De door hen opgemaakte processen
verbaal worden, onverminderd het bepaalde 
bij de artikelen 157 en 159 v:1n het Wetboek 
van Strafvordering, in afschrift aan den Haven
meester en, voor zoover betreft de reede be
nevens de onder het Departément van Water
staat ressorteerende werken der haven, aan 
den Hoofdingenieur-Directeur van den Rijks- 
waterstaat medegedeeld." 

B. 
Dit besluit treedt in werking op denzelfden 

dag, waarop de wet van 15 Januari 1921 
(Staatsblad n°. 14), houdende vaststelling van 
een Wetboek van Strafvordering, in werking 
wordt gesteld. 

Onze Ministers van Marine en van Water
staat zijn belast met de uitvoering van dit be
sluit, dat in het Staatsblad geplaatst en in af
schrift aan den Raad van State medegedeeld 
zal worden. 

's-Gravenhage, den 6den Januari 1926. 
WILHELMINA. 

De jlfinister van _Marine a. i., LAMBOOY. 

De Minister van Waterstaat, M. BoNGAERTS. 
(Uit,geg. 26 Jan. 1926.) 

6 Januari 1926. BESCHIKKING van den Hoogen 
Raad. 

De vraag of een agent van een levens
verzekering-maatschappij anders dan in 
loondienst geregeld in het bedrijf van die 
onderneming werkzaam is, is afhankelijk 
van de omstandigheden. 

Waar daarnaar door den Raad van 
Beroep geen afdoend onderzoek was inge
steld, wordt de uitspraak van den Raad 
van Beroep ambtshalve vernietigd, wegens 
schending van art. 16 der wet van 19 Dec. 
1914 (Staatsblad n°. 564), ten einde alsnog 
zulk een onderzoek ~n te stellen. 
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De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift van cassatie van 

den plaatsvervangenden chef der Afdeeling 
"Belastingen" der gemeente-secretarie van 
Utrecht, als zoodanig die gemeente vertegen
woordigende, tegen de uitspraak van den Raad 
van Beroep voor de directe belastingen te 
Utrecht van 14 Febr. 1925, waarbij op het 
beroep van de N aamlooze Vennootschap Levens
verzekering-Maatschappij A te Utrecht is ver
staan, dat haar aanslag in zakelijke belasting 
op het bedrijf over het jaar 1921 zal worden 
berekend naar een gemiddeld aantal van 64 
.arbeiders ; 

Gezien de stukken ; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

.adv.-gen. Besier, namens den proc.-gen., daar
toe strekkende, dat de bestreden uitspraak zal 
worden vernietigd en dat het geding zal worden 
verwezen naar den Raad van Beroep voor de 
directe belastingen te Utrecht, ter verdere 
behandeling en beslissing van de zaak, met 
inachtneming van het door den Hoogen Raad 
te wijzen arrest ; 

0. dat uit de bestreden uitspraak blijkt: 
dat belanghebbende over 1921 in voormelde 

belastin~ is aangeslagen voor 65 arbeiders, te 
weten, eén meer dan volgens haar eigen aan
gifte ; dat voor dien éénen "arbeider" als voor
beeld is genomen de agent van belanghebbende, 
genaamd X., ten einde principieel te doen 
vaststellen of onder de hier bedoelde arbeiders 
ook zijn te begrijpen de boden of agenten, 
welke bij belanghebbende werkzaam zijn; 

dat door den Raad afs feitelijk vaststaande 
is aangenomen : a. dat de agenten van belang
hebbende geen vast salaris, doch uitsluitend 
.aanbreng- en incassopremie genieten; /,. dat 
zij over hun tijd kunnen beschikken, zooals 
zij zelf verkiezen ; c. dat zij zonder toestemming 
van belanghebbende buiten en behalve hun 
.agentschap andere functies mogen bekleeden, 
behoudens in een zaak in doel en strekking be
langhebbende evenarende, waarvoor toeste'll
ming der Directie van belanghebbende noodig 
is; d. dat belanghebbende's agenten ,zoo noodig 
het werk aan net agentschap verbonden op 
hun kosten door of met behulp van derden 
mogen verrichten; e. dat belanghebbende's 
.agenten niet uitsluitend voor haar werkzaam 
behoeven te zijn, doch zeer wel ook andere be
roepen kunnen waarnemen en dit ook meeren
deels doen ; 

dat de Raad voorts heeft overwogen, dat 
uit deze feitelijke vaststellingen volgt : dat 
belan~hebbende's agenten niet bij haar in 
loondienst zjin ; dat er tusschen belangheb
bende en hare agenten geen verhouding van 
ondergeschiktheid bestaat en uit de overge
legde instructie van belanghebbende voor hare 
agenten geenszins van eene dergelijke ver
houding noch van eenig dienstverband blijkt ; 

dat de agenten geheel zelfstandig werkzaam 
zijn en zij niet kunnen geacht worden in het 
bedrijf van belanghebbende werkzaam te zijn; 

0. dat de Raad op deze gronden de uit
spraak van den chef der afdeeling "Belastingen" 
waarbij de aanslag was gehandhaafd, heeft 
vernietigd, met beslissing als hieronder is . ver
meld ; 

0. dat daartegen is gericht het middel van 
cassatie luidende : 

Schending of verkeerde toepassing van ar_t. 4 
der Verordening op de heffing van een zakehJke 
belasting op het bedrijf der gemeente Utrecht 
in verband met art. 242e der Gemeentewet, 
omdat tot het bedrijf e.ener levensverzekering
maatschappij behoort het opsporen van en 
bewerken van personen, die voor het afsluiten 
van overeenkomsten van levensverzekering in 
aanmerking komen, en de Raad van Beroep 
ten onrechte de agenten, die door de maat
schappij met die werkzaamheden belast zijn, 
niet beschouwt a ls personen, die arbeicl ver
richten, welke regelmatig ter bereiking van 
het bedrijfsdoel pleegt te worden verricht, en 
die dus geacht kunnen worden overeenkomstig 
art. 4, al. 1, der Verordening geregeld in het 
bedrijf werkzaam t e zijn ; 

0 . dat genoemd art. 4, zooals het destijds 
luidde, in zijn eerste lid handelt over hen, die 
in loondienst arbeid verrichten, terwijl het 
tweede lid mede als arbeider aanmerkt "ieder, 
die anders dan in loondienst geregeld in een 
bedrijf werkzaam is tegen een belooning onder 
welken naam en in welken vorm ook, die per 
jaar minder bedraagt dan het in het eerste lid 
bedoelde bedrag" ; 

0. dat waar hier betreffende het bedrag der 
belooning aan de vereischten der verordening 
is voldaan, terwijl geen sprake is van het in 
loondienst arbeid verrichten, de eenige te be
antwoorden vraag deze is, of de Raad van Be
roep heeft kunnen aannemen, dat de agent X 
niet kan worden beschouwd als een arbeider, 
die, anders dan in loondienst, geregeld in het 
bedrijf van belangwekkende werkzaam is ; 

0. nu betreffende het middel van cassatie 
en ambtshalve: 

dat voor het wezen van het levensverzeke
ringsbedrijf, zooals zich dit hier te lande heeft 
ontwikkeld, behoort de werkzaamheid van 
personen, die zich bezig houden met het op
sporen, bezoeken, inlichten en bewerken van 
voor verzekering in aanmerking komende per
sonen en die veelal ook belast zijn met het 
geregeld - in de zoogenaamde volksverzeke
ring wekelijks - innen van premiën, aan wie 
ook wel is opgedragen onderzoek en voorloopige 
regeling van uit de verzekeringsovereenkomst 
voortvloeiende aanspraken en uitbetaling van 
verzekeringsbedragen ; 

dat het geheel afhangt van omvang en aard 
der werkzaamheden, of zulk een agent of bode 
kan geacht worden geregeld in het bedrijf 
werkzaam te zijn, dat wil zeggen: of hij krach
tens door of vanwege de leiding van het be
drijf verstrekte opdracht den binnen het be
drijfsdoel vallenden arbeid verricht ; dat immers 
in zulk een geval, door geregeld en voortdurend 
contact, een zoodanige band van saamhoorig
heid met het bedrijf bestaat, dat zijne werk
zaamheden gezegd kunnen worden te ge
schieden niet alleen voor het bedrijf, maar ook 
in het bedrijf ; 

dat dit laatste zeer zeker het geval zou 
zijn met diegenen, die, anders dan in eigen 
.zelfstandig bedrijf - en ook niet in het bedrijf 
van een andere onderneming - beroepmatig 
het agentschap eener levensverzekeringsmaat
schappij uitoefenen ; 

dat er echter ook wel agenten bestaan, die 
slechts sporadisch bij elke zich voordoende 
gelegenheid min of meer toevallig zich met 
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het agentschap bezig houden en dus in elk geval 
niet geregeld in het bedrijf werkzaam zijn, gelijk 
de hier toepasselijke bepaling der verordening 
vordert; 

dat in elk bijzonder geval naar aard en om
van$ der verrichte werkzaamheden moet worden 
beslist, of zulk een geregelde werkzaamheid in 
het bedrijf aanwezig is ; 

dat echter in de bestreden uitspraak omtrent 
aard en omvan$ van de werkzaamheden van 
den agent X. mets is vastgesteld ; dat wel de 
Raad van Beroep als vaststaande heeft aan
genomen de omstandigheden hiervoren sub a 
tot e vermeld, doch die omstandigheden geens
zins een geregelde werkzaamheid in het be
drijf uitsluiten; dat evenmin de omstandig
heid, dat de Raad in de voor de agenten ~gel
dende instructie niets heeft aangetroffen, 
waaruit ondergeschiktheid of eenig dienstver
band blijkt, afdoende kan zijn voor de waar
deering van de in werkelijkheid verrichte werk
zaamheden; 

0. dat uit het vorenstaande volgt, eenerzijds 
dat het middel niet tot cassatie kan leiden, 
omdat het, voor zooverre het als vaststaande 
aanneemt hetgeen daarin als aan de agenten 
opgedragen is vermeld, feitelijken grondslag 
mist, en anderszijds, dat d!' uitspraak van den 
Raad berust op gronden, welke de beslissing 
niet kunnen dragen, waardoor art. 16 der Wet 
van 10 Dec. 1914 (St,aatsblad n°. 564) is ge
schonden, zoodat die uitspraak moet worden 
vernietigd ; 

Wijst de zaak terug naar den Raad van 
Beroep voormeld, ter verdere behandeling, met 
inachtneming van hetgeen in dit arrest is 
overwogen. (B.) 

7 Januari 1926. RONDSCHRIJVEN van den 
Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
aan de Gemeentebesturen, betreffende uit
voerin$ _schilderwerk door woningbouw
vereemgmgen. 

In het schildersvak komt in den winter veel 
werkloosheid voor. Deze treedt gewoonlijk 
reeds spoedig op, nadat de z.g. seizoendrukte 
is afgeloopen en doet zich het sterkst gevoelen 
in de maanden November tot en met Februari. 
Dit verschijnsel hangt blijkbaar samen met 
de van oudsher bestaande gewoonte om het 
schilderwerk bij voorkeur niet in den winter, 
doch in het voorjaar te doen uitvoeren. In de 
maanden April en Mei is er dan ook volop 
werk en komen veelal handen te kort om alle 
opdrachten binnen de gestelde termijnen uit 
te voeren. 

Een betere verdeeling van de werkzaam
heden over de verschillende maanden van het 
jaar zou aan het bedrijf slechts ten goede 
kunnen komen en de werkloosheid vermin
deren. Om die te verkrijgen zou niet alle 
buitenwerk in het voorjaar moeten plaats 
vinden en zou het binnenwerk, waarbiJ men 
minder van de weergsesteldheid afhankelijk is, 
bij voorkeur in den winter moeten worden uit
gevoerd. 

Het komt mij voor, dat de woningbouwver
eenigingen, die in vele gemeenten met Rijks
steun dikwijls groote woningcomplexen hebben 
gesticht, er veel toe zouden kunnen bijdragen 
om een zoodanige regeling der werkzaamheden 
te verkrijgen. 

Het zou mij daarom aangenaam zijn, indien 
Uw College zooveel mogelijk wilde bevorderen, 
dat de in Uwe gemeente gevestigde woning
bouwvereenigingen, die met Rijkssteun werken, 
het eventueel noodige buitenschilderwerk niet 
in het voorjaar en het binnenschilderwerk zoo
veel mogelijk lieten uitvoeren in de maanden 
November tot en met Februari. (B. S.) 

8 Januari 1926. RONDSCHRIJVEN van den, 
Pensioenraad, betreffende toepassing art. 
67 Pensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240} 
en art. LXXXIV van de Wet van 28 Mei 
1925 (Staatsblad n°. 216). 

Met het oog op de toepassing van artikel 67 
der Pensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240) en 
van artikel LXXXIV der wet van 28 Mei 1925 
(Staatsblad n°. 216) hebben wij de eer U te ver
zoeken ons te willen berichten of over het 3de 
kwartaal 1925 in Uwen dienst werkzaamheden 
zijn verricht door personen met pensioen e-x 
de Pensioenwet 1922, wien deze werkzaam
heden na den dag van ingang van hun pen
sioen zijn opgedragen. 

U gelieve ons c.q. opgave van de namen dier 
gepensionneerden te verstrekken, met ver
melding van de functie waarin zij zijn her
plaatst en de daarin gedurende dat kwartaal 
genoten inkomsten. 

Gaarne zien wij voortaan na afloop van elk 
kwartaal eene dergelijke opgave tegemoet. 

De Pensioenraad, 
G. C. VON WEILER, Voorz. 
A. W. WICHERS, Beer. 

8 Januari 1926. RONDSCHRIJVEN van den 
Minister van Financiën aan de Colleges van 
Gedeputeerde Staten in de onderscheidene 
provinciën, betreffende Gemeentelijke in
komstenbelasting. 

Ik heb de eer U mede te deelen, dat bij 
Koninklijk besluit van 5 December 1925, 
n°. 38, is beslist, dat als het orgaan door middel 
waarvan de gemeente de haar bij art. 265i der 
Gemeentewet toegekende rechten heeft uit te 
oefenen, moet worden aangemerkt de Raad, 
aan wien met betrekking tot de regeling en 
het bestuur van de huishouding der gemeente 
alle bevoegdheid behoort die niet biJ de Gè
meentewet of eenige andere wet aan den Burge
meester of aan Burgemeester en Wethouders 
1s opgedragen. D1envol$ens zijn bij bovenge
noemd K. B. met vernietiging van de beslissing 
van Gedeputeerde Staten, alsnog in hun aan 
Gedeputeerde Staten voorgelegde bezwaren 
niet-ontvankelijk verklaard Burgemeester en 
Wethouders eener gemeente, die, zonder daartoe 
door den Raad gemachtigd te zijn, bij Gedepu
teerde Staten bezwaren hadden ingediend tegen 
de aanslagen die aan eenige inwoners hunner 
gemeente als werkforens waren opgelegd in een 
andere gemeente. In meerbedoeld K. B. wordt 
nog overwogen, dat Burgemeester en Wet
houders noch aan art. 179 der Gemeentewet noch 
aan een andere wetsbepaling de bevoegdheid 
kunnen ontleenen in deze uit eigen hoofde op 
te treden en dat daarvoor niet met vrucht een 
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beroep kan worden gedaan op art. 126 der 
Gemeentewet, 'aangezien de uitoefening van 
het recht tot het indienen van bezwaren als 
in art. 265i der Gemeentewet bedoeld, niet kan 
worden beschouwd als uitvoering van eene 
wet, waartoe door het gemeentebestuur moet 
worden medegewerkt. 

Ik zou U in overweging willen geven het 
vorenstaande mede ter kennis te brengen van 
de besturen der gemeenten in Uwe provincie, 
waartoe een voldoend aantal afdrukken dezer 
hiernevens gaat. (B./ 

9 Januari 1926. RONDSCHRIJVEN van den 
Minister van Financiën aan de Colleges van 
Gedeputeerde Staten in de onderscheidene 
provinciën, betreffende Forensenbelasting. 
(Beslissing door Gedeputeerde Staten of 
door äe Kroon). 

Ik heb de eer U mede te deelen, dat bij 
Koninklijk besluit van 19 December 1925, 
n°. 28, de Kroon zich onbevoegd heeft ver
klaard, in eersten aanleg kennis te nemen van 
een geschil betreffende de vraag, of een recla
mant al dan niet terecht als belastingplic,htig 
was beschouwd naar art. 244a, 4°, der Ge
meentewet, en zulks uit overweging, dat bij 
het bezwaar slechts de bestreden aanslag en 
niet t,evens de aanslag in een andere gemeente 
was betrokken. Hoezeer ik deze opvatting in 
overeenstemming acht met de wet, is daarvan 
zoo herhaaldelijk afgeweken, dat het ver
klaarbaar is, dat bij de belastingplichtigen de 
meening heeft post gevat, dat bezwaren als 
de hierbedoelde tot de Kroon behooren te 
worden gericht. Vooral in den eerstvolgenden 
tijd zullen mij, naar het zich laat aanzien, nog 
vele bezwaarschriften in handen komen die 
ten onrechte bij de Kroon zijn ingediend. Ik 
stel mij voor, deze bezwaarschriften aan U 
door te zenden, in het vertrouwen dat U die, 
met het oog op de belangen van de aange
slagenen, zult willen beschouwen als recht
streeks bij U te zijn ingekomen op den dag, 
waarop zij het Kabinet der Koningin hebben 
bereikt. De Minister, enz. 

Afschrift dezer met een voldoend aantal 
afdrukken voor de inspecteurs der directe be
lastingen in de directie te zenden aan de direc-
teurs der directe belastingen, enz. (B.) 

9 Januari 1926. RONDSCHRIJVEN van den 
Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw aan heeren Burgemeesters, be
treffende Wijziging Leidraad veeziekte. 

Het bepaalde in D sub 10 van den Leidraad 
voor het opmaken van declaratiën enz. inzake 
verrekening van kosten, voortvloeiende uit de 
Veewet (zie schrijven van den Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 4 De
cember 1922 n°. 10976 afd. Compt.) is niet 
geheel in overeenstemming met de bepalingen 
der nieuwe Veewet (Staatsblad n°. 153, 19:W) 
en met de op grond daarvan getroffen maat
regelen. In den Leidraad is n.l. niet tot uit
drukking gekomen, dat voor het houden van 
verkoopingen van vee, enz. in beslaggenomen 
of onteigend op grond van de bepalingen dier 

wet, de ontvangers der Registratie en Domeinen 
de aangewezen ambtenaren zijn. Deze dienen 
dus ter zake hunne verant" oordingen in. 

Van het opmaken van eene rekening en ver
antwoording door de burgemeesters en van het 
door dezen deponeeren van de opbrengsten bij 
den gemeente-ontvanger kan derhalve in het 
vervolg in geen geval meer sprake zij'n. 

(13. S. J 

9 Januari 1926. RONDSCHRIJVEN van den 
Minister van Financiën van den 9 .Januari 
1926 aan Feeren Gedeputeerde Sta.ten in 
onderscheidene provinciën, betreffende be
eediging van deskundigen in zake grond
belasting. 

Naar mij is medegedeeld, komt het meer
malen voor, dat deskundigen, door U inge
volge art. 17 of art. 18 der wet op de grond
belasting aangewezen, op denzelfden dag meer
malen moeten worden beëedigd, in verband 
met de opvatting als zou de deskundige voor 
iedere hermeting of herschatting vooraf door 
den Burgemeester zijner woonplaats beëedigd 
moeten worden. 

Naar mijne meening bestaat er echter geen 
bezwaar tegen, dat de op den voet van boven
genoemde artikelen aangewezen deskundigen 
bij de eerstvolgende beëediging tevens worden 
beëedigd voor alle verdere hermetmgen en her
schattmgen en tot het verrichten waarvan zij 
later door U mochten worden aangewezen. 

(B.) 

11 Januari 1926. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het S taatsblad van de 
tusschen den Britschen Gezant te 's-Gra
venhage en den Minister van Buitenland
sche Zaken gewisselde nota's, d.d. 23 Sep
tember en 3 October 1925, waarbij is 
overeengekomen om de lijst van Staten, 
bedoeld in artikel l van het op 13 April 
1920 te Londen gesloten verdrag betreffende 
uitlevering van mi~dadigers tusschen N e
derland en eenige onder Britsch protecto
raat staande Staten op het Maleische 
Schiereiland (Staatsblad 1920 n°. 729) aan 
te vullen met de namen der St~.ten J ohore 
en Kedah. S. 3. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Gezien het op I:l April l!l20 te Londen 

tusschen Nederland en Groot-Britannië ge
sloten verdrag (Staatsblad 1\120 n°. 729) be
treffende uitlevering van misdadigers tusschen 
Nederland en eenige onder. Brit,sch protectoraat 
staande Staten op het Maleische Schiereiland ; 

Gezien de tusschen den Britschen Gezant t e 
's-Garvenha.ge en Onzen Minister van Buiten
landsche Zaken gewisselde nota's d .d . 23 Sep
tember en 3 October 1925, waarbij is overeen
gekomen om de lijst van Staten, bedoeld in 
artikel 1 van bovengenoemd verdrag, aan te 
vullen met de namen der Staten J ohore en 
Kedah, van welke nota's een afschrift en een 
vertaling bij dit Besluit zijn gevoegd ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van 31 December 1925, 
Directie van bet Protocol, n°. 35914; 

Hebben goedgevonden en verst.aan: 

• 
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meergenoemde nota's t e rl oen bekendmaken 
door de plaatsing van dit Besluit in het Staats
blad. 1 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zooveel 
hem aangaat, belast met de uitvoering van het
geen ten deze wordt vereischt. 

's -Gravenhage, den l lden J anuari 1926. 
WILHELMIN'A. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
VAN KARNEBEEK. 

( Uitgeg. 25 Januari 1926.) 

VERTALINGEN. 

Britsche Legatie, 's-Gravenhage, 
23 September 1925. 

Mijnheer de Minister, 

Ik heb de eer de aandacht van Uwe Excel
lentie te vestigen op het tusschen het Vereenigd 
Koninkrijk en de Nederlandsche Regeering ge
sloten verdrag betreffende uitlevering tusschen 
eenige ouder Britsch protectoraat staande 
Staten op het Maleische Schiereiland en Neder
land, welk verdrag op 13 April 1920 te Londen 
werd geteekend en waarvan de ratificaties op 
4 Augustus 1920 werden uitgewisseld. 

Onder verwijzing naar het bepaalde in ar
tikel 1, alinea 2, van dit verdrag, stelt Zijner 
Majesteits R egeering nu voor om de Staten 
,Tohore en Kedah op te nemen onder de in het 
bovenaangehaalde artikel bedoelde Staten die 
onder Britsch protectoraat staan, zoodat aldus 
de bepalingen van het verdrag toepasselijk 
zullen zijn op genoemde Staten. 

Gaarne zal ik vernemen of de Nederlandsche 
Regeering zich met dit voorstel kan vereenigen 
en, zoo ja, of dit schrijven en Uwer Excellentie's 
antwoord daarop zullen worden beschouwd als 
scheppende en vaststellende de overeenstem
ming tusscheu de wederzijdsche Regeeringen 
in deze aangelegenheid. 

Ik maak van deze gelegenheid gebruik, enz. 
CHARLES M. MARLING. 

Zijner Excellentie 
Jhr. VAN KARNEBEEK, 

enz., enz., enz. 

MINISTERIE 
VAN BUITENLANDSCHE ZAKEN. 

AFDEELING JURIDISCHE ZAKEN. 

N°. 26523. 

·s Gravenhage, 3 October 1925. 

Mijnheer de Gezant. 

Ik heb de eer Uwer Excellentie de goede 
ontvangst te berichten van H aar schrijven dd. 

1 Hierachter is alleen de Hollandsche ver
taling opgenomen . 

• 

23 September j.1. , n°. 181, waarbij Zij mij 
wel heeft willen doen weten, dat de R egeering 
van Zijne Britsche Majesteit, onder verwijzing 
naar de bepalingen van artikel l, alinea 2, 
van het uitleveringsverdrag van 13 April 1920, 
voorstelt dat de Staten Johore en Kedah 
voortaan zullen worden gerekend onder de in 
het aangehaalde artikel genoemde Staten, die 
onder protectoraat van Zijne Britsche Majesteit 
staan, zoodat de bepalingen van bedoeld ver
drag ook op die Staten toepasselijk zullen zijn. 

In antwoord daarop heb ik de eer Uwer. 
Excellentie mede te deelen, dat Harer Majes
teits R egeering zich gaarne met dit voorstel 
vereenigt. 

Onder opmerking dat Harer Majesteits Re
g_eering van oordeel is, dat h et schrijven van 
Uwe Excellentie en dit antwoord zullen worden 
beschouwd als scheppende en vaststellende de 
overeenstemming tusschen de wederzijdsche 
R egeeringen in deze aangelegenheid, maak ik 
van deze gelegenheid gebruik, enz 

Voor den Minister, 
De Secretaris -Generaal, 

A. M. SNOUCK H URGRONJE. 

Zijner E xcellentie Sir CHARLES MARLING, 
Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd Minis
ter van Zijne Britsche M aiesteit. 

11 Januari 19:!6. ARRESTvandenHoogenRaad . 
De wet omschrijft niet den omvang van 

de t aak van B. en W. de verordeningen 
van den Raad uit te voeren : derhalve 
ontzegt art. 134 Gemeentewet den ge
meentewetgever niet het recht ztine vor
deringen zoo vast te stellen, dat hij het 
verleenen van vrijstelling aan zich zelf 
voorbehoudt. 

Goncl. 0. M . De hier door den ge
meentewetgever aan zich zelven voorbe
houden vrijstelling, welke slechts kan ge
schieden voor de geheele gemeente of voor 
so=ige gedeelten daarvan, heeft niet het 
karakter van een daad van uitvoering, 
doch dat van een regeling der gemeente-
1 ijke huishouding die aan den Raad toe
komt. 

(Gemeentewet art. 134.) 

l\frs. Hessc, Segers. Savelberg, Taverne en 
Kir berger. 

De Ambtenaar van het Openbaar Ministerie 
bij het Kantongerecht te Zwolle, requirant van 
cassatie tegen een vonnis van dit Kantongerecht 
van 15 October 1925, waarbij de gerequireerde 
B. B. van alle rechtsvervolging 1s ontslagen. 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Tak. 

In Staphorst zijn de houders van kippen 
volgens artikel 28 b verplicht, op straffe van 
geldboete bij overtreding, deze dieren vast te 
houden gedurende het tiJdvak van den 1 April 
tot den 1 Juli, met uitzondering van de twee 
uren onmiddellijk aan zonsondergang vooraf
gaande, terwijl na den 15 Mei de verplich
ting niet geldt voor kloekhennen met kuikens. 
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Vóór 14 April 1924 konden Burgemeester en 
\Vethouders · van deze verplichting ontheffing 
verleenen, doch op dien datum trok de Ge
meenteraad die bevoegdheid aan zich door te 
bepalen : ,,de gemeenteraad kan voor de ge
heele gemeente of voor sommige gedeelten der 
gemeente van de. verplichting ontheffing 
verleenen. '' 

Ten aanzien van gerequireerde verklaarde 
nu de Kantonrechter te Zwolle op 15 October 
jl. bewezen, dat hij ter plaatse op 27 Juni 1925, 
des voormiddags omstreeks 10½ uur, een tien
tal kippen, waarvan hij houder was, had los
loopen op een niet afgesloten erf bij zijne woning, 
doch hij oordeelde dit bewezene niet strafbaar, 
omdat den gemeenteraad wel wetgevende, maar 
geen uitvoerende bevoegdheid toekomt en in 
de slotalinea van artikel 28 b daarmede geen 
rekening wordt gehouden, waarom die bepaling 
in haar g_eheel onverbindend zijn zou. 
. Tegen het uitgesproken ontslag van rechts

vervolging richt zich het door het Openbaar 
Ministerie tijdig ingesteld cassatieberoep en als 
middel voert dit in zijn memorie aan : ,,Schen
ding, door niet-toepassing, van artikel 28 b j0 , 

artikel 92 der Algemeene Politieverordening der 
Gemeente Staphorst en in verband daarmede 
verkeerde toepassing der artikelen 134 en 179 a· 
der Gemeentewet." 

Volgens artikel 134 der Gemeentewet is de 
Raad plaatselijk almachtig, tenzij den Burge
mee\ter óf aan Burgemeester en ·wethouders 
eene bepaalde bevoegdheid is opgedragen. Dit 
laatste is het geval in artikel 179 a dier Ge
meentewet, dat BurgemPester en \,Vethouders 
met de uitvoering der verordeningen _belast. 

Bevat dus art.ikel 28 b een daa,d va,n uit
voering, dan kan misschien de Kantonrechter 
gelijk hebben. Is · het · daarentegen een stuk 
wetgeving, dan moet zijn beslissing gecasseerd 
worden. 

Nu wil het m1j voorkomen, dat hier aan wet
geving moet worden gedacht om de absoluut 
zakelijke wijze, waarop de slotalinea van ar
tikel 28 b in algemeene bewoordingen is gesteld. 
Immers, de ontheffing van he~ verbod kan wor
den verleend niet aan een of meerdere inge
zetenen of in bepaalde gevallen, maar voor de 
geheele gemeente of voor sommige gedeelten 
daarvan en verkrijgt daardoor het karakter van 
eene regeling der gemeentelijke huishouding, 
die volgens artikel 135 aan den Raad toe
komt. 

Maar stel, dat ik mij vergis en de Stap
horstsche raad zich ten onrechte het dispen
satierecht heeft toegeëigend, is dan artikel 28 b 
in zijn geheel onverbindend ? 

Ook dit betwist ik den Kantonrechter. De 
eerste alinea daarvan bevat een absoluut gebod 
zonder eenig voorbehoud om kippen vast te 
houden, waarop de tweede alinea na 15 Mei eene 
uitzondering maakt voor kloeken met kuikens. 
Beiden te zamen vormen een afgewerkt en vol
komen zelfstandig geheel. De derde alinea 
daarentegen is een materie op zich zelf en los 
van hetgeen voorafgaat en getuigt volgens den 
Kantonrechter van 's Raads overmoed, die 
daarom het verbod als zoodanig niet behoeft te 
vitieeren, zoodat dit kan blijven gelden on
danks de mogelijke correctie dier uiting van 
overmoedigheid door hare niet-verbindend ver
klaring. 

Ik concludeer mitsdien tot vernietiging der 
uitspraak, voorzoover het bewezen13 niet straf
baar werd geoordeeld en gerequireerde is ont
slagen van rechtsvervolging, tot qualificatie 
van het bewezene als : ,,In de Gemeente Stap
horst als houder van kippen deze dieren niet 
vasthouden gedurende het tijdvak van den 
1 April tot den 1 Juli, met uitzondering van de 
twee uren onmiddellijk aan zonsondergang 
voorafgaande," en tot veroordeeling van ge
req uireerde deswege, met toepassing van 
artikel 28 b en 92 der Algemeene Politie-· 
verordening dier gemeente en het herziene 
artikel 23 Sr., in eene geldboete van drie gulden, 
met bepaling dat, bij wanbetaling of achterwege 
gebleven verhaal, zij zal worden vervangen door 
eene hechtenisstraf van drie dagen. 

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

Kirberger; 
Gelet op het middel van cassatie door den 

requirant voorgesteld bij memorie en luidende : 
Schending door niet- toepassing van artikel 

28 b j0 artikel 92 der Algemeene Politiever
ordening der gemeente Staphorst en in verband 
daarmede, 

Verkeerde toepassing der artikelen 134 en 
179 a der Gemeentewet, - op welke laatste 
artikelen door den Kantonrechter de door hem 
aangenomen onverbindbaarheid van artikel 28 b 
der Politieverordening wordt gegrond ; 

Gehoord den Advocaat-Generaal Tak, na
mens den Procureur-Generaal, in zijne con
clusie, strekkende tot, enz. ; 

0 . dat artikel 28 b van de Algemeene Politie
verordening der Gemeente Staphorst luidt : 

"De houders van kippen zijn verplicht deze 
dieren vast te houden gedurende het tijdvak van 
1 April tot 1 Juli met uitzondering van de twee 
uren, onmiddellijk aan zcn1.Rondergang vooraf
gaande. 

"Deze verplichting geldt na 15 Mei niet voor 
kloekhennen met kuikens. 

,,De gemeenteraad kan voor de geheele ge
meente of voor sommige gedeelten der gemeente 
van deze verplichting ontheffing verleenen" ; 

dat artikel 92 der Verordening overtreding 
van de in lid 1 omschreven verplichting met 
straf bedreigt ; 

0 . dat bij het bestreden vonnis wettig en 
overtuigend is bewezen verklaard, dat de ge
requireerde onder de gemeente Staphörst den 
27sten Juni 1925, des voormiddags omstreeks 
10½ uur, een tiental kippen, waarvan hij 
houder was, had losloopen op een niet afge
sloten erf bij zijne woning ; 

dat echter de Kantonrechter het bewezene 
niet strafbaar heeft geacht op grond : 

dat het derde lid van artikel 28 b in strijd is 
met de wet en derhalve onverbindbaar ; -
dat toch het geven van vrijstelling is uitvoeren 
der verordening en artikel 179 onder a. der 
Gemeentewet dit uitvoeren opdraagt aan Bur
gemeester en Wethouders voorzoover artikel 70 
dier wet het niet opdraagt aan den Burge
meester ; - dat de Gemeenteraad mitsdien 
niet bevoegd was het geven van de vrijstelling 
van de verplichting in het eerste lid van ar
tikel 28 b omschreven aan zich te houden en 
hij die bevoegdheid niet kon ontleenen aan 
artikel 134 der Gemeentewet, daar volgens daL 
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artikel de Gemeenteraad alleen mag regelen, 
hetgeen niet bij de wet aan Burgemeester en 
Wethouders of aan den Burgemeester is op
gedragen ; - dat, waar de in het eerste lid 
omschreven verplichting is opgelegd onder voor
behoud van vrijstellingbevoegdheid en deze 
laatste verbindende kracht mist, het geheele 
artikel niet verbindend is ; 

0. omtrent het middel van cassatie : 
dat artikel 135 der Gemeentewet aan den 

Raad der Gemeente bevoegdheid verleent tot 
het maken van verordeningen ten aanzien van 
de daar vermelde onderwerpen ; 

dat de wet nergens aan den Raad verbiedt 
in die verordeningen aan zich zelf de beslissing 
voor te behouden om onder sommige omstandig
heden vrijstelling van eene bij de verordening 
opgelegde verplichting te verleenen ; 

dat hiertegen niet afdoet, dat het verleenen 
van vrijstelling van dergelijke verplichting 
uitvoering der verordening kan zijn en dat b\i 
artikel 179 onder a der Gemeentewet aan 
Burgemeester en Wethouders de taak is opgelegd 
de verordeningen van den Raad uit te voeren ; 

dat toch de wet den omvang van die taak 
niet omschrijft en den gemeentewetgever mits
dien niet het recht kan worden ontzegd zijne 
verordeningen zoo vast te stellen, dat hij het 
verleenen van vrijstelling aan zich zelf voor
behoudt; 

dat uit het voorgaande voortvloeit, dat de 
Kantonrechter ten onrechte het derde lid van 
het artikel in strijd met de wet heeft geacht, 
en derhalve evenzeer ten onrechte aan het ge
heele artikel geldigheid heeft ontzegd, zoodat 
het vonnis in zóóver als hierna te vermelden 
niet in stand kan blijven ; 

Vernietigt het vonnis, doch alleen voorzoover 
het bewezene niet strafbaar is verklaard en de 
gerequireerde van rechtsvervolging is ont
slagen; 

En alsnu rechtdoende ingevolge artikel 105 
R. 0.: 

Gezien de artikelen 28 b, 92 der Algemeene 
Politieverordening van de gemeente Staphorst 
en 23 Sr; 

Verstaat, dat het bewezen verklaarde op
levert: 

"In de gemeente Staphorst als houder van 
kippen, deze dieren niet vasthouden gedurende 
het tijdvak van 1 April tot 1 Juli, met uit
zondering van de twee uren onmiddellijk aan 
zonsondergang voorafgaande" ; 

Veroordeelt den gerequireerde te dier zake 
tot betaling van eene boete van drie gulden, bij 
gebreke van betaling en verhaal, te vervangen 
door drie dagen hechtenis. (N. J.) 

13 Januari 1926. BESLUIT, houdende weder-
openstelling van de gelegenheid tot in
wisseling van de zilverbons van f 2.50, om
schreven in art. 1 van het Koninklijk be
sluit van 31 Maart 1915 (Staatsbl,ad n°. 174), 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van 14 
Juni 1918 (Staatsblad n°. 357), als zilver
bons van de eerste soort, alsmede van de 
zilverbons van f 1.-, omschreven in art. 1 
van het Koninklijk besluit van 22 April 
1916 (Staatsbl,ad n°. 168), zooals dat laatste
lijk is gewijzigd bij Koninklijk besluit van 
19 Februari 1920 (Staatsblad n°. 82), als 
zilverbons van de eerste soort. S. 4. 

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

Financiën van den 8 ,Tanuari 1926. n°. 71 Gene-
rale Thesaurie ; · 

Gezien de wet van fl Augustus 1914 (Staats
blad n°. 377), tot uitgifte aan zilverbons; 

Gelet op Ons besluit van 29 April 1924 
(Staatsblad n°. 215); 

. Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Eenig arti kel. 

Tot en met 31 December 1926 zullen ten 
kantore van het Agent.schap van het Ministerie 
van Financiën te Amsterdam, tegen wettig be
taalmiddel kunnen worden ingewi~seld : 

a. de bij Ons besluit van 15 Februari 1919 
(Staat.sblad n°. 42) ingetrokken zilverbons van 
f 2.50, aangeduid in artikel 1 van Ons besluit 
van 31 Maart 1915 (Staatsbl,ad n°. 174), zooals 
dat is gewijzigd bij Ons besluit van 14 Juni 
1918 IStaatsblall n°. 357), als zilverbons van de 
eerste soort ; 

b. de bij Ons besluit van 28 Januari 1()21 
(Staatsblad n°. 46) ingetrokken zilverbons van 
f 1.-, aangeduid in artikel 1 van Ons besluit 
van 22 April 1916 (Staatsbl,ad n°. 168), zooals 
dat laatstelijk is gewijzigd bij Ons besluit van 
19 Februari 1920 (Staatsblad n°. 82), als zilver
bons van de eerste soort. 

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

's-Gravenhage, den 13den Januari 1926. 
WILHELMINA. 

De .Ji inister van Financiën, H. COLIJN. 

(Uitgeg. 26 Jan. 1926.) 

13 Januari 1926. BESLUIT tot nadere wijziging 
van het Koninklijk besluit van 9 Septem
ber 1924- (Staatsblad n°. 441 A) tot nadere 
regeling van de bezoldiging vari de llfinis
ters, Hoofden der Depa.rtementen van 
Algemeen Bestuur. S. 5. 

Wu WILHELMINA, E'°'z. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financiën, Voorzitter van den Raad van 
Ministers, van 2!) December 1925, n°. 343 
Kabinet M. R. ; 

Den R_aad van State gehoord, advies van 
5 Januan 1926, n°. 24; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 11 Januari 1926, n°. 6, 
Kabinet M. R. ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is de be
zoldiging van de Ministers, Hoofden der De
partementen van Algemeen Bestuur nader te 
regelen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te rekenen van 1 Januari 1926 in Ons besluit 

van 9 September 1924 (Staatsbl,ad n°. 441 A), 
gewijzigd bij Ons besluit van 3 Maart 1925 
(Staatsblad n°. 61), de navolgende wijziging 
aan te brengen : 

het bedrag sub b van genoemd besluit ad 
f 15,000 wordt gewijzigd in f 16,000. 

Onze Ministers, Hoofden der Departementen 
van Algemeen Bestuur zijn belast met de uit-
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voering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 13den Januari 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, J1 oorzitter van d,en 
Raad van Ministers, H. COLIJN. 

( Uitgeg. 14 Jan. 1926.) 

13 Januari 1926. RONDSCHRIJVEN van den 
Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen aan de Besturen der ge
subsidieëerde bijzondere Lagere Scholen, 
betreffende verhaal pensioensbijdragen. 

Tot op heden geschiedt de verantwoording 
van de pensioensbijdragen, welke door de 
schoolbesturen zijn ingehouden op de jaar
wedden der onderwijzers, na afloop van het 
jaar. Die bijdragen komen eerst dan in 's Rijks 
kas, wanneer de desbetreffende door de school
besturen ingezonden opgaven aan mijn Departe
ment zijn geverifieerd. 

Hiermede gaat voor 's-Rijks kas een niet 
onaanzienlijk bedrag a<tn rente over het totaal 
der verhaalde pensioensbijdragen t e !oor. Ten 
einde dit voor het vervolg te voorkomen, heb 
ik mij voorgenomen de bedragen, welke de 
schoolbesturen t er zake van pensioensbijdragen 
op de J. aarwedden der onderwijzers inhouden, 
onmid ellijk in te vorderen. Dit zal geschieden 
door toepassing van eene korting van 8½_ pct. 
op het bedrag van het voorschot der Kijks
vergoeding, bedoeld in artikel 97 der Lager
onderwijswet. Dit voorschot wordt berekend 
naar den toestand bij den aanvang van het jaar 
en wordt gevolgd door eene verrekening name
lijk bij de vaststelling van het juiste bedrag 
der Rijksverg,•eding wegens onderwijzersjaar
wedden. Op gelijke wijze zal voortaan het 
eventueel te veel o~ te weinig ingevorderde be
drag aan pensioensbijdragen worden verrekend , 
nadat - na a:!oop des jaars - de verhaal 
staat door het schoolbe.,tuur zal zijn ingezonden 
en aan mijn Departement zal zijn ~ev~rifieerd. 

Deze invordering zal voor de eerste maal 
worden toegepast op het voorschot der Rijks-
vergoeding over 1926. (B.) 

13 Januari 1926, KONINKLIJK BESLUIT, 
Ten behoeve van onderwijzers, aan wie 

niet is uitgereikt een bewijs, als bedoeld in 
art. 107 1 • lid sub c, kan geen rijksvergoe
ding worden verleend. 

Ten aanzien van een onderwijzer, die 
tijdelijk is aangesteld ter vervanging van 
een met ziekteverlof afwezigen onderwijzer 
kan slechts dan aanspraak op de rijksver
goeding worden gemaakt, wanneer de zieke 
onderwijzer niet is een boventallige leer
kracht, als bedoeld in art. VIII tweede lid 
der van wet 30 Juni 1924 S. 319. 

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

het Bestuur van de Siddebuurster-schoolver
eeniging t e Siddeburen tegen de beslissing van 
Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen van 12 September 1925, 
n°. 12976, Afd. L. 0. F., tot vaststelling der 
Rijksvergoeding, bedoeld in art. 97 der Lager
Onderwijswet 1920 over het jaar 1924 ten be-

hoeve van de bijzondere lagere school aldaar, 
A 267, gemeente Slochteren ; 

Gezien het advies van den Onderwijsraad 
(Afdeeling voor het algemeen vormend lager 
onderwijs en het bewaarschoolonderwijs) van 
29 Oct. 1925, n°. 6092 A; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Best,uur, gehoord advies van 16 
Dec. 1925, n°. 1121 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
7 Jan. 1926, n°. 17718, afd . L. 0. F .; 

0. dat Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen bij evengemelde beslissing 
het bedrag der Rijksver$.oeding, bedoeld in 
art. 97 der Lager-Onderwijswet 1920, voor de 
bovengenoemde school, over het jaar 1924, 
heeft vastgesteld op f 10,512.08, daarbij over
wegende dat tot het geven van bijzondere onder
wijs o. m. wordt vereischt het bezit van het 
bewijs, bedoeld in art. 107, onder C, der Lager
Onderwijswet 1920 ; dat men zonder het bezit 
van dit bewijs onbevoegd is bijzonder onderwijs 
te geven ; dat aan de onderwijzers A. J. van 
Beurden en A. B . Kuipers die respectievelijk 
van 5 Maart-14 April 1924 en van 23 Juni-
18 Juli 1924 tijdelijk aan deze school waren 
verbonden, genoemd bewijs niet is uitgereikt, 
zoodat ten behoeve van deze onderwijzers, 
die bij gemis van bovenbedoeld bewijs onbe
voegd waren OJll aan deze school onderwijs te 
geven, de Rijksvergoeding niet kan worden 
toegekend ; dat in verband met het aemiddelde 
aantal leerlingen over 1923, nl. 56, overeen
komstig het bepaalde in art. LXIV, § 2, der 
wet van 16 Febr. 1923, zooals die paragraaf is 
gewijzigd bij de wet v. 23 Juni 1923, S. 287, 
en art. VIII der wet van 30 Juni 1924, S. 319 
voor deze school voor uitiebreid lager onder
wijs, bedoeld in art. 3, 4• bd, der Lager-Onder
wijswet 1920, de Rijksvergoeding kan worden 
verleend voor niet meer dan twee onderwijzers 
van bijstand, behoudens infunctietreding na 
1 Juli 1924 ; dat dientengevolge de Rijksver
goeding niet kan worden verleend voor den 
onderwijzer H . H. Zandvoort, die over het 
tijdvak van 19 Aug.- 30 Nov. 1924 tijdelijk 
aan deze school was verbonden, aangezien 
anders die vergoeding zou worden genoten 
voor een grooter aantal onderwijzers van bij 
stand dan de wet toelaat ; dat overigens de in 
de aanvrage voorkomende berekeningen juist 
zijn; 

dat het appelleerend schoolbestuur in beroep 
aanvoert dat ten aanzien van de overlegging 
van de stukken, als bedoeld in art. 107, onder 
c der Lager-Onderwijswet 1920, een onwille
keurig verzuim is gepleegd, dat voorts een 
zieke onderwijzer voor de berekenin~ der ver
goeding door een anderen onderwijzer mag 
worden vervangen ; 

0. dat ingevolge art. 107, l • lid onder c der 
Lager-Onderwijswet 1920 tot het geven van 
bijzonder onderwijs wordt vereischt, onder 
anderen een bewijs, dat Burgemeester en Wet
houders der gemeente, waar het onderwijs zal 
gegeven worden, de in bedoelde wetsbepaling 
onder a en b vermelde stukken hebben gezien 
en in orde bevonden ; 

dat, aangezien een dergelijk bewijs niet aan 
de onderwijzers A. J. van Beurden en A. B. 
Kuipers door Burgemeester en Wethouders van 
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Slochteren werd uitgereikt. Onze ~Iinister 
terecht heeft bepaald, dat ten behoeve van 
deze onderwijzers geen Rijksvergoeding kan 
worden verleend ; 

dat voorts weliswaar aan Mejuffrouw S. 
Wijdeveld, wegens ziekte, met behoud van 
jaarwedde verlof was verleend van 23 Juni tot 
ongeveer 30 Nov. 1924, en zij van 19 Aug. 1924 
af is vervangen door H. H. Zandvoort, maar 
hieruit slechts dan aanspraak door het school
bestuur op de Rijksvergoeding voor zijne wedde 
zoude kunnen worden gemaakt, wanneer Mejuf
frouw S. Wijdeveld niet was een boventallige 
leerkracht als bedoeld in art. VIII tweede lid 
der wet van 30 Juni 1924, S. 319; 

dat, nu dit wel het geval is, de wedde van den 
tijdelijken onderwijzer H. H. Zandvoort, ver
mits hij na l Jul, 1924 .n dienst is getreden, 
terecht niet voor Rijksvergoeding in aanmer
king is gebracht ; 

dat het bedrag der Rijksvergoeding overigens 
met juistheid is berekend ; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan; 

met handhaving van de bestreden beslissing 
van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van l?- September 1925, 
n°. 12976, Afdeeling L. 0. F., het bed.rag der 
Rijksvergoeding, bedoeld in art. 97 der Lager
Onderwijswet 1920, over het jaar l!l24 voor 
deze school vast te stellen op .f 10512.08. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast, enz. 

(A. B.) 

13 Jannari 1926. BvscHIKKJNG van den 
Hoogen Raad. 

Waar de Raad van Beroep vaststelde 
dat het hier betrof eene tijdelijke deta
cheermg van een Nederlandsch zee-officier 
bij een in het buitenland gelegen fabriek 
en aannam dat daardoor het verband met 
het Rijk niet verloren ging, kon het college 
daaruit afleiden dat deze officier het Rijk 
niet metterwoon verlaten had en tevens 
dat hij ondanks zijn tijdelijk verlaten van 
de gemeente Helder, in verband met die 
detacheering, aldaar gedomicilieerd is ge
bleven. De omstandi~heid, dat de be
doelde officier zich mt het bevolkings
register der gemeente Helder had laten 
afschrijven en zich had laten inschrijven 
in het bevolkingsregister der gemeente in 
het buitenland alwaar hij gedetacheerd 
was, is ten deze niet van bet,eekenis geacht. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van 

A., luitenant ter zee der lste klasse bij de 
Koninklijke Nederlandsche Marine te X., 
Frankrijk, :Cepartement Var, tegen de uit
spraak van den Raad van Beroep voor de 
Directe Belastin<Yen te Alkmaa,r. van den 
27en .Juli 192/i, betreffende zijnen aanslag in 
de R:ijksinkomstenbelasting in de gemeente
luke mkomstenbelasting der gemeente Helder, 
over het belastingjaar 1922/1923 ; 

Gez:en de stukken ; 
Gelet op de schriftel~ike conclusie van den 

Procureur-Generaal, strekkende tot verwerping 
van het beroep ; 

0. dat in deze zaak vaststaat, dat belang-

hebbende in zijn hoedanigheid van luitenant 
ter zee der l ste klasse bij de Koninklijke Marine, 
en als zood.ani"' gevestigd in de gemeente 
Helder, den 7en Dec. 1922 de gemeente Helder 
heeft verlaten en gedetacheerd is ~eworden hij 
een fabriek in het departement Var m Frankrijk, 
ten einde toezicht te houden op het aanmaken 
van materiaal en te assisteeren bij het over
nemen van dat materieel voor het rijk na 
proeven ; dat h~j zich bij zijn vertrek uit Helder 
uit het bevolkingsregister dier gemeente liet 
afschrijven en bij zijn aankomst te X . is inge
schreven in het bevolkingsregister aldaar; 

dat belanghebbende op deze gronden ont
heffing heeft gevraagd van zijn aanslag in de 
Rijksinkom8tenbelasting en de gemeentelijke 
inkomstenbelasting der gemeente Helder over 
het belastingjaar 1922, 1923, zulks van 7 Dec. 
1922 af; 

dat, na bestrijding van het verzoek door de 
ad,ninistratie, de Raad van Beroep bij zijn 
voormelde uitspraak heeft overwogen: ,.ten 
opzichte van de Rijksinkomstenbelasting, dat, 
bij eene detacheering door het Departement 
van Marine tot het houden van toezicht op het 
vervaardigen van voor dat Departement be
stemde voorwerpen, het verband met het 
Rijk niet verloren gaat, onverschillig of deze 
detacheering van korteren of langeren duur is 
en dus niet kan gezegd worden dat de appellant 
het Rijk metterwoon heeft verlaten ; ten op
zichte van de gemeentelijke inkomstenbelasting, 
dat, waar niet kan gezegd worden, dat appellant 
het land metterwoon heeft verlat en, hij daar 
eveneens domicilie moet hebben, omdat, ook 
al heeft hij de gemeente Helder tijdelijk ver
laten, hij alda.ar geacht moet worden gedomi
cilieerd en belastingplichtig te zijn" ; 

op welke gronden de Raad van Beroep den 
aanslag in beide belastingen heeft gehandhaafd ; 

0. dat tegen deze uitspraak als middel van 
cassatie i~ voorgesteld : 

Schending va,n de artt. 1 en 93 der Wet op 
de Inkomstenbelasting 1914, van art. 16 der 
Wet van 19 Dec. 1914 (8taaisblad n°. 564) en 
van de artt. 265/ en 244a der Gemeentewet ; 

0. hieromtrent : 
dat volgens art. 93, aanhef en a. der Wet 

op de Inkomstenbelasting 1914 - krachtens 
art. '265/ der Gemeentewet, met betrekking 
tot ontheffing van den aanslag in de plaatse
lijke inkomstenbelasting, van overeenkomstige 
toepassing verklaard - ontheffing van den 
aanslag over de nog niet ingetreden maanden 
van het belastingjaar wordt verleend aan per
sonen aangeslagen als in het Rijk wonende, 
die het Rijk metterwoon verlaten ; 

dat nu de Raad, vaststellende, dat het hier 
betroi de tijdelijke detacheering van een Neder
landsch officier, waarbij het verband met het 
Rijk niet verloren ging, daaruit kon afleiden, 
dat de belanghebbende het Rijk niet metter
woon verloren heeft en ondanks het t\idelijk 
verlaten van de gemeente Helder, in verband 
met bedoelde detacheering, aldaar gedomici
lieerd is gebleven, terwijl de vraag, of zulks 
terecht is geschied, niet staat ter beoordeeling 
van den rechter in cassatie : 

0. dat mitsdien het mid.del is ongegrond; 
Verwerpt het beroep, (W.) 
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14 Januari 1926. BESLUIT tot w1Jz1ging en 
aanvulling van het bij Koninklijk Besluit 
van 29 Juli 1913 (Staatsblad n°. 338), be
hoorende Reglement der Rijksserumin-
richting. . 6. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen )iinister van 

Binnenlandsche Zaken en Landbouw, van 
4 November 1925, Directie van den Landbouw, 
n°. 1434, ·3e Afdeeling ; 

Gelet op het Koninldijk Besluit van 29 Juli 
1913, Staatsblad n°. 338, tot, vast.stelling van 
een Reglement voor de Rijksseruminrichting ; 

Den Raad van State gehoord, (advies van 
15 December 1925, no. 16); 

Gezien het nader rapport van Onzen ::\Iinister 
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 
9 Januari 1925, Directie van den Landbouw, 
n°. 15, 3e Afdeeling : 

Hebben goedgevonden en v~rstaan : 
te bepalen, dat in het bij genoemd besluit 

behoorende Reglement voor de Rijksserum
inrichting en de h.ieronder genoemde artikelen 
daarvan, de navolgende wijzigingen en aan
vullingen worden aangebracht : 

Artikel 1. In plaats van "Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel" wordt ge
lezen : ,,Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw". 

Artikel 3. Sub 1 wordt na "entstoffen" 
gelezen : ,, van biologische pre_parat.en en van 
middelen ter verdelging van mmzen en ratten"; 
in de laatste alinea, achter "Directeur-Generaal" 
in te las chen de woorden : ,,of door den 
Directeur van den Veeartsenijkundigen Dienst". 
Artikel 4. Na "verricht" wordt de punt door 
een komma vervangen, en voorts gelezen : 
"behoudens afwijkingen, toe te staan door den 
Directeur-Generaal onder door dezen te stellen 
voorwaarden, en overigens met inachtneming 
van het bepaalde bij artikel 3 van het Konink
lijk Besluit van 23 Februari 1922, Staatsbla,d 
n°. 82. De 2° en 3e alinea vervallen. 
Artikel 6. In de eerste alinea worden in plMts 
van : ,.De levering van sera en entstoffen ge
sch.iedt", gelezen : ,,De levering der verschil
lende preparaten en het verri'lhten der onder
zoekingen geschieden". 

De 2c alinea vervalt. 
Artikel 7. De 2° alinea wordt gelezen als 

volgt: 
,,Onder zijne bevelen kunnen, ter beoordee

ling van den Minister, aan het hoofd der af
deelingen, afdeelingschefs staan, die jegens 
hem verantwoordelijk zijn voor den gang der 
werkzaamheden aan hunne afdeelingen. In
dien aan het hoofd der afdeelingcn, afdeelings
chefs staan, wordt een hunner door den Minister 
aangewezen om den directeur bij afwezigheid 
of ontstenteni.~ te vervangen; zijn er geen .af
deelingschefs, dan wordt een der andere amb
tenaren daartoe aangewezen". 

De 3e alinea vervalt. 
Artikel 9. ,,en vaste bedienden" vervalt. 
Artikel 10 vervalt. 
Artikel 11 wordt artikel 10 en gelezen als 

volgt: · 
"De directeur en de ambtenaren oefenen de 

veeartsrnijkundige practijk niet nit. Zij be
hoeven, evenals de beambten, vergunning van 
den Minister tot het bekleeden van openbaie 
of bijzondere betrekkingen". 

Artikelen 12 en 13 worden artikelen 11 
en 12. 

Artikel 13 (oud). In de eerste alinea, 
achter Hij regelt, in te lasschen : ,, , in overleg 
met den Directeur van den Veeartsenijkundigen 
Dienst,"; 

in de tweede alinea achter "stelt" in te ,oe
gen : ,, , in overleg met den Directeur van den 
Veeartsenijkundigen Dienst,". 

Artikel 13 (nieuw). Hij geeft den Minister, 
den Directeur-Generaal en den Directeur van 
den Veeartsenijkundigen Dienst op verzoek 
of uit eigen bewef;ing advies en inlichtingen 
betreffende de inrichting. 

Artikel 14. Te lezen als volgt: ,,Hij behoeft 
voor langere afwezigheid dan 2 dagen, verlof 
van den Directeur-Generaal, aan te vragen door 
tusschenkomst van den Directeur van den 
Veeartsenijkundigen Dienst". 

Artikel l 5 vervalt. 
Artikel 16 wordt artikel 15 ; in dit artikel 

vervalt de laatste zin. 
Artikel i 7 wordt artikel 16 ; in de l • alinea 

wordt na "ambtenaren" gelezen : ,,en de be
ambten". In de 2• alinea wordt na "ambte
naren" gelezen : ,,en beambten". In de 3e 
alinea wordt na "ambtenaar" gelezen; ,,of 
een beambte". 

In de 1 • alinea, achter "directeur" in te 
voegen : ,, , in overleg met den Directeur van 
den Veeartsenijkundigen Dienst". 

In de 4° alinea in plaats vau "Directeur
Genera.al" te lezen : ,,Directeur van den Vee
artsenijkundigen Dienst". 

Artikel 18 wordt artikel 17 ; in de l e alinea 
wordt na "ambtena.ar" gelezen: ,,of een be
ambte"; in de 3• alinea wordt in plaats van 
"gevorderd" gelezen : ,, vereischt" en in plaats 
van ,.Directeur-Generaal", ,,Directeur van den 
Veeartsenijkundigen Dienst". 

Artikel 19 wordt artikel 18 ; na "ambte
naren" wordt gelezen : ,,en beambten". 

Artikel 20 wordt artikel 19. Dit artikel 
wordt gelezen als volgt : 

,,Wanneer, ter beoordeeling van den direc
teur, het gewenscht is eene voorlezing te doen 
houden voor, op het ~ebied van den Landbouw 
of van de Veeart eniJkunde werkzame vereeni
gingen, pluimvee- of konijnenfokkerijen, is de 
ambtenaar, die daartoe door den Directeur 
wordt a.angewezen, verplicht h.ieraan te vol
doen". 

De 2° alinea vervalt 
Artikel 21 wordt artikel 20; na "ambtenaar'" 

wordt gelezen: ,,of beambte". 
Artikel 22 wordt artikel 21; na "ambtenaar" 

wordt gelezen : ,,of beambte". 
Artikel 23 wordt artikel 22. 
Artikel 24 wordt artikel 23; dit artikel wordt 

gelezen als volgt : 
"Aankoopen of besteilingen vanwege de 

Rijksseruminrichting worden niet gedaan zonder 
goedkeuring van den directeur". 

Artikel 25 wordt artikel 24.. 
Artikel 26 wordt artikel 25; de eerste alinea 

vervalt. 
In de 2° alinea wordt in plaats van "dit"· 

gelezen: ,,het" en na ,.ambtenaar" : ,,beambte" . 
De laatste alinea vervalt. 
Onze voornoemde Minister is belast met de

uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaat~t en waarvan 
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.afschrift zal worden toegezonden aan den Raad 
van State en aan de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 14den ,Januari 1926. 
WILHELMINA. 

De Nin. van Binnenl. ZakP.n en Landbouw, 
DE GEER. 

( Uitgeg. 2 Februari 1926.) 

14 J amuiri 1926. BESLUIT, houdende bepaling 
van den datum, waarop de Wet van 
29 Juni 1925 (S taatsblad n°. 290), met 
uitzondering van de artikelen 5 tot en 
met 13, in werking treedt. S. 7. 

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

',Vaterstaat van 9 Januari 1926, n°. 308, afdee
ling Waterstaat T ; 

Gelet op de Wet van 29 Juni 1925, tot 
r egeling der tegemoetkoming aan de Zuider
zeevisschersbevolking, enz. wegens de schade, 
welke de afsluiting der Zuiderzee hun mocht 
berokkenen (Staatsblad n°. 290); 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen, dat de wet van 29 Juni 1925 

(Staatsblad n°. 290) (Zuiderzeesteunwet) in 
werking treedt met ingang van 1 Februari 
1926, met uitzondering van de artikelen 5 tot 
en met 13. 

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

's-Gravenhage, den 14den Januari 1926. 
WILHELJ\UNA. 

De .Jfinisler van Waterstaat, M. B0NGARRTS. 
(Uitgeg. 21 J anuari 1926.) 

15 Januari 1926. KONINKLIJK BESLUI'I'. 
Aanvrage van gelden, ingevolge art. 72 

1. o.-wet, benoodigd voor aanschaffing van 
nieuwe schoolmeubelen. 

De bewoordingen van genoemd wets
artikel geven geen aanleiding om onder
scheid t e maken naar gelang het eene eerste, 
complete aanschaffing van schoolmeubelen 
betreft, dan wel aanschaffing van deze t er 
vervanging van de bestaande. 

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

den Raad der gemeente Rotterdam, tegen het 
besluit van Ged. Staten van Zuidholland van 
20 Juli 1925, n°. 81, waarbij met vernietiging 
van zijn besluit van 23 April 1925 is bepaald, 
dat de door het bestuur der Vereeniging "Rot
t erda m" tot ondersteuning en stichting van 
scholen met den Bijbel aldaar overeenkomstig 
a rt. 72 der la$ei -onderwijswet 1920 gevraagde 
medewerking m zake vervanging van de in de 
bijzondere school aan de Snellemansstraat n°. 9 
aanwezige schoolbanken door nieuwe, alsnog 
door de gemeente behoort te worden verleend ; 

Den Raad van State enz. ; 
0. dat de R aad van Rotterdam in zijne 

vergadering van 23 April 1925 afwijzend heeft 
beschikt op de aanvrage van het bestuur der 
Vereeniging "Rotterdam" tot ondersteuning 
en stichting van scholen met den Bijbel aldaar 
om overeenkomstig de artt. 72 e. v. der lager
onderwijswet 1920 gelden uit de gemeentekas 
t e ontvangen voor de vervanging van de in de 

bijzondere school aan de Snellemansstraat n°. 9 
aanwezige banken door nieuwe ; 

dat de R aad daarbij heeft overwogen : dat 
de kosten van aanschaffin~ van nieuw meu
bilair ten behoeve eener biJzonderfl school, ter 
vervanging van het a11,nwezige materiaal, 
moeten worden beschouwd als t e hehooren tot 
de kosten van instandhouding der school, 
waarvoor op grond van art. 101 der wet jaarlijks 
aan de schoolbesturen eene vergoeding wordt 
toegekend ; dat bij de vaststelling van het 
bedrag dezer vergoeding worden medegeteld 
alle uitgaven welke t en behoeve van de open
bare scholen voor de vervanging van oud 
meubil air door nieuwe worden gedaan, en de 
schoolbesturen derhalve in deze vergoeding de 
middelen vinden om daaruit de overeenkom
sti~e uitgaven voor h=e scholen te be
stqjden: 

dat, nadat het schoolbestuur van dit besluit 
bij Gèd. Staten van Zuidholland in beroep was 
gekomen, dit college bij besluit van 20 ,Tuli 
1925, met vernietiging van het bestreden raads
besluit, heeft verklaard, dat de in art. 72 der 
lager-onderwijswet 1920 bedoelde medewerking 
alsnog door de gemeente moet worden ver
leend, daarbij overwegende : dat art. 72 der 
lager-onderwijswet 1920 aan het bestuur eener 
rechtspersoonljjkheid bezittende instelling of 
vereeniging de bevoegdheid geeft aan den ge
meenteraad de gelden aan te vragen, benoodigd 
voor de aanschaffing van nieuwe schoolmeu
belen ; dat de bewoordingen van het laatst
aangehaalde wetsartikel geen aanleiding geven 
om onderscheid te maken naar gelang het eene 
eerste complete aanschaffing van schoolmeu
belen betreft, dan wel aanschaffing van deze 
ter vervanging van de bestaande : dat evenmin, 
gelijk de Raad van oordeel is, de mtgaven, 
vallende op de vervanging van oude school
meubelen door nieuwe, gerekend kunnen ,~orden 
te behooren tot de voor vergoeding door de 
gemeente in aanmerking komende kosten van 
instandkouding der school als bedoeld in art. 
101 der wet ; dat immers, in tegenstelling met 
hetgeen in art. 55 f ten aanzien van de school 
boeken, leermiddelen en schoolbehoeften is 
bepaald, de kosten, op de aanschaffing , ·an 
schoolmeubelen vallende, afzonderlijk worden 
genoemd onder letter d van art. 55 der wet en 
mitsdien ingevolge het bepaalde in art. 101, 
5de lid der wet b~j de vaststelling der vergoeding 
ex art. 101 der wet buiten aanmerking be
hooren t e blijven ; dat hieruit volgt, dat de 
kosten, vallende op de aanschaffing van school
meubelen, al betreft het, zooals in het onder
havige geval, de vervanging van oud meubilair 
door nieuw, niet onder de in art. 55 f vermelde 
uitgaven wegens onderhoud van schoolmeu
belen mogen worden ondergebracht ; dat de 
Raad de aangevraagde gelden mitsdien ten 
onrechte heeft geweigerd ; 

dat van het besluit van Ged. Staten de Raad 
van Rotterdam bij Ons in beroep is gokorr.en, 
aanvoerende : dat in zijne gemeente de kosten 
van vervanging van onderdeelen van het meu
bilair der openbare scholen, welke ahoo strekken 
tot instandhouding van het geheele meubilair, 
worden beschouwd als onderhoudskosten en 
worden opgenomen in de berekening van het 
krachtens art. 101 der wet aan de schoolbe
sturen uit te keeren bedrag; dat de kosten van 
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vernieu"\\in!l: van onderdeelen van het meubilair 
eener school naar zijne meening evenzeer als 
onderhoudskosten zijn te beschouwen als b.v. 
<le kosten van vernieuwing van het schooldak, 
waaromtrent zulks b~j Ons besluit van 7 Maart 
1923, n°. lfl, is beslist; dat, indien aan de 
bewoordingen van het gewijzigde art. 72 der 
wet eene beteekenis ware toe te kennen als 
uit de bestreden beslissing van Ged. Staten 
volgt, de gemeente niet alleen voor elk onder-, 
<lee! van het meubilair (b.v. een krijtbakje), 
hetwelk tengevolge van slijtage moet worden 
vervangen, krachtens het genoemde wets
artikel de benoodigde gelden zou hebben toe 
te staan, doch ook elke vervanging van meubi
lair, al is dit nog betrekkelijk nieuw (b.v. ver
vanging van twee-persoons-door één-persoons
banken zal hebben te bekostigen; dat dit toch 
wel nimmer in de bedoeling van den wetgever 
kan hebben gelegen en naar ·s Raads over
tuiging de bedoelde bepaling van art. 72 dan 
ook slechts van toepassing is, wanneer het ver
strekking van meubil,i,ir en leermiddelen betreft 
met het oog op uitbreiding der betrokken school ; 
<lat Ged. Staten in hunne aangehaalde beslissing 
om aan te toonen, dat de uitgaven, vallende 
op de vervanging van oude schoolmeubelen 
door nieuwe niet als onderhoudskosten moeten 
worden beschouwd, verwijzen naar de be
woordingen van art. 55 der wet, waar onder 
letter f wordt gesproken van het onderhouden 
van de schoolmeubelen en van het aanschaffen 
en onderhouden van de schoolboeken, leermid
delen en schoolhehoeften, terwijl onder letter d 
het aanschaffen van de schoolmeubelen af
zonderlijk wordt genoemd ; dat naar zijne 
meening de afzonderlijke vermelding van de 
aanschaffing van schoolmeubelen onder let,ter d 
moet worden beschouwd in onderling verband 
met letter c, te zamen vormende de bouwkosten 
eener school ; dat, ten aanzien van de vermel
ding onder letter f - van het onderhouden van 
de schoolmeubelen en van het aanschaffen en 
onderhouden van de schoolbehoeften - Ged. 
Staten zijns inziens uit het oog verliezen, dat 
verschil dient te worden gemaakt tusschen 
gebruiksvoorwerpen en verbruiksartikelen ; dat 
daarom met betrekkin$ tot schoolmeubelen, die 
-tot de eerste categorie behooren, wordt ge
sproken van onderhouden of instandhouden, 
en met betrekking tot de schoolbehoeften, 
waarbij het gebruik leidt tot verbruik en waar
bij van kosten van instandhouding van den 
aanwezigen voorraad slechts in enkele gevallen 
sprake zal zijn (b.v. innaaien en bijplakken 
van leerboeken), de aanschaffing van nieuwen 
voorraad op den voorgrond treedt ; dat uit de 
enkele vermelding onder letter f van onder
houdskosten van meubilair dus niet mag worden 
afgeleid dat de wetgever de vervanginr, van 
oude meubelen door nieuwe uitdrukkelijk heeft 
willen uitschakelen ; dat ten slotte de Raad 
met te meer klem zijne door Ged Staten be
.streden meening voorstaat, nu bij verschillende 
beslissingen in hoogste instantie is uitgemaakt, 
<lat de gemeenteraden de bevoegdheid missen 
naar de redenen van aanvrar,en als nader om
.schreven in art. 73, 3de lid der wet, een onder
zoek in te stellen en elk verzoek, dat t er zake 
wordt ingediend en aan de formeele eischen 
der wet voldoet, moet worden toegestaan ; 
dat eene toepassing als uit de beslissing van 

19:l6. 

Ged. Staten volgt, ten zeerste zou moeten 
strekken tot opdrijving van de onderwijskosten, 
omdat het in de meeste gevallen voor een 
schoolbestuur voordeeliger zal uitkomen nieuwe 
meubelen aan te vragen dan de aanwezige te 
doen repareeren of verven ; 

0. dat Ged. Staten met juistheid hebben 
overwogen, dat art. 72 der làger-onderwijswet 
1920 aan het bestut1r eener rechtspersoonlijk
heid bezittende instelling of vereeniging de 
bevoegdheid geeft aan den gemeenteraad de 
gelden aan te vragen, benoodigd voor de aan
schaffing van nieuwe srhoolmeubelen, en dat 
de bewoordingen van dit wetsartikel geen aan
leiding geven om onderscheid te maken naar 
gelang het eene eerste, complete aanschaffing 
van schoolmeubelen, leer- en hulpmiddelen 
betrett, dan wel aanschaffing van deze ter ver
vanging van de bestaande : 

dat Ged. Staten daarom terecht hebben 
beslist, dat de door het schoolbestuur ge
vraagde medewerking door den Raad alsnog 
behoort te worden verleend ; 

dat het in art. 77, 6de lid der wet bepaalde, 
waarop de gemachtigde van den Raad van 
Rotterdam in de openbare vergadering van 
de Afdeeling van den Raad van State voor de 
geschillen van bestuur, waarin over deze zaak 
verslag is uitgebracht, een beroep heeft gedaan, 
op de beslissing ten deze niet van invloed kan 
zijn; 

Gezien de lager-onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 
het beroep ongegrond te verklaren. 

(Gem.-Stem.) 

16 Januari 1926. KONINKLIJK BESLUIT. 
Terecht hebben Ged. Staten iemand niet 

als raadslid toegelaten, die ten tweeden 
male was aangewezen voor denzt>lfden 
zetel, waarvoor hij aanvankelijk bedankte 
Art. 16a 1 • lid laatste volzin kan immers 
slechts toepassing vinden bij het later open
vallen van een plaats in den Raad, waar
van in dit geval geen sprake is. 

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

H. J. A. Ormel te Aalten tegen het besluit van 
Gedep. Staten van Gelderland Vj,n 21 October 
1925, n°. 66, houdende beslissing dat hij niet 
tot lid van den Raad van Aalten wordt toe
gelaten; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 23 
December 1925, n°. 1138 ; 

Op de voordracht van Onzen Mimster van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 
13 Januari 1926, n°. 49, afdeeling Binnenlandsch 
Bestuur; 

0. dat in den Raad der gemeente Aalten, 
door het bedanken van J . Obbink, die was 
gekozen op lijst n°. 3, eene plaats is openge
vallen; 

dat daarop door den Voorzitter van het 
hoofdstembureau, aangewezen in art. 34 der 
Kieswet, is benoemd verklaard H. J. A. Ormel 
en toen deze zijne benoeming niet aannam 
B. Kalf, en vervolgens toen ook deze zijne 
benoeming niet aanvaardde, G. J. H. Hoitink; 

dat, toen daarna ook Hoitink bedankte en 
de lijst n°. 3 der niet-gekozen candidaten, zooals 

2 
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die door het Centraal Stembureau den 18en 
Mei 19?3 werd vastgesteld, was uitgeput, op
nieuw J. Obbink, zulks met toepassing van 
art. 16a, l • lid, laatste volzin der Gemeentewet, 
werd benoemd verklaard en eindelijk, toen O"k 
deze had kennis gegeven geen benoeming te 
aanvaarden, met toepassing van dezelfde be
paling, H. J. A. Ormel, die tot lid van den 
Raad is toegelaten; 

dat Gedep. Staten ambtshalve omtrent de 
beslissing van den Raad uitspraak doende, 
hebben beslist dat H. J. A. Ormel niet tot lid 
van den Raad van Aalten wordt toegelaten 
uit overweging dat art. 16a, 1° lid, laatste vol
zin, der Gemeentewet slechts toepassing kan 
vinden bij het later openvallen van eene plaats 
in den Raad, welke woorden, gelijk uit de 
Handelingen Tweede Kamer 1920/21 no. 3 
pagina 2957 blijkt, in het betrokken artikel 
zijn aangebracht, om te bereiken, dat een 
candidaat niet ten tweeden male voor denzelfden 
zetel in aanmerking komt, terwijl in casu, wat 
den heer Ormel betreit, sprake is van het be
zetten van denzelfden raadszetel. als waarvoor 
deze aanvankelijk bedankte ; dat derhalve, 
toen lijst n°. 3 der niet gekozen candidaten 
ten gevolge van het niet aannemen zijner be
noeming door den heer Hoitink was uitgeput, 
ingevolge art. 38c der Gemeentewet door voort
zetting van de toepassing van art. 99 (bedoeld 
is art. 100), 2° lid, der Kieswet, had behooren 
te worden beslist, aan welke der andere lijsten 
of lijstengroepen de plaats moest worden toe
gekend; 

dat de appellant in beroep aanvoert dat 
door ten-uitvnerlegging der beslissing van 
Gedep. Staten het beginsel der evenredige ver
tegenwoordiging wel op zeer gebrekkige wijze 
toepassing zou vinden ; 

0 . dat ingevolge art. 16a, Ie lid der Ge
meentewet, candidaten, die hunne benoeming 
niet hebben aangenomen, indien "zij hun ver
langen daartoe schriftelijk aan het hoofdstem
bureau, aangewezen in art. 34, 2e lid, der Kies
wet, hebben medegedeeld, geacht worden bij 
het later openvallen van eene plaats nog op de 
lijst voor te komen ; 

dat H. J. A. Ormel, die zijne benoeming tot 
raadslid niet heeft aangenomen, derhalve eerst 
bij het later openvallen van eene plaats geacht 
kan worden nog op de lijst voor te komen ; 

dat na het openvallen van den raadszetel, 
t.ot vervulling van welke H. J. A. Ormel aan
vankelijk was benoemd, geene andere plaats 
was opengevallen ; 

dat derhalve Gedep. Staten bij hun bestreden 
besluit terecht H. J. A. Ormel niet als raadslid 
hebben toegelaten; 

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

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw is belast met de uitvoering van 
dit besluit waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State, Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur. 

's-Gravenhage, den 16 Januari 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenl. Zaken en .Landbouw, 
DE GEER. 

(AB.) 

16 Januari 1926. RONDSCHRIJVEN van den 
Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw aan heeren Burgemeesters, be
treffende buitengewone openstelling van 
Rijkstelegraaf- en Rijkstelefoonkantoren. 

Volgens mededeeling van den Minister van 
Waterstaat is het tijdens de jongste overstroo
mingen voorgekomen, dat burgemeesters zich 
tot genoemden Minister of tot den Directeur
Generaal der Poster~jen en Telegra.fie richtten 
om langere openstelling van telegraaf- en tele
foonkantoren te verkrijgen. De burgemeesters 
zijn echter gerechtigd in deze omstandigheden 
zelf uitbreiding van diensttijd op telegraaf- en 
telefoonkantoren te gelasten. Eene mede
deeling hieromtrent is opgenomen in de Staats
courant van 25 Juni 1924, bladz. 5, luidende : 

"De Directeur-Generaal der posterijen en 
telegrafie maakt bekend, dat door hem aan de 
Commissarissen der Koningin, de burgemees
ters, de waterschaps- en polderbesturen en de 
voorzitters daarvan machtiging is verleend, bij 
algemeene rampen of onheilen, zooals over
strooming, hoogwater, ijsgang, brand, oproer en 
dergelijke tijdelijk verandering te brengen in 
den diensttijd van Rijkstelegraaf-, Rijkstelefoon'
en hulptelegraaf- en hulptelefoonkantoren, 
alsrqede van telegraaf- en van telefoonstations". 

Hierin vind ik aanleiding, ten einde ver
traging bij de uitvoering van de gewenschte 
maatregelen te voorkomen, Uwe aandacht, 
voor zooveel noodig, op het bovenstaande te 
vestigen. __ · (B.) 

18 Januari 1926. ARREST van den Hoogen Raad. 
Art. 8 Motor- en Rijw.wet, de besturen 

der gemeenten bevoegd verklarende om 
ten aanzien van wegen binnen bebouwde 
kommen der gemeenten een maximum
snelheid voor motorrijtuigen of rij\\ ielen 
te bepalen, geeft daarmede tevèns te ken
nen, dat aan die besturen niet de bevoegd
heid toekomt om zulks vast te stellen voor 
wegen buiten die bebouwde kommen. 

De onderhavige Verordening overschrijdt 
de bij de wet gestelde grenzen, omdat zij 
onder de bebouwde kom ook wegen be
grijpt niet begrensd door een eenigszins 
aaneengesloten bebouwing, en is dus niet
verbindend. 

De omstandigheid, dat de weg, waarop 
in het onderhavige geval is gereden, wel 
onder het wettelijk begrip " bebouwde 
kom" vaJt., kan niet van invloed zijn, daar 
het verbod voor splitsing niet vatbaar is. 

!Gem.wet art. 159; Motor- en Rijw.wet art. 8.) 

Mrs. Hessse, Segers, Jhr. Feith, Taverne en 
Kir berger. 

De Officier van Justitie bij de Arr.--Rechtbank 
te Zwolle, requirant van cassatie tegen een 
vonnis dier Rechtbank van den 15en October 
1925, waarbij in hooger beroep, bij verstek, is 
bevestigd een door het Kantongerecht, te 
ZwolJe op 19 Mei 1925 gedane uitspraak, bij 
welke H. v. d. S. van alle rechtsvervolging is 
ontslagen. 

Conclusie van den Adv. -Gen. Mr. Ledeboer : 

Bij het bestreden vonnis is bevestigd een 
vonnis van den Kantonrechter te Zwolle, waar-
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bij als bewezen is aangenomen, ,,dat beklaagde 
den 11 April 1925 des namiddags circa tien 
minuten over vier onder de gemeente Zwolle 
met een door hem zelf bestuurd vierwielig 
mot-0rrijtuig hee~ gereden binnen de bebouwde 
kom der gemeente, over den voor het verkeer 
openstaanden rijweg het " Klein "\Veezenland" 
met eene snelheid van 30 K.M. per uur, zulks 
terwijl de maximum-snelheid waarmede met 
motorrijtuigen mag worden gereden is aan
geduid door waarschuwingsborden van hét. 
model vastgesteld door den Minister van 
\,Vaterstaat en op last van Burgemeester en 
·w ethouders op de toegangswegen geplaatst 
met het op cnrift : ,,l\fax.imum-snelheid 20 
Kilometer per uur. " . 

Krachtens art. 8, laatste lid, in verband met 
art. 7 Motor- en Rijwielwet, heeft de Gemeente
raad van Zwolle vastgesteld een motor- en 
rijwielverordening, waarin in art. 1, lid 3, 
wordt oezegd: 

"In deze verordening wordt verstaan onder 
"bebouwde kom" der gemeente, het deel dat 
is ingesloten door een lijn, waarvan de loop 
dan in bizonderheden precies wordt aange
geven, terwijl art. 7 aan bestuurders van 
motorrijtuigen of rijwielen verbiedt : a. in het 
algemeen met motorrijtuigen of rijwielen op 
de wegen binnen de bebouwde kom der ge
meente met een grootere snelheid te rijden 
dan van 20 K.M. per uur." /,. enz. 

Bij het bevestigd vonnis is nu vastgesteld : 
"dat de openbare rijweg het Klein \,Veezenlami 
begrensd wordt door een eenigszins aaneen
gesloten bebolllving ; dat onder de openbare 
rijwegen, vallende onder het gebied, dat "door 
de Motor- en Rijwielverord ening van Zwolle 
tot bebouwde kom is verheven, bedoelde weg 
is begrepen, maar daaronder ook eenige voor
komen, die niet begrensd worden door een 
eenigsz ins aaneengesloten bebouwing, o. a. de 
Schellerallee, voor wat betreft de laatste 300 
Meter vóór de gemeentegrens; het grootste 
deel van den weg door de Lure, de Verbindings
weg, de Groote Voort, de Spoolderweg en de 
Meppelerweg van af de Begraafplaats in de 
richting Meppel. " 

Hieruit volgt dan volgens den Kantonrechter, 
dat het begrip "bebouwde kom" in de verorde
ning te ver is uitl\ebreid en niet overeenkomstig 
is aan het feitelijk begrip bebouwde kom, n.l. 
een eenigszins aaneengesloten bebouwing, wes
halve Z.E.A. art. 8 der verordening niet ver-
bindend oordeelde. . 

Bij memorie is door den H eer requirant 
gesteld: 

,,Schending, door ni et toepassing van art. 7, 
aanhef en sub a j0 • 20, eerste lid, der Motor
en Rijwielverordening der gemeente Zwolle, 
doordien de R echtbank het vonnis des Kanton
rechters, waarbij het aan gerequireerde bij 
introductieve dagvaarding ten laste gelegde, 
in voege als bewezen verklaard, niet strafbaar 
werd geoordeeld, heeft bevestigd in stede van 
met vernietiging van dat vonnis .in zooverre 
de bovenvermelde artikelen der Motor- en 
Rijwielverordening van Zwolle toe te passen." 

Volkomen terecht wordt in de toelichting 
tot dit middel gezegd, dat de Raad had kunnen 
volstaan met binnen de grenzen door art. 8 
Motor- en Rijwielwet gesteld, een maximum
snelheid voor motorrijtuigen in de verordening 

te bepalen, maar t en onrechte wordt betoogd, 
dat nu de Raad eenmaal bepaald heeft, wat 
in de verordenin~ - dus ook in art. 7 daarvan 
- door bebouwae kom wordt verstaan, daar
mede geene rekening zou behoeven te worden 
gehouden. 

Waar dat art. 7 nu spreekt van wegen binnen 
de "bebouwde kom" der gemeente, moet de 
omschrijving van "bebouwde kom" in art. 1- 3 
gegeven, daarin als geïnsereerd worden be
schouwd en moet art. 7 dus worden gelezen 
alsof er staat : ,, wegen binnen het deel der 
gemeente, dat is ingesloten door de lijn welker 
loop in art. 1 is aangegeven". 

Als maatstaf waarvan het begrip bebouwde 
kom door den H eer Kantonrechter is gemeten, 
is door Z.E.A. genomen "eene eenigszins aan
eengeslcten bebouwing". 

Terecht naar mij voorkomt, met dien ver 
stande, dat daarbij tevens gedacht moet worden 
óf wel aan aansluiting bij het overig bebouwde 
gedeelte der gemeente, óf in gemeenten die 
meerdere bebouwde ko=en bevatten, aan 
eene eenigszins aaneengesloten bebouwing van 
beteekenenden omvang. Uit het geheel van 
's R echters heschouwingen mag wel worden 
afgeleid, dat in dit geval de eerste van de be
doelde omstandigheden voorhanden is geoor
deeld ter plaatse waar de weg Klein Weezenland 
loopt. Dit is door niemand weersproken en 
mag als vast,staand worden aangenomen. 
E venzeer is onbetwist en mag als juist be
schouwd woden de beslissing, dat de overige 
hierboven genoemde wegen of gedeelten van 
wegen niet begrensd worden door eene eenigs
zins aaneengesloten bebouwing, 

Is dat een en ander zoo, dan is ook 's rechters 
gevolgtrekking als punt te aanvaarden, dat het 
Klein Weezenland i3 een weg gelegen in wat 
feitelijk is ,;bebouwde kom" en dat zulks met 
de overige bedoelde wegen of weggedeelten 
niet het geval is. 

Ik vestig in verband hiermede de aandacht 
op de arr. H . R . van 3 Jan. 1922, W. 10865, 
N. ,J. 1922, blz. 311 en 313 en de daaraan 
voorafgaande conclusies van mijn ambtgenoot 
Mr. Besier. 

Het feit in concreto te laste gelegd en filB 
bewezen aangenomen, vormt dus eene over
treding van art. 7, overt-r eding waarvan st.raf
baar is gesteld in a r t . · 20 van de Motor- en 
R ijwielverordening van Zwolle, 1. gew. 20 April 
1925, Gem.hl. N°. 23, en toepassing van die 
artikelen op dit geval zou geenszins in strijd 
zijn met de strekking van art. 8 Motor- en 
Rijwielwet. Waar dat art. 7 der verordening 
echter moet gelezen worden in verband met 
art. 1 derde lid, zooals ik hierboven aangaf, 
bestrijkt dat art. 7 inderdaad ook wegen ten 
aanzien waarvan de gemeentelijke wetgever 
geene maximum-snelheid voor motorrijtuigen 
mocht voorschrijven. 

In zoover zou da t artikel mitsdien als in 
strijd met de wet door den Rechter niet mogen 
worden toegepast en waar nu zooals de Kanton
rechter m.i. met juistheid besliste, dat di t 
artikel inhoudt eene onsplitsbare wilsverklaring 
van den plaatselijken wetgever, is toepassing 
terecht achterwege gebleven. 

Qualificatie van het begane feit stelt dit 
dunkt mij duidelijk voor oogen. Daarin toch 
zou de uitdrukking " bebouwde kom" slechts 

2• 
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kunnen gebezigd worden in den zin door art. 1 
daaraan gegeven. 

Ik acht het cassatiemiddel mi tsdien onge
grond en concludeer tot verwerping van het 
beroep. 

De H ooge R aad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Taverne; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant v?orgesteld bij memorie (zie Concl. 
Adv.-Gen.), 

Gehoord den Advocaat-Generaal Mr. Lede
boer namens den Procureur-Generaal, in zijne 
-conclusie, strekkende tot enz. ; 

0. dat bij het bevestigde vonnis overeen
komstig de primaire telastelegging be":ezen is 
verklaard, enz. (zie Cond. Adv.-Gen.), 

0. dat bij artikel 7 van de Motor- en Rijwiel
verordening der gemeente Zwolle aan bestuur
ders van motorrijtuigen of rijwielen is verboden : 
u. in het algemeen met motorrijtuigen of 
rijwielen op wegen binnen de bebouwde kom 
der gemeente met een groot.ere snelheid te 
rijden dan van 20 Kilometer per uur ; b. m 
het bijzonder, enz. ; dat op overtreding van 
voormeld verbod bij artikel 20 dier Verordening 
de straf is gesteld van geldboete van ten hoogste 
f 25 of hechtenis van ten hoogste zes dagen, 
terwijl in artikel 1, derde lid, is bepaald, welk 
aldaar nauwkeurig aangewezen deel der ge
m eente in deze verordening onder "bebouwde 
kom" der gemeente wordt verstaan; 

0. dat de Kantonrechter in zijn vonnis heeft 
opgenomen een verklaring van een inspecteur 
van politie, volgens welke binnen de grens 
van de bebouwde kom, zooals deze in voormeld 
artikel 1 der Verordening is getrokken 00k 
vallen eenige wegen, die niet begrensd worden 
door een eenigszins aaneengesloten bebouwing 
en voorts, na de bewezenverklaring over
weegt: 

dat het begrip bebouwde kom in bedoelde 
verordening te ver is uitgebreid en niet conform 
is aan het feitelijk begrip bebouwde kom 
namelijk een eenigszins aaneengesloten be
bouwing; 

dat artikel 8 Motor- en Rij,vielwet aan de 
gemeentebestureu.. de bevoegdheid geeft een 
maximum-snelheid te bepalen, maar deze 
beperkt tot de bebóuwde kom, daarmede 
kenlijk uitdrukkende niet dat deel der gemeente, 
dat de Raad als bebouwde kom gelieft aan te 
wijzen maar slechts dat deel, dat feitelijk 
bebouwde kom is; · 

dat d erhalve in casu de Raad zijn bevoegd
heid heeft overschreden en bedoeld artikel 8 
(thans 7) der Verordening verbindende kracht 
mist; 

dat hieraan niet afdoet, dat de weg, waar 
beklaagde het feit pleegde, zoowel feitelijk als 
wettelijk in de bebouwde kom was gelegen, 
daar Wij bedoeld artikel niet kunnen splitsen 
in een deel, dat verbindend is, en een deel, dat 
dit niet, is ; 

dat, waar bedoeld artikel 8 (thans 7) der 
Motor- en Rijwielverordening verbindende 
kracht mist en het ten laste gelegde en bewezene 
ook nergens anders strafba-ar is gesteld, dit 
niet strafbaar is ; 

0. dat de Rechtbank, bij de bestreden uit
praak, zich geheel heeft vereenigd met het 

vonnis van den K antonrechter en deszelfs 
gronden en dat vonnis, waarbij de gerequireerde 
van alle rechtsvervolging is ontslagen, heeft 
bevestigd; 

0. dat tot toelichting van het cassatiemiddel 
is aangevoerd, dat in de omstandigheid, dat de 
omschrijving van de bebouwde kom in a!tikel 1 
der Verordening ruimer is, dan, naar 's rechters 
oordeel, met het feitelijk begrip "bebouwde 
kom" is overeen te brengen, geen grond kan 
zijn om artikel 8 (thans 7) van bedoelde Ver
ordening ni et verbindend te achten en voor 
de toepassing van dit artikel niets anders is 
vereischt dan dat: 1°. vaststa dat de plaats 
waar gereaen is valt binnen het in artikel l , 
derde lid, der verordening omschreven deel 
der gemeente; 2°. vaststa dat diezelfde plaats 
tevens valt onder het feitelijk begrip "bebouwde 
kom" als bedoeld in artikel 8 der Motor- en 
Rijwielwet, aan welke beide voorwaarden, 
blijkens het bevestigde vonnis, is voldaan ; 

0. dat als vaststaande kan worden aange
nomen, dat onder de omschrijving van de 
bebouwde kom in artikel 1, derde lid, der 
onderhavige Verordening ook zijn begrepen 
wegen, welke niet liggen binnen de grens van 
de "bebouwde kom" in den zin van artikel 8 
der Motor- en Rijwielwet ; 

0. dat de Motor- en Rijwielwet, in artikel 8, 
j0 • 7, de besturen der gemeenten bevoegd 
verklarende om "ten aanzien van wegen binnen 
bebouwde kommen der gemeenten", onder 
nader aangegeven voorwaarden eeµ ·maximum
snelheid voor motorrijtuigen of rijwielen te 
bepalen, daarmede tevens te kennen geeft, dat 
aan die besturen niet de bevoegdheid toekomt 
om zulks vast te stellen voor wegen bruten die 
bebouwde kommen vallende; dat derhalve bij 
de onderhavige Verordening de bij de wet 
gestelde grenzen zijn overschreden, omdat in 
de verbodsbepaling van artikel 7 der Veror
dening de uitdrukking " bebouwde kom" de 
beteekenis heeft, daaraan in artikel 1, derde lid 
der Verordening gehecht; 

0. dat hieruit tevens voortvloeit, dat het 
verbod van genoemd artikel 7, hetwelk voor 
splitsing niet vatbaar is, onverbindend is, 
zoodat de omstandigheid, dat de weg, waarop 
in het onderhavige geval is gereden, wèl onder 
het wettelijk begrip "bebouwde kom" valt, ten 
deze niet van invloed kan zijn ; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

20 Januari 1926. BESLUIT tot ongegrond
verklaring van het beroep ingesteld door 
den Raad der gemeente Zaandijk tegen 
het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Noordholl(l,nd van 3 ,Juni 1925, n°. 31, 
waarbij goedkeuring is onthoud~n aan zijn 
besluit van 13 Mei t. v. tot wijziging der 
gemeentebegrooting voor het dienstjaar 
1925. s. 8. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep ingesteld door 
den Raad der gemeente Zaandijk tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Nnord
holland van 3 Juni 1925, n°. 31, waarbij goed
keuring is onthouden aan zijn besluit van 13 Mei 
t evoren, tot wijziging der gemeentebegrooting 

. voor 1925 ; 
Den Raad van State, Afdeeling voor de ge-
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schillen van bestuur, geboord, adviezen van 
4 November 1925, n°. 946 en 16 December 1925, 
n°. 946/152 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche 

1
Zaken en Landbouw van 

16 Januari 1926, n°. 10042, Afdeeling Binnen
landsch Bestuur ; 

Overwegende, dat op de begrooting der ae. 
meente Zaandijk voor 1925, zooals deze a~n
vankelijk aan Gedeputeerde Staten ter go3d
keuring werd voorgelegd, bedragen waren ge
raamd voor het uitkeeren van vacantiebijslagen 
aan ambtenaren en beambten der gemeente; 

dat aangezien tegen het uitkeeren van die 
bijslagen b1j Gedeputeerde Staten overwegend 
bezwaar bestond, dit College aan het gemeen
tebestuur in overweging heeft gegeven die 
ramingen van de begrooting a.f te voeren, 
waarna het gemeentebestuur aan het verzoek 
van Gedeputeerde Staten gevolg heeft gegeven, 
doch tevens bij suppletoire begrooting deze 
bedragen, onder den naam van verhooging van 
jaarwedden, weder op de begrooting heeft 
gebracht; 

dat Gedeputeerde Staten aan het raadsbe
sluit tot wijziging der begrooting de goedkeu
ring hebben onthouden uit overweging, dat de 
voorgenomen verhooging van jaarwedden be
oogt de ambtenaren en beambten voor het 
verlies van den vacantiebijslag schadeloos te 
stellen; 

dat het besluit derhalve de strekking heeft 
de gevolgen van de beslissing van Gedeputeerde 
Staten omtrent het ramen van vacantiebij
slag op de gemeentebegrooting, ongedaan te 
maken; 

dat onder die omstandigheden aan het raads
besluit niet de vereischte goedkeuring kan 
worden gehecht ; 

dat het gemeentebestuur in beroep aanvoert, 
dat het eene salarisverlaging voor ambtenaren 
en beambten onbillijk en ongemotiveerd acht; 

dat de bezoldiging van dat personeel geens
zins hoog te achten is en het er ernstige be
zwaren tegen heeft, dat eene verminaering 
der jaarwedden en dan nog wel op deze wijze, 
tot stand zou komen, daar het door deze han
delwijze van Gedeputeerde Staten ernstig in
breuk gemaakt ziet op de bevoegdheid hem 
toegekend bij artikel 136 der Gemeentewet ; 

Overwegende, dat de door het gemeente
bestuur erkende bedoeling van de verhooging 
der jaarwedden is geweest, de bedragen der 
vacantiebijslagen, onder den naam van ver
hooging van jaarwedden, weder op de begroo
ting te brengen ; 

dat het niet op den weg van een gemeente
bestuur kan liggen, een maatregel, waardoor 
de goedkeuring der begrooting verkregen werd 
- in casu het intrekken der vacantiebijslagen -
daarna practisch weder ongedaan te maken ; 

dat, zoo de Raad zich bij het vervallen der 
vacantiebijslagen niet kon neerleggen, hij 
deze laatste op de begrooting had kunnen hand
haven en bij niet-goedkeuring door Gedepu
teerde Staten, bij Ons voorziening had kunnen 
vragen; 

dat de thans gevolgde gedragslijn het toe
zicht, waarmee de wet Gedeputeerde Staten 
belast heeft, niet voldoende tot zijn recht doet 
komen; 

dat Gedeputeerde Staten mitsdien te recht 

hunne goedkeuring aan het raadsbesluit hebben 
onthouden; 

Gezien de Gemeentewet : 
Hebben goedgevonden· en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw is belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk met het beieleidend 
rapport van Onzen Minister in het i::itaatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State, . 
Afdeeliog voor de Geschillen van Bestuur. 

's-Gravenhage, den 20sten Januari 1926. 
WILHELM:INA. 

De 1lf in. van Binnenl. Zakm en Lnndbouw, 
DE GEER. 

(Uitgeg. 4 Febr. 1926.) 

N°. 10042/1925. 

BINNENLANDSCH BESTUUR. 

Beroep Raad der Gemeen
te Zaandijk. 

's-Gravenhage, 16 Jan. 1926. 
Aan de Koningin. 

Eerbiedig wordt Uwer Majesteit aangeboden 
het in mijne handen gestelde advies van den 
Raad van State, Afdeeling voor de Geschillen 
van Bestuur, dd. 4 November 1925, n°. 946, 
terzake van het beroep ingesteld door den Raad 
der Gemeente Zaand~jk, tegen het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Noordholland van 
3 Juni 1925, n°. 31, waarbij goedkeuring is 
onthouden aan zijn besluit van 13 Mei t. v. tot 
wijziging der gemeentebegrooting voor het 
dienstjaar 1925. Het daarbij overgelegd ont
werp-besluit luidt als volgt: 

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

den Raad der Gemeente Zaandijk, tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Noord
bolland van 3 Juni 1925, n°. 31, waarbij goed
keuring is onthouden aan zijn besluit van 13 
Mei tevoren, tot wijziging der gemeentebegroo
ting voor 1925; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
4 November 1925, n°. 946; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 

Overwegende, dat op de begrooting der Ge- · 
meente Zaandijk voor 1925, zooals deze aan
vankelijk aan Gedeputeerde Staten ter goed
keuring werd voorgelegd, bedragen waren ge
raamd voor het uitkeeren van vacantiebijslagen 
aan ambtenaren en beambten der Gemeente ; 
dat aangezien tegen het uitkeeren dier bijslagen 
bij Gedeputeerde Staten overwegend bezwaar 
bestond, dit College aan het gemeentebestuur 
in overweging heeft gegeven die ramingen van 
de begrooting af te voeren, waarna het gemeen
tebestuur aan het verzoek van Gedeputeerde 
Staten gevolg heeft gegeven, doch tevens bij 
suppletoire begrooting deze bedragen onder 
den naam van verhooging van jaarwedden 
weder op de begrooting heeft gebracht ; 

dat Gedeputeerde Staten aan het Raadsbe
sluit tot wijziging der begrooting de goedkeu
ring hebben onthouden uit overweging, dat de 
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voorgenomen verhooging van jaarwedden be
oogt, de ambtenaren en beambten voor het 
verlies van den vacantiebijslag schadeloos te 
stellen ; dat het besluit derhalve de strekking 
heeft, de gevolgen van de beslissing van Gede
puteerde Staten omtrent het ramen van vacan
tie-bijslagen op de gemeentebegrooting on
gedaan te maken; dat onder die omstandig
heden aan het Raadsbesluit niet de vereischte 
goedkeuring kan worden gehecht ; 

dat het gemeentebestuur in beroep aanvoert, 
dat het eene salarisverlaging voor ambtenaren 
-en beambten onbillijk en ongemotiveerd acht; 

dat de bezoldiging van dat personeel geens
·zins hoog te achten is, en het er ernstige be-
2waren tegen heeft, dat eene vermindering der 
jaarwedden, en dan nog wel op deze wijze, tot 
stand zou komen, daar het door deze handel
wijze van Gedeputeerde Staten ernstig inbreuk 
gemaakt ziet op de bevoegdheid hem toege- · 
kend bij artikel 136 der Gemeentewet ; 

Overwegende, dat de door Gedeputeerde 
Staten niet goedgekeurde verhooging der jaar
wedden van ambtenaren en beambten der 
Gemeente Zaandijk weliswaar strekt ter ver
vanging van aan dit personeel toegekende 
va-cantie-bijslagen, doch dat deze wedde
verhooging een geheel ander karakter draagt, 
en mitsdien los van deze vacantie-bijslagen 
moet worden beoordeeld ; 

dat, nu niet aannemelijk is gemaakt, dat 
voor verhooging van jaarwedden van dat deel 
der gemeente-ambtenaren, wier bezoldiging 
door den Raad wordt geregeld, voldoende 
grond aanwezig is, en daardoor het evenwicht 
tusschen deze jaarwedden en de bezoldiging 
der overige gemeente-ambtenaren zou worden 
verbroken; 

dat Gedeputeerde Staten mitsdien terecht, 
zij het ook op andere gronden, hunne goed
keuring aan het Raadsbesluit hebben ont
houden; 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

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

Landbouw is belast met de uitvoering van dit 
besluit, waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur. 
De Min. van Binnenl. Zaken en Larulbouw, 

Ik kon mij niet vereenigen met de gronden, 
waarop de uitspraak, in dat ontwerp-besluit 
voorgesteld, steunt. 

Krachtens Uwer Majesteits algemeene mach
tiging van 12 April 1922, n°. 55, bracht ik mijne 
bedenkingen onder de aandacht van de Af
deeling voor de Geschillen van Bestuur, bij den 
hiernavolgenderi brief van 27 November 1925, 
n°. 8930, Afdee)ing Binnenlandsch Bestuur : 

Naar aanleiding van Uw nevensvermeld aan 
Hare Majesteit de Koningin uit~ebracht advies 
nopens het daarin nader omschreven beroep, 
ingesteld door den Raad der Gemeente Zaan
dijk, veroorloof ik mij het volgende onder Uwe 
aandacht te brengen. 

In het bij vermeld advies overgelegd ontwerp
besluit wordt o. a. overwogen : 

.. ,dat de door Gedeputeerde Staten niet goed
gekeurde verhoogincr der jaarwedden van 
ambtenaren en beamÎiten der Gemeente Zaan-

di,jk weliswaar strekt ter vervanging van aan 
dit personeel toegekende vacantie-bijslagen, 
doch dat deze weddeverhooging een geheel 
ander karakter draagt, en mitsdien los van deze 
vacantie-btislagen moet, wordan beoordeeld; 

dat, nu niet aannemel\jk is gemaakt, dat 
voor verhooging van jaarwedden van dat deel 
der gemeente-ambtenaren, wier bezoldiging 
door den Raad wordt geregeld, voldoende 
grond aanwezig is, en daartoe het evenwicht 
tusschen <l.eze jaarwedden en de bezoldigin_g 
der overige gemeente-ambtenaren zou worden 
verbroken; 

dat Gedeputeerde Staten mitsdien terecht, 
zij het ook · op andere gronden, hunne goed
keuring aan het Raadsbesluit hebben ont
houden". 

Met betrekking tot de in de tweede plaats 
aangehaalde overweging merk ik op, dat tegen 
eene gewone salarisverbooging niet pleegt te 
worden aangevoerd, dat daardoor het even
wicht tussclien de verhoogde jaarwedden en 
de bezoldigingen der overige ambtenaren 
(Burgemeester, enz.) verbroken wordt. Een 
dergelijk bezwaar zou t,rouwens aanleiding 
kunnen geven tot een voorstel van den Ge
meenteraad om ook die laatste bezoldigingen 
te verhoogen. Weliswaar zou dan door hoogere 
instanties de medewerking kunnen ~eweigerd 
worden, maar wanneer dan op grond, van die 
qeweigerde medewerking, ook de salarissen van 
het gros der ambtenaren niet herzien zouden 
mogen worden, dan zou feitelijk de vaststelling 
door hoogere instanties van de wedden van den 
Burgemeester, enz. gaan beduiden eene vas~
stelling van alle salarissen, wat de Gemeentewet 
zeker niet bedoeld heeft. 

Juister komt mij daarom voor het ook door 
Gedeputeerde Staten gebruikte motief, dat 
deze weddeverhooging bl~jkbaar is aangebracht 
in fraudem van het door Gedeputeerde Staten 
geoefende toezicht. 

In de plaats van de drie hierboven aange
haalde overwegingen, zou derhalve naar mijne 
meening het volgende in hat ontwerp-besluit 
zijn op te nemen : 

,,Overwegende, dat de door het gemeente
bestuur erkende bedoeling van de verhooging 
der jaarwedden is gewee~t, de bedragen der 
vacantie-bijslagen onder den naam van ver
hooging van jaarwedden weder op de begrooting 
te brengen; 

,,dat het niet op den weg van een gemeente
bestuur kan liggen, een maatregel, waardoor 
de ioedkeuring der begrooting verkregen werd, 
- m casu het intrekken der vacantie-bijslagen 
- daarna praktisch weder ongedaan te maken ; 

"dat, zoo de Raad zich bij het vervallen der 
vacantie-bijslagen niet kon neerleggen, hij 
deze laatste op de begrooting bad kunnen 
handhaven en bij niet-goedkeuring door Gede
puteerde Staten hij Ons voorziening had 
kunnen vragen ; 

,,dat de thans gevolgde gedragslijn het toe
zicht, waarmee de wet Gedeputeerde Staten 
belast heeft, niet voldoende tot zijn recht doet 
komen; 

"dat Gedeputeerde Staten mitsdien terecht 
. hunne goedkeuring aan het Raadsbesluit 
hebben onthouden•-. 

Onder overlegging van de op het onderwerpe
lijk beroep betrekking hebbende stukkert, ver-



23 20 JANUARI (S.8) 1926 

oorloof ik mij, krachtens de algemeene mach
tiging van de Koningin van 12 April 1922, 
n°. 55, Uwe Afdeeling te verzoeken het aan
bren~en van d~ door m~ aangegeven wijziging 
wel m overwegmg te willen nemen. 

Een __ spoedig antwoord zou mij hoogst wel
kom ZIJn. 

De Min. van Binnen!. Zaken en Landbouw, 
(get.) DE GEER. 

De Afdeeling bracht, naar aanleiding van 
dat schr1J1·cn, een nader rapport uit met ont
werp-besluit, van den volgenden inhnud: 

N°. 946/152. 

's-Gravenhaf!e, 16 Dec. 1925. 
Krachtens machtiging van Uwe Majesteit 

heeft de Minister van Binnenlandscbe Zaken 
en Landbouw, met een schrijven van 27 No
v~mber ~_925, n°. 8930, Afdeeling B.B., op
meuw blJ den Raad van State, Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur, rle overweging 
aanhangig gemaakt van het beroep, ingesteld 
door den Raad der Gemeente Za.andijk, tegen 
het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Noordholland van 3 Juni 1925, n°. 31, waarbij 
goedkeuring is onthouden aan zijn besluit van 
13 Mei t.v., tot wijziging der gemeentebegroo
ting voor 1925. 

Gezette overweging van het door den Mi
nister aangevoerde heeft de Afdeeling niet van 
de jui~theid van de zienswijze van den Minister 
overtuigd. 

De Afdeeling is van oordeel, dat geen ver
band mag worden gelegd tusschen de beoogde 
salarisverhooging en de door den Raad terug
genomen vacantie-toeslagen. Immers, beide 
punten behooren geheel afzonderlijk te worden 
beoordeeld. De Afdeeling meent daarom, 
dat thans alleen behoort te worden onder
zocht, of de gemeenteraad eenigen grond voor 
de voorgenomen salar1sveFhooging heeft aan
gevoerd. Nu de Afdeeling een dergelijken 
grond in de stukken niet heeft aangetroffen; 
is zij van oordeel, dat de voorgenomen salaris
verhooging niet kan worden geduld. 

Intusschen heeft de Afdeeling naar aanleiding 
van het schrijven van den Minister eene rechts
overweging gewijzigd, zoodat nu duidelijker 
uitkomt, dat reeds het enkele feit, dat geen 
motief voor de verhooging wordt aangevoerd, 
grond oplevert om de vereischte goedkeuring 
te onthouden. 

De Afdeeling geeft mitsdien Uwer Majesteit 
zeer eerbiedig in overweging het hiernevens 
aangeboden ontwerp-besluit te bekrachtigen. 

De Voorzitter der Afdeel,ing voor de Geschillen 
.van Bestuur, (get.) VAN LEEUWEN. 

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

den Raad der Gemeente Zaandijk, tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Noord
holland van 3 ,Juni 1925, n°. 31, waarbij goedkeu
ring is onthouden aan zijn besluit van 13 Mei 
tevoren tot wijziging der gemeentebegrooting 
voor 1925; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge- . 
schillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
4 November 1925, n°. 946, en 16 December 
1925, n°. 946/152 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Bmnenlandsche Zaken en Landbouw van 
· Overwegende, dat op de begrooting der Ge

meente Zaandijk voor 1925, zooals deze aan
vankelijk aan Gedeputeerde Staten ter goed
keuring werd voorgelegd, bedragen waren ge
raamd voor het uitkeeren van vacantie-bij
slagen aan ambtenaren en beambten der Ge
meente; 

dat aangezien tegen het uitkeeren van die 
bijslagen bij Gedeputeerde Staten overwegend 
bezwaar !>estond, di~ College aan bet gemeente
bestuur m overwegmg heeft gegeven die ra
mingen van de begrooting af te voeren, waarna 
het gemeentebestuur aan het verzoek van 
Gedeputeerde Staten gevolg heeft gegeven, 
doch t evens bij suppletoire begrooting deze 
bed-ragen onder den naam van verhooging van 
jaarwedden weder op de begrooting heeft ge-
bracht; . 

dat Gedeputeerde Staten aan het Raads
besluit tot wijziging der begrooting de goed
keuring hebben onthouden uit overweging, 
dat de voorgenomen verhooging van jaarwed
den beoogt, de ambtenaren en beambten voor 
het verlies van den vacantiebijslag schadeloos 
te stellen ; dat het besluit derhalve de strekking 
heeft, de gevolgen van de beslissing van Gede
puteerde Staten omtrent het ramen van va
cantie-bijslagen op de gemeentebegrooting 
ongedaan te maken; dat onder die omstandig
heden aan het Raadsbesluit niet de vereischte 
goedkeuring kan w01·den gehecht ; 

dat het gemeentebestuur in beroep aanvoert, 
dat het eene salarisverlaging voor ambtenaren 
en beambten onbillijk en ongemotiveerd 
acht ; . dat de bezoldiging_ van dat personeel 
geenszms hoog te achten IS en het er ernstige 
bez~aren tegen heeft, dat eene vermindering 
der Jaarwedden, en d_an nog wel op deze wijze, 
tot stand zou komen, daar het door deze handel
wijze van Gedeputeerde Staten ernstig inbreuk 
gemaakt ziet op de bevoegdheid hem toe
gekend h~j artikel 136 der Gemeentewet ; 

Overw~gende, dat de door Gedeputeerde 
Staten met goedgekeurde verhooging der jaar
wedden van ambtenaren en beambten der 
Gemeente Zaandijk weliswaar strekt ter ver
vanging van aan dit personeel toegekende 
vacantie-bijslagen, doch dat deze weddever
h~ogu:ig een geheel ander karakt~~ draagt, en 
nntsdien los van deze vacantie-b1Jslao-en moet 
worden beoordeeld ; 

0 

dat niet aannemelijk is gemaakt, dat voor 
verhooging van jaarwedden van dat deel der 
gemeente-ambtenaren, wier bezoldigin!! door 
den Raad wordt geregeld, voldoende~ grond 
aanwezig is ; 

dat Gedeputeerde Staten mitsdien terecht 
zij het ook op andere gronden, hunne goed'. 
keuring aan het Raadsbesluit hebben ont
houden; 

Gezien de Gemeentewet : 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze l\'Iinister van Binnenlandsche Zaken 

e1;1 Land~ouw is belast met de uitvoering van 
dit bcslmt, waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State, Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur. 
De Min. van Binnen!. Zaken en Landbouw, 
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Naar aanleiding van dit nader advies moge 
ik in de eerste plaats onder de Hooge aandacht 
van Uwe Majesteit brengen, dat het verband 
tusschen de beoogde sa!arisverhooging en de 
teruggenomen vacantie-toeslagen gelegd is 
door het gemeentebestuur zelf. Voorts komt 
het mij voor, dat aan eene salarisverhooging 
bezwaarlijk goedkeuring kan worden onthouden 
op de enkele overweging, dat niet aannemelijk 
is gemaakt dat voor die verhooging voldoende 
grond aanwezig is ; dat integendeel de ont
houding van goedkeuring - zoo men deze 
losmaakt van het gebeurde met de vacantie
toeslagen -, slechts zal mogen berusten hetzij 
op een van de zijde van het goedkeurend be
stuur gesteld, en aannemelijk gemaakt, te hoog 
opvoeren der salarissen, hetziJ op den finand
eelen toestand der Gemeente. Van geen van 
beide overwegingen - die uiteraard ook in 
onderling verband kunnen worden $ebezigd -
is in het aangeboden ontwerp-besluit sprake. 

De nadere v'.lordracht van de Afdeeling van 
den Raad van State heeft mitsdien geene wij
zigin~ gebracht in mijn oordeel, dat het dictum 
van net ontwerp-besluit behoort te berusten 
op de motieven, welke dezcrziids aan die Af
deeling zijn in overweging gegeven. 

Indien Uwe Majesteit in dit standpunt kan 
deelen, zoude het Haar kunnen behagen, het 
dienovereenkomstig opgemaakt en nevens dit 
rapport eerbiedig aangeboden ontwerp-besluit 
te bekrachtigen. 
De _;win. van Binnenl. Zaken en Landbouw, 

DE GEER. 

20 Januari 1926. BESLUIT tot nadere wijzi
ging van het Algemeen Reglement Dienst. 
s. 9. . 

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

Waterstaat van 11 December 1925, La. V., 
afdeeling Spoorwegen ; 

Gelet op artikel 27 der Spoorwegwet ; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

5 Januari 1926, n°. 25) ; 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 16 Januari 1926, n°. 
391, afdeeling Spoorwegen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Het Algemeen Reglement Dienst, vastge

steld bij Koninkljik besluit van 26 Juni 1913 
(Staatsblad n°. 315), het laatst gewijzigd bij 
Koninklijk besluit, van 15 September 1925 
(Staatsblad n°. 385), te wijzigen als volgt: 

I. Het derde lid van artikel 7 wordt ver
vangen door een derde, vierde, vijfde en zesde 
lid, luidende als volgt : 

,,3. De beweegbare afsluitingen worden be
houdens het bepaalde bij het volgende lid door 
den in het eerste lid bedoelden beambte, on
geacht of het in artikel 20 bedoelde sein al dan 
niet werd ontvangen, ten minste drie minuten 
vóór de komst van een trein of van een ran
geerdeel gesloten en gesloten gehouden, tot
dat de trein of het rangeerdeel den overweg is 
voorbij gereden_ 

4. Voor de door den Hoofdinspecteur 
Generaal der Spoor- en Tramwegen aangewezen 
overwegen $eldt het bij het derde lid bepaalde 
minimum met; de beweegbare afsluitingen van 
deze overwegen worden gesloten, zoodra de 

veiligheid van het verkeer op den overweg 
zulks vordert, met dien verstande, dat zij ge
sloten moeten zijn, voordat de trein of het 
rangeerdeel op den overweg is. 

5. Bij de ingevolge het vierde lid aangewezen 
overwegen moet de met de bediening belaste 
persoon ten minste drie minuten vóór de komst 
van eiken trein bij de bedieningsiurichting van 
de afsluitingen aanwezig zijn. 

6. Met inachtneming, voor zooveel noodig, 
van het bepaalde in het derde en het vierde lid 
moeten dl) beweegbare afsluitingen van open
bare overwegen onmiddellijk na het voorbij
gaan van den trein of van het rangeer-deel 
worden geopend." 

II. Het vierde lid van artikel 7 wordt zevende 
lid. 

III. Het viifde lid van artikel 7 wordt achtste 
lid en het woord "v0etpaden" wordt daarin 
vervangen door "overpaden". 

IV. In het eerste lid van artikel 9 wordt 
het woord "voetpaden" vervangen door "over
paden". 

V. Het eerste lid van artikel ii wordt ge
lezen als volgt : 

"1. Het is aan ieder, wien het uit den aard 
zijner betrekking niet vrij staat, verboden : 

a. de afsluitingen van openbare overwegen 
te openen; 

b. zich te voet of op andere wijze op de van 
beweegbare afsluitingen voorziene openbare 
overwegen of overweggedeelten te begeven, 
wanneer een of meer tot afsluiting van den over
weg of het overweggedeelte dienende afsluit
boomen zijn gesloten of in dalende beweging 
zijn, alsmede wanneer het in artikel 8, derde 
lid, bedoelde sein voor de sluiting gegeven is ; 

c. z.ich met een bespannen voertuig of met 
een motorvoertuig op de van beweegbare af
sluitingen voorziene openbare overwegen of 
overweggedeelten te begeven, wanneer een of 
meer afsluitboomen gedeeltelijk zijn neerge
laten; 

d. zich te voet of op andere wijze op de niet 
van beweegbare afsluitingen voorziene open
bare overwegen, op de overwegen, bedoeld in 
artikel 7, zevende lid, op de uit- en overwegen, 
bedoeld in artikel 10 en op de overpaden te 
begeven, wanneer een trein of rangeerdeel 
waarneembaar nadert." 

VI. In het eerste lid van artikel 12 wordt het 
cijfer 4 gewijzigd in 7. 

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

's-Gravenhage, den 20sten Januari 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, M. BoNGAERTS
(Uit.geg. 3 Febr. 1926.) 

20 Janna,ri 1926. BESLUIT tot nadere WIJZI
ging van het Algemeen Reglement Dienst 
Locaalspoorwegen. S. m. 

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

Waterstaat van 11 December 1925, La. V., 
afdeeling Spoorwegen ; 

Gelet op artikel 4 der Locaalspoor- en Tram
wegwet; 
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Den Raad van State gehoord (advies van 
ö Januari 1926, n°. 25); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 16 Januari 1926, n°. 391, 
afdeeling Spoorwegen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Het Algemeen Reglement Dienst Locaal

spoorwegen, vastgesteld bij K ~ninklijk besluit 
van 3 Juni 1915 (Staatsb!,ad n~. 230), het laatst 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van 15 Sep
tember 1925 (Staatsblad n°. 386), te wijzigen 
a ls volgt : 

I. het vierde lid van artikel 8 wordt ver
vangen door een vierde, vijfde, zesde en zevende 
lid luidende als volgt : 

,,4. De beweegóare afsluitingen worden, 
behoudens het bepaalde bij het volgende lid, 
door den in het eerste lid bedoelden beambte, 
ongeacht of het in artikel 20 bedoelde sein 
al dan niet werd ontvangen, ten minste drie 
minuten vóór de komst van een trein of van 
een rangeerdeel gesloten en gesloten gehouden, 
totdat de trein of het rangeerdeel den over
weg is voorbijgereden. 

5. Voor de door den Hoofdinspecteur
Generaal der Spoor- en Tranwegen aangewezen 
overwegen geldt het bij het vierde lid hepaalde 
minimum niet; de beweegbare afsluitingen van 
deze overwegen worden gesloten zoodra de 
veiligheid van het verkeer op den overweg 
zulks vordert met dien verstande, dat zij ge
sloten moeten zijn, voordat, de trein of het 
rangeerdeel op den overweg is. 

6. Bij de ingevolge het vijfde lid aange
wezen overwegen moet de met de bediening 
belaste persoon ten minste drie minuten vóór 
de komst van eiken trein bij de bedieningsin
richting van de afsluitingen aanwezig zijn. 

7. Met inachtneming, voor zooveel noodig, 
van het bepaalde in het vierde en het vijfde 
lid moeten de beweegbare nfsluitingen voor 
openbare overwegen onmiddellijk na het voor
bijgaan van den trein of van het rangeerdeel 
worden geopend." 

II. Het vijfde lid van artikel 8 wordt achtste 
lid en het woord "voetpaden" wordt daarin 
vervangen door "overpaden" . 

III. In het eerste lid van artikel 9 wordt 
het woord "voetpaden" vervangen door "over
padPn". 

IV. Het eerste lid van artikel 11 wordt 
gelezen als volgt : 

"1. Het is aan ieder, wien het uit den aard 
, zijner betrekking niet vrijstaat, verboden: 

a. de ·afsluitingen van openbare overwegen 
te openen; 

b. zich te voet of op andere wijze op de 
van beweegbare afsluitingen voorziene open
bare overwegen of overweggedeelten te begeven, 
wanneer een of meer tot afsluiting van den 
overweg of het overweggedeelte dienende af
sluitboomen zijn gesloten of in dalende beweging 
zijn, alsmede wanneer het in artikel 8, derde 
lid, bedoelde sein voor de sluiting gegeven is ; 

c. zich met een bespannen voertuig of met 
een motorvoertuig op de van beweegbare af
sluitingen voorziene openbare overwegen of 
overweggedeelten te begeven, wanneer een 
of meer afsluitboomen gedeeltelijk zijn neerge
laten; 

d. zich te voet of o_p andere wijze op de niet 
van beweegbare afälmtingen voorziene open-

bare overwegen, op de uit- en overwegen, be
doeld in artikel 35, tweede lid, van de Spoor
wegwet en op de overpaden te begeven, wan
neer een trein of rangeerdeel waarneembaar 
nadert." 

V. In artikel 24, tweede lid, worden de
laatste acht woorden vervangen door : ,, worden 
met de bel of, waar deze niet aanwezig is, 
met de fluit waarschuwingsseinen gegeven''. 

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

's-Gravenhage, den 20sten Januari 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, M. BoNGAERTS • 
(Uitgeg. 3 Febr. 1926. ) 

20 Januari 1926. ;BESLUIT tot nadere aan
vulling van het Koninklijk besluit van 
30 December 1924 (Staatsblad n°. 617) tot 
bekmchtiging van een Reglement, betref
fende het verleenen van patenten voor 
Rijnschippers. S. 11. 

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

Waterstaat en van Buitenlandsche Zaken van 
29 December 1925, n°. 5471, afdeeling Scheep
vaart, en van 29 December 1925, n°. 35615, 
Directie van Economische Zaken ; 

Gelet op artikel 3 van · het Verdrag van 
14 December 1922, met daarbij behoorend 
aanvullend protokol van 22 December 1923 
(Staatsblad n°. 269 van 1925), gesloten tusschen 
Nederland en de andere in de Centrale Com
missie voor de Rijnvaart vertegenwoordigde 
Staten - protokol 43 van de Decemberzitting 
1922 en protokol 22 van de Decemberzitting 
1923 van bedoelde Commissie - ter vervanging 
van de artikelen 15 tot en met 21 der herziene 
Rijnvaartakte van 17 October 1868 (Staatsblad 
no. 75 van 1869) en van het Verdrag van 4 Juni 
1898 (Staatsblad n°. 277 van 1899) ; 

Mede gelet op de artikelen 1, 32 en 45b van 
genoemde akte ; 

Gezien de door de Centrale Commissie voor 
de Rijnvaart in hare Novemberzitting 1925 
goedgekeurde nadere aanvulling van het 
Reglement, betreffende het verleenen van pa
tenten voor Rijnschippers ; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
12 Januari 1926, n°. 15 ; 

Gelet op de nadere voordracht van Onze 
voornoemde Ministers van 15 Januari 1926, 
n°. 182, afdeeling Scheepvaart en van 15 Ja
nuari 1926, n°. 1497bis, Directie van Econo
mische Zaken ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt : 
Art. 1. Het Reglement, bekrachtigd bij 

Koninklijk besluit van 30 December 1924 
(Staatsblad n°. 617), betreffende het verleenen 
van patenten voor Rijnschippers, wordt nader 
aangevuld met de navolgende bepaling : 

"De gegadigden voor het patent, die met 
goed gevolg in den loop van het jaar 1926 het 
eindexamen afleggen van de Rijnschippers
school, opgericht te Antwerpen in 1924, zullen 
de voorrechten genieten, neergelegd in artikel 1 
van het Koninklijk besluit van 23 Juni 1925 
(Staatsblad n°. 259) tot aanvulling van het 
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Reglement van 14 December 1922, opgenomen 
in het hiervorenbedoeld Koninklijk besluit 
van 30 December 1924 (Staatsblad n°. 617)." 

2. Dit besluit t,reedt in werking op 1 FebruarL 
l 926. 

Onze Ministers van Waterstaat en van Bui
tenlandsche Zaken zijn belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad ge
plaatst en aan den Raad van State mede
gedeeld zal worden. 

's-Gravenhage, den 20sten Januari 1926. 
WILHELMINA. 

De .iliinister van Waterstaat, M. B0NGAERTS. 
De Minister van B1titenlandsche Zaken, 

VAN KARNEBEEK. 
(Uit,geg. 29 Jan. 1926.} 

20 Januari 1926. KONINKLIJK BESLUIT. 
Een raadsbesluit tot het aangaan van een 

conversieleening is niet voor goedkeuring 
vatbaar, indien de looptijd der nieuw te 
sluiten leening aanmerkelijk langer zou zijn 
dan die der af te lossen le,mingen, zoodat 
het toekomstig geslacht langer zou worden 
bezwaard dan met een goed financieel :>e
leid is overeen te brengen. 

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

den Raad der gemeente Vaals tegen het be
sluit van Gedep. _Staten van Limburg van 
25 September 1925, n°. 9952/5 P, 1 • Afdeeling B. 
waarbij goedkeuring is onthouden aa.n zijn be
sluit van 7 September tevoren tot het aangaan 
van eene geldleening ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
23 December 1925, n°. 1134 ~ 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 
16 Januari 1926, n°. 50, Afdeeling Binnenlandsch 
Bestuur; 

0. dat de Raad van Vaals in zijne vergadering 
van 7 September 1925 heeft besloten om ter 
aflossing van het restant der na te noemen 
leeningen eene geldleening aan te gaan groot 
f 280,000 tegen eene rente van 5 % 's jaars, 
een koers van 99 % en 1/. % provisie, af te 
lossen in veertig jaarlijksche termijnen van 
ten minste f 7000, te beginnen met het jaar 
1926, uit overweging dat, ten laste van de 
gemeente loopen de navolgende geldleeningen; 

a. leening 1919, groot f 30,000, waarvan op 
1 December 1925 resteert f 12,000 rentende 
5½ % 's jaars; 

h. leening 1921, groot f 120,000, waarvan op 
bovengenoemden datum resteert f 108,000, 
rentende 6½ % 's jaars; 

c. leening 1922, groot f 90,000, waarvan op 
bovengenoemden datum resteert f 81,000, ren
tende 61/. % 's jaars ; 

d. leening 1922, groot f 45,000, waarvan op 
bovengenoemden datum resteert f 39,000, ren
tende 6 % 's jaars ; 

~- leening 1923, groot f 35,000, waarvan op 
bovengenoemden datum resteert f 3?,000, ren
tende 61/. % 's jaars ; 

dat deze leeningen vervroegd kunnen worden 
afgelost, mits betaling van I % vergoeding 
wegens buitengewone aflossing ; dat niettegen
staande deze op de vervroegde aflossing vallende 
kosten, er voor de gemeente een belangrijk 

financieel voordeel door aflossing der genoemde 
leeningen wordt verkregen daar de voor af
lossing benoodigde gelden tegen lagere rente 
kunnen worden opgenomen dan waartegen de 
loopende leeningen ztin gesloten ; dat het 
sluiten eener conversie-leening derhalve in het 
belang der gemeente is te achten ; 

dat Gedep. Staten van Limburg bij schrijven 
van 25 September 1925, l • afdeeling B La 
9952/5 P aan het gemeentebestuur hebben 
doen weten aan het raadsbesluit hunne goed
k<'uring niet te kunnen hechten, daar naar het 
oordeel van hun college, de door den Raad 
aangenomen aflossingsperiode van 40 jaar te 
zeer den gemiddelden aflossingstermijn der 
restanten van de te converteeren leeningen 
overtreft, , vaardoor het nageslacht over 40 
jaren nog zou dienen bij te dragen in de crisis
lasten van 1917 en volgende jaren als kosten 
van werkverschaffing, levensmiddelenvoorzie
ning, markenbijslag, enz. ; 

dat van het besluit van Gedep. Staten de 
Raad van Vaals bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende dat daar ook de jeugd geprofiteerd 
heeft van de gelden, die de gemeente noodge
dwongen heeft moeten leenen voor het doen der 
voornoemde crisis-uitgaven, het niet meer dan 
billijk is, dat die jeugd evenals het tegen
woordig geslacht zal bijdragen in de crisis
lasten ; dat de Raad tot het converteeren van 
leeningen heeft besloten om verbètering te 
brengen in den zeer slechten financieelen toe
stand der gemeente ; dat het brengen van ver
betering in den toestand der ~emeente-financiën 
niet mogelijk is door verhoogmg der plaatselijke 
belastingen, welke reeds tot zoodanige hoogte 
zijn opgevoerd, dat zij de draagkracht van het 
overgroote deel der bevolking te boven gaan ; 
<lat waar ook de uitgaven tot het uiterste zijn 
beperkt en verhooging der inkomsten, anders 
dan door belastingverhooging, niet mogelijk 
is, er geen andere weg openstaat om het even
wicht tusschen inkomsten en uitgaven te her
stellen dan den druk, dien de uitgaven wegens 
rente en aflossingen van geldleeningen tot heden 
op de financiën der gemeente uitoefenden, te 
verlichten ; 

0. dat blijkens de stukken de looptijd van 
de leeningen welke de Raad van Vaals wenscht 
te converteeren, onderscheidenlijk bedraagt 
10, 40, 30, 30 en 10 jaren ; 

dat voor de nieuw te sluiten leening, die 
voor de bovenbedoelde in de plaats zal treden, 
een looptijd van 40 jaren is aangenomen ; , 

dat daardoor de gemiddelde aflossingsperiode 
der te converteeren leeningen zou worden ver
lengd ; . 

dat door deze verlenging het budget der ge
meente Vaals voor een langer tijdvak zou wor
den bezwaard dan met een goed financieel 
beleid, in verband met de doeleinden waarvoor 
de gelden zijn geleend, is overeen te brengen ; 

dat door de beoogde conversie weliswaar het 
rentetype zou worden verlaagd, doch dat dit 
oogenblikkelijke voordeel voor de gemeente 
Vaals niet mag worden verkregen ten koste_ 
van het toekomstig geslacht ; 

dat Ged. Staten mitsdien terecht aan het raads
besluit hunne goedkeuring hebben onthouden; 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
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Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw is belast met de uitvoering van 
dit besluit, waarvan afschrift za l worden ge
zonden aan den Raad van Stat e, Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur. · 

's-Gravenhage, den 20 Januari 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van B innenl. Zaken en Landbouw, 
DE GEER. 

(A.B.) 

20 J an,tari 1926. K oNTNKLIJK BESLUIT. 
Al staat vast dat door of vanwege B. en 

W. aan een armlastige gehuwde vrouw de _ 
noodige gelden voo. hare verhuizing naar 
een a ndere gemeente en een gedeelte der 
huurpenn ingen voor eene in die gemeente 
te betrekken woning zijn verschaft, kan 
dit in casu niet worden beschouwd als af
schuiving, aangezien aan deze steunver
leening geen andere strekking kan worden 
toegekend dan om de vrouw in de gelegen
heid te stellen, weder met haar echtgenoot, 
die naar de andere gemeente wa uitgewezen 
sam en te wonen , waartoe zij zelf den wensch 
had geuit. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Beslissende het geschil over de betaling der 
kosten van onderst euning van het gezin E. van 
d er Veen; 

Den R aad va n St a t e, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestu.ur, gehoord , à dvies van 
24 November 1925, n°. 1014; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 16 
J anuari 1926, n°. 1868, Afd. Armwezen; 

0. da t Egbert van der Veen met zijn vrouw 
e n kinderen woonde in de gem. Vlagtwedde, 
t otdat hem, ingevolge besch ikking van den 
Administrateur der Grensbewaking wegens 
h erhaalde smokkelarij , met ingang van 3 Dec. 
1923 voor den t ijd van 6 weken het verblijf 
in deze gemeente werd ontzegd, waarop hij 
in den kost ging in de gem. Odoorn, waar hij 
m et venten in zijn onderhoud trachtte t e voor
zien, t erwijl zijn gezin, in Vlagtwedde achter
gebleven, door het Burgerlijk Armbestuur 
a ldaar werd onderst eund ; 

dat bij een der bezoeken van den Armmeester 
d e v rouw van Van der Veen te kennen gaf, 
dat z~j gaarne naar haar man te Odoorn zou 
vert rekken , in welke gemeente voor het gezin 
een kamer zou kunnen worden gehuurd ; dat 
zij echter daar, naar zij zeide, niet in staat 
was, de verhuiskosten zoomede het eerste 
gedeelte van de huur te betalen, den Arm
meester verzocht haar daarmede t e helpen, 
daarbij uitdrukkelijk verklarende, dat naar 
hare meening haar man den verder voor het 
gez in zou zorgen; 

dat , nadat dit verzoek door den Armmeester 
aan het door Burgemeester en Wethouders 
waargenomen Burgerlijk Armbestuur was 
overgebracht, de Armmeester door dit college 
werd gem achtigd , de benoodigde gelden aan 
de vrouw uit t e bet alen , waaraan dan ook 
gevolg is gegeven ; 

dat zij zich den dag na hare vestiging te 
Velthe (gem . Odoorn) op 7 F ebrua ru 1924 bij 
het Burgerlijk Armbestuur dezer gemeente om 
ondersteuning vervoegde, daar het gezin, naar 

haar zeggen, in omst andigheden verkeerde, die 
hulp dringend noodig maakten ; 

dat Burgemeester en Wethouders van Odoorn, 
van meening, dat hier afschuiving van arm
la-stigen door of vanwege Burgemeest er en 
Wethouders van Vlagtwedde had plaats gehad , 
zich t ot het gemeentebestuur van deze gem eente 
hebben gewend met verzoek, de kost en van 
ondersteuning voor rekening hunner gemeente 
t e nemen; 

dat Burgemeester en Wethouders van Vlagt
w edde d aartoe n iet bere id zijn be v onde n ; 

dat Ged. Staten van Drenthe, wier bemid
deling door het gemeentebestuur van Odoorn 
is ingeroepen, er niet in zijn geslaagd , het ge
schil in der minne bij te leggen ; 

0. dat weliswaar vaststaat , dat door of van
wege Burgemeest er en Wethouders van Vlagt
wedde aan de in hunne . gemeente armlastige 
vrouw van E. van der Veen de noodige gelden 
voor hare verhuizing naar de gem. Odoorn en 
een gedeelte der huurpenningen voor eene in 
die gemeente te betrekken woning zijn ver
schaft, doch dat dit niet kan worden beschouwd 
als afschuiving van armlastigen, aangezien aan 
deze steunverl eening geen andere strekking 
kan worden toegekend dan om de vrouw in 
de gelegenheid te st.ellen, weder met haar echt
genoot die naar Odoorn was uitgewezen, samen 
t e wonen, waartoe zij zelf den wensch had 
geuit ; 

dat onder deze omst andigheden geen grond 
aanwezig is tot t oepassing van ar t. 40 der 
Armenwet ; 

Gezien deze wet : 
H ebben goedgevonden en vei·staan : 

t e verklaren, dat een geval als bedoeld in 
art. 40 der Armenwet zich hier niet voordoet, 
en dit- artikel mitsdien met betrekking t ot dit 
geschil geen t oepassing kan vinden . 

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

20 J anuari 1926. RONDSCHRIJVEN van den 
Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen aan Gedep. Staten der pr0vin
ciën, betreffende uitlegging van artikel 195 
der Lager Onderwijswet 1920. 

Nu bij de wet van 30December 1925 (Staats
blad n°. 523) de in het eerste en in het tweede 
lid van artikel 193 der Lager-onderwijswet 
1920 gestelde overgangstermijn met één jaar 
is verlengd, brengt dit m ede, dat ook de t er
mijn, gedurende welken de vrijstelling, bedoeld 
in artikel 195, tweede lid, dier wet, niet be
hoeft t e worden gevraagd, met een jaar ver
lengd kan zjjn. 

Mitsdien behoort de vierde alinea van de 
circula ire van mijnen ambtsvoorganger va n 
16 Juni 1921, n°. 6538/1, Afdeeling L.O.A. 
te luiden : 

"Deze uitzondering geldt gedurende zes 
jaren na het inwerkingtreden der wet , d.i. 
tot 1 Januari 1927"; en moet in de vijfde en 
de zesde alinea van die circulaire in plaats van 
" 1 Januari 1926" t elkens gelezen worden 
,, 1 J anuari 1927". (B. ) 
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22 Januari 1926. BESLUIT tot nadere wijzi
ging van het Algemeen Reglement Dienst 
en van het Algemeen Reglement Dienst 
Ilocaalspoorwegen. S. 12. 

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

Waterstaat van 28 December 1925, La. N. N., 
afdeeling Spoorwegen ; 

Gelet op artikel 27 der Spoorwegwet en op 
artikel 4 der Locaalspoor- en Tramwegwet ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
12 Januari 1926, no. 16); 

Gezien het nader rapport van Onzen voo> 
noemden Minister van 19 Januari 1926, La. B., 
P.fdeeling Spoorwegen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
I . met ing,rng van 1 Januari 1926 buiten 

werking te Rtellen het bepaalde in artikel 97, 
eerste lid, onder e, van het Algemeen Reglement 
Dienst, vastgesteld bij Koninklijk besluit va.n 
26 Juni 1913 (Staat.sblad n°. 315), !aa.tstelijk 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van 15 Sep
tember 1925 (Staatsblad no 385) en ..-a.n het 
Algemeen Reglement Dienst Locaalspoorwegen, 
vastgesteld bij Koninklijk besluit va.n 3 Juni 
1915 (Staatsblad u0 • 230), laatstelijk gewijzigd 
bij Koninklijk besluit van 15 September 1925 
(Staatsblad n°. 386). 

II. te bepalen, dat dit besluit in werking 
treedt op den tweeden dag na dien der dagtee
kening van het Staatsblad, waa.rin het is ge
plaatst. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
StaaJablad geplaa.tst en in afschrift aan den Raa.d 
van State medegedeeld zal worden. 

·s-Gravenhage, den 22sten Januari 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, M. BoNGAERTS. 
( U itger;. 29 Jan. 1926.) 

22 Januari 1926. KONINKLIJK BESLUIT. 
Forensenaanslag. Toepassing van art. 

244a, 3° der Gemeentewet ten aanzien van 
de functie van Directeur van een Toon
kunstkoor. 

WIJ WILHELMINA, EN7. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het gemeentebestuur van Arnhem tegen de 
uitspraak van Gedep. Staten van Gelderland 
van 25 ovember 1924, waarbij de aanslag 
van M. A. Brandts-Buys te Velp in de plaatse
lijke inkomstenbelasting enz. der gemeente 
Arnhem over het belastingjaar 1923/24 als 
werkforens is vernietigd ; 

Den Raad van Sta.te, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
4 Augustus 1925, n°. 490; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van 18 J anuari 1926, no. 67, afdeeling 
Directe Belastingen ; 

0 . dat het besluit van Gedep. taten steunt 
op de overweging dat uit het ter zake ingesteld 
onderzoek is gebleken dat de betwiste aanslag 
als forens ten onrechte is opgelegd ; dat de 
adres ant M. A. Brandts-Buys vervult de be
trekking van directeur van en leeraar aan de 
Toonkunstschool te Arnhem ; dat hij ter ver
vulling dezer het-rekking op 2 dagen van het 
hetrekkelijk belastingjaar in de gemeente 
Arnhem aanwezig is geweest ; dat het gemeente-

bestuur van Arnhem van oordeel is dat voren -
genoemd getal da.gen, waarop de adressant zijne , 
betrekking in de gemeente Arnhem heeft ver
vuld, behoort te worden vermeerderd met 
± :14 da.gen waa.rop de adressant als dirigent 
bij de voorbereiding en uitvoering van de con
certen van "Toonkunst" in hunne gemeente 
aanwezig is geweest ; dat nu is gebleken dat 
het "Toonkunstkoor" geheel los staat van de 
"Toonkunstschool", zoodat de betrekking van 
directeur dier school met de voorbereiding der 
kooruitvoeringen geenerlei verband heeft; dat 
bovendien de instudeering der door het koor 
uit te voeren werken en de leiding der concerten 
door den adressant geheel belangeloos geschiedt 
en enkel uit de begeerte om het muziekleven 
te Arnhem op te voeren ; dat de adressant 
derhalve tegenover het bestuur van het Toon
kunstkoor geheel vrij staat en van eene ver
houding van ondergeschiktheid, welke bij een 
"betrekking" toch zeer zeker mag worden 
ondersteld, geen sprake kan zijn ; dat de adres
sant derhalve niet op meer dan 90 dagen van 
het betrekkelijk belastingjaar in de gemeente 
Arnhem is aanwezig geweest tot vervulling 
eener betrekking ; 

dat het gemeentebestuur van Arnhem in 
beroep aanvoert, dat vaststaat dat de aange
slagene te Arnhem aanwezig was, op 82 dagen 
als directeur van de ,,'roonkunstschool" en van 
"Jong Toonkunst" o.P. ongeveer 3/l andere 
da.gen als dirigent bij de voorbereiding en 
instudeering voor de concerten van "Toon
kunst" en op 4 andere dagen bij de concerten 
met de openbare repetitiën van "Toonkunst" 
zijnde in totaal 116 dagen; dat de door Gedep. 
Staten gehuldigde meening dat de aanwezig
heid te Arnhem van den forens, als dirigent 
van de concerten van "Toonkunst" en a ls 
directeur van de school van "Toonkunst" niet 
in aanmerking mag komen bij de beoordeeling 
of deze hier op meer dan 90 dagen aanwezig 
is, omdat die aanwezigheid niet zou strekken 
ter vervulling eener betrekking op grond van 
de omstandigheid dat deswege geenerlei be
zoldiging wordt genoten, onjuist is, omdat eene 
belooning niet als essentieel deel van eene 
betrekking behoort te worden beschouwd ; 
dat indien het tegendeel mocht worden aange
nomen, M. A. Brandts-Buys in ieder geval als 
forensaal belastingplichtig moet worden aange
merh."t wegens het "op meer dan 90 dagen aan
wezig zijn ter uitoefening van zijn beroep·· als 
toonkunstena.ar in eene vaste inrichting, als 
hoedanig kunnen worden aangemerkt d~ door 
de vereeniging, hetzij voor tijdelijk, hetz1J voor 
voortdurend gehuurde lokalen, waar dat beroep 
is uitgeoefend ; 

0. dat blijkens de stukken M. A. Brandts
Buys niet op meer dan 90 dagen van het be
lastingjaar 1923/24 te Arnhem aanwezig. ge
weest is tot vervulling van eene betrekking; 

dat toch de door hem uitgeoefende functie 
van Directeur van het te Arnhem gevestigde 
Toonkunstkoor niet beschouwd kan worden 
als eene betrekking in den zin van art. 244a, 
3° der gewijzigde Gemeentewet, terwijl hij tot 
vervulling van zijne betrekking van Directeur 
van de Toonkunstschool in de gemeente Arn
hem slechts 82 dagen is aanwezig geweest ; 

dat M. A. Brandts-Buys evenmin op meer 
dan 90 dagen van het belastingjaar 1923/24 de 
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beschikking heeft gehad over eene in de ge
meente Arnhem gelegen vaste inrichting tot 
persoonlijke uitoefening van eene betrekking ; 
daar blijkens nadere inlichtingen, ingewonnen 
op verzoek van de Afdeeling van den Raad 
van State voor de Geschillen van Bestuur, in 
de te Arnhem gelegen Toonkunst-school geene 
lokaliteit aanwezig was, bestemd tot het ver
richten door den aangeslagene van zijne werk
zaamheden als direct.eur dier school ; 

dat derhalve de opgelegde forensenaanslag 
strijdt met art. 244a, 3°. der gewijzigde Ge
meentewet en Gedep. Staten mitsdien dezen 
aanslag terecht hebben vernietigd ; 

Gezien de genoemde wet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Financiën is belast met 

de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

's-Gravenhage, den 22 Januari 1926. 
WILHELMINA. 

De Mini.oter van Financiën, H. COLIJN. 
(B.) 

22 Januari 1926. ARREST van den Hoogen Raad. 
Het betreft hier de verpachting van een 

aan de gemeente naar burgerlijk recht toe
behoorend eigendom. De uitvoering dezer 
handeling wordt niet door de voorschriften 
van artt. 70 en 179a Gemeentewet be
heerscht. (De H. R. laat daar, of het geven 
van toestemming tot onderverhuring is aan 
t e merken als uitvoering der huurovereen
komst, R ed.). 

Door te beslissen dat de toestemming tot 
onderverhuring moest worden gegeven bij, 
althans moest berusten op een raadsbe
sluit, heeft het Hof genoemde artt. niet 
geschonden. 

Uit de artt. 194e en 230 Gemeentewet 
kan niet volgen dat B. en W. zelfstandig 
bevoegd waren tot het toestemmen in de 
onderverhuring. 

Cassatieberoep verworpen tegen het 
arrest, waarbij de vordering der gemeente 
tot ontbinding der overeenkomst was toe
gewezen. 

Ander.s Concl. Adv.-Gen. met betoog 
dat de onderverhuring door de schriftelijke 
toestemming van B. en W. op geldige wijze 
werd gedekt. 

(Gemeentewet artt. 138 en 179.) 

Mrs. Bosch, Savelberg, Jhr. Feith, Visser en 
van den Dri es. 

H. Reulen, koopman, wonende te Roermond, 
eischer tot cassatie van de arresten van het Hof 
te 's-Hertogenbosch op 9 September 1924 en 
27 Januari 1925 tusschen partijen gewezen, 
advocaat Mr. D. van Hout,en, gepleit door Mr. 
P. Chr. Ry van Beest Holle, 

tegen: 
Ch. Strens, wonende te Swalmen, als burge

meester dier gemeente namens haar optredende, 
verweerder, advocaat Mr. J. Wolterbeek Muller. 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Besier. 

De gemeente Swalmen heeft op 30 December 
1899 aan partij Reulen en een ander, die zich 
later met toestemming der gemeente heeft 
teruggetrokken, voor 40 jaren een perceel heide 
verpacht onder beding o. a., dat de goederen 
niet zouden mogen worden onderverpacht of 
in gebruik gegeven zonder schriftelijke toe
stemming der gemeente. 

De gemeente heeft de ontbinding van deze 
overeenkomst met schadevergoeding en ont
ruiming gevorderd op gronden, waarvan nu 
nog alleen deze van belang is, dat Reulen zou 
hebben onderverpacht zonder schriftelijke toe
stemming der gemeente. 

Bij het in eersten aanleg door de Rechtbank 
gewezen vonni~ is met niet-ontvankelijkverkla
ring van den eisch tot schadevergoeding de 
vorderin$ tot ontbinding en ontruiming toege
wezen, ruettegenstaande dat Reulen zich beriep 
op een schriftelijk bewijs van toestemming door 
B. en W. om onder te verpachten. 

In het hooger beroep, dat tot de toewijzing der 
vordering tot ontbinding beperkt was, heeft 
het Hof geoordeeld, dat de toestemming door 
B. en W. zou kunnen gelden als een toestemming 
van de gemeente, indien het besluit van B. en 
W. om haar te geven, was genomen ter uitvoe
ring van een besluit van den gemeenteraad, 
strekkende tot het verleenen dier toestemming, 
doch dat B. en W. op zich zelf de noodzakelijke 
toestemming niet geldig konden verleenen. 
Derhalve werd aan Reulen bij interlocutoir 
arrest ambtshalve opgelegd door getuigen te 
bewijzen "dat de Raad va'l de gemeente Swal
men omstreeks 1910 hem toestemming heeft 
gegeven om de ten processe bedoelde perceelen 
aan derden in onderpacht of gebruik af te staan." 

Toen Reulen in gebreke bleef dit bewijs te 
leveren, hee~ het Hof bij eindarrest het vonnis 
der Rechtbank bevestigd. 

Tegen de beide arresten heeft Reulen zich 
in cassatie voorzien, als middel aanvoerende : 

"Schending, immers verkeerde to-.,passing 
van de artt. 138, 70 179 en 194e en 230 Ge
meentewet, j0 • art. 48 Rv., doordien het Hof 
voor toestemming tot onder-verpachting van 
onroerend goed, krachtens raadsbesluit der 
gemeente verpacht, als dwingenden eisch stelt 
de medewerking van den Raad en een door de 
gemeente te nemen raadsbesluit en daarvoor 
onvoldoende acht de toestemming van Burge
meester en Wethouders. zijnde toch de bedoeling 
van art. 138 Gemeentewet slechts, dat de Raad, 
onder goedkeuring van Gedeputeerde Staten 
zal hebben te beslissen of in een bepaald geval 
gemeente-eigendommen zullen worden ver
pacht en zoo ja, tot welken prijs, terwijl de 
details van uitvoering van zoodanige overeen
komst, met name aan wie die verpachting zal 
plaats hebben, geheel in handen ligt van en 
wordt overgelaten aan het orgaan, dat met het 
dagelijksche bestuur der gemeente is belast. 
Art. 138 Gemeentewet beoogt slechts het pu
bliekrechtelijk belang van de gemeente te hand
haven en er voor te waken, dat uit het ver
pachten geen finantieel nadeel voor de gemeente 
zal ontstaan. Dit belang is door een raadsbesluit, 
waarbij bepaald is tegen welken prtjs het 
gemeentegoed zal worden verpacht, voldoende 
gewaarborgd en blijft gewaarborgd ook indien 
de Burgemaester of Burgemeester en Wethou
ders ingevolge de hun verleende bevoegdheid 
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handelingen verrichten ter uitvoering van het 
raadsbesluit. Als gevolg van deze opvatting 
werd ten onrechte buiten beschouwing gelaten 
de goedkeuring van Burgemeester en Wethou
ders en werd ten onrechte de eischer in cas
satie belast met een niet te leveren getuigen
bewijs." 

De verweerder ziet in dit middel een novum, 
omdat in de vorige instanties Reulen zich steeds 
gesteld zou hebben op het standpunt, dat de 
toestemming tot onderverpachten door den 
Raad verleend moest worden. Dit is echter 
onjuist. Reeds uit de overwegingen der Recht
bank, welke het Hof in zijn interlocutoir arrest 
overneemt, en wel in de tweede daarvan 
vind ik, dat Reulen heeft gesteld, dat hij in 
1910 aan de gemeente, n.l. mondeling a.an het 
college van B. en W., toestemming tot 
onderverpachting heeft gevraagd en die kort 
daarna mondeling heeft verkregen en dat hij 
na 1912 op z~jn herhaald verzoek om een 
schriftelijk bewijs van die toestemming op
nieuw van den Burgemeester de verklaring 
heeft ontvangen, dat hij mocht onderverpach
ten. Eveneens lees ik in de tweede overweging 
van 's Hofs interlocutoir arrest, 6• lid, als door 
Reulen aangevoerd, dat hij in 1910 aan B. en 
W. mondelmg verzocht heeft het perceel in 
kwestie te mogen onderverpachten en dat hem 
kort daarop geantwoord is, dat hem die ver
gunning verleend was, en dat de Burgemeester 
hem op zijn na 1912 gedaan verzoek om een 
schriftelijk bewijs daarvan heeft ter hand 
gesteld het door hem overgelegd stuk van 1 
September 1913. Hiertegen mag niet worden 
aangevoerd dat volgens de eerste overweging 
in rechte van het interlocutoir arreet Reulen 
het bewijs, dat hem behoorlijk vergunning was 
verleend, op zich heeft genomen, want het, Hof 
spreekt hier niet van een vergunning door den 
Raad. 

De vraag, waarvan nu de beantwoording aan 
den Hoogen Raad wordt gevraagd, is deze, of 
door bedoeld schriftelijk stuk, waarvan de 
juiste inhoud uit de bestreden arresten niet 
blijkt, doch waarvan toch vaststaat - zie ook 
de 4e overweging in rechte van het interlocu
taire arrest - dat daarin door B. en W. de 
toestemming tot onderverpachten werd Vflr
leend - de onderverpachtmg op geldige wijze 
werd gedekt, dan wel daarvoor noodig was een 
besluit van dm gemeenteraad, waarbij de 
onderverpachting werd toegestaan. 

Het komt mij voor, dat deze vraag in eerst
gemelden zin moet worden beantwoord. Tot 
staving van deze meening breng ik in herinne
ring, dat de verpachting aan Reulen was ge
schied onder het beding, dat de goederen met 
zouden mogen worden onderverpacht of in 
gebruik gegeven zonder schriftelijke toestem
ming der gemeente. Dit beding zou geheel 
overbodig zijn geweest, indien met toestemming 
der gemeente was bedoeld toestemming van 
den gemeenteraad. Immers dat de gemeente
raad van het door hem zelven gegeven verbod 
van onderverpa.chting te eeniger tijd op het 
verzoek van den pachter zou mogen terugko
men, spra~ van zelf. Met toestemming der 
gemeente moet dus zijn bedoeld die van een 
ander gemeenteorgaan. Dit orgaan nu kan 
oeen ander zijn dan het college van B. en W., 
dat krachtens artikel 179 onder ader Gemeente-

wet geroepen is om de verordeningen (besluiten) 
van den Raad uit te voeren. Immers onder het 
uitvoeren van een besluit valt ook het verleenen 
van ontheffing van een in het besluit neerge
legd verbod, indien het besluit de mogebjk!Ieid 
van ontheffing OJJenlaat. 

Mieschien zou m zulk eên geval de Raad ook 
zelf de ontheffing kunnen geven, indien degene, 
tegen wien het verbod is gericht, zich hiertoe 
tot hem wendt, doch in elk geval ligt een ont
heffing door B. en W. geheel binnen de grenzen 
van hunne bevoegdheid en is zij dus volkomen 
voldoende. 

Het Hof heeft door anders te oordeelen het 
voorschrift van art. 179 onder a der Gemeente
wet miskend en het middel, waarvan ik intus
schen niet alle daarbij aangevoerde are;umenten 
zou willen onderschrijven, schijnt mij in zoo
verre gegrond. 

Noch het interlocutoir arrest, noch het daarop 
steunend eindarrest kan dus in stand blijven en 
nu de toestemming van B. en W . vaststaat zal 
met vernietiging van het vonnis in eersten 
aanleg, voor zooverre het daartegen ingesteld 
hooger beroep strekte, de vordering der gemeen
te moeten wordPn ontzegd. 

Ik concludeer, dA.t de beide bestreden arresten 
alsmede het bij het laatste daarvan bevestigde 
vonnis der Rechtbank, voorzooveel de dA.arbij 
ingestelde vordering tot ontbinding der pacht
overeenkomst en tot ontruiming van het ge
pachte is toegewezen en uitspraak is gedaan 
omtrent de proceskosten, zullen worden ver
nietigd en dat die vordering zal worden ontzegd 
met veroordeeling van den verweerder in alle 
kost.en van het geding. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat uit de bestreden arresten en uit het 

vonnis der Rechtbank te Roermond van l 7Mei 
1923, waarnaar het arrest van 19 September 
1924, voor wat de feiten betreft. verwijst, voor 
zoover thans van belang, blijkt : 

dat de gemeente Swalmen op 30 December 
1899 publiek aan Reulen en een ander, die nà 
dien met toestemming der gemeente Swalmen 
uit de overeenkomst is getreden. heeft ver
pacht een perceel heide voor f 180.- per jaar 
voor 40 jaren, onder beding onder meer : ,,dat 
de pachters de goede,ren niet aan anderen mogen 
onderverpachten of in gebruik geven zonder 
schriftelijke toestemming der gemeente;" 

dat daarna op 1 eptember 1913 de Burge
meester en de Secreta.ris van Swalmen aa,n 
Reulen eene door hen geteekende verklaring 
hebben a.fgegeven, houdende, dat zij in hunne 
voormelde hoedanigheden en namens het college 
van burgemeester en wethouders, aan Reuli;n 
vergunning verleenen om de door hem van de 
gemeente Swalmen gepachte zoogenaamde 
Lank onder te verpachten aan derden ; 

dat in het geding vaststaat, dat de ,.Limk" 
deel uitmaakt van het als bovenvermeld aan 
Reulen verpachte perceel heide; 

dat Reulen, bewerende krachtens die schrif. 
telijke vergunning gerechtigd te zijn tot onder
verpachting van de "Lank'", daartoe is over
gegaan, maar da.:irtegenover de · gemeente 
Swalmen heeft staande gehouden, dat Reulen 
aan die schriftelijke vergunning van Burgemees
ter en Wethouders van Swalmen zoodanige 
bevoegdheid niet kan ontleenen en dus door 
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de vastst,aande onderverhuring het boven
omschreven verpachtingsbeding, waarbij zoo
danige verhuring zonder schriftelijke vergun
ning der gemeente was verboden, heeft over
treden; 

dat de gemeente Swalmen op grond dier 
beweerde overtreding Reulen heeft gedagvaard 
voor de Arr.-Rechtbank te Roermond tot 
ontbinding der pachtovereenkomst van 30 
December 1899, welke vordering door die 
Rechtbank is toe~ewezen, met afwijzing der 
bijkomende vordermg tot schadever~oeding.; 

dat Reulen van dit vonnis in hooger beroep 
is gekomen en voor het Hof is blijven beweren, 
dat de vaststaande onderverhuring door de 
schriftelijke goedkeuring van Burgemeester en 
Wethouders van Swalmen was gedekt; 

dat. het Hof daaromtrent heeft overwogen : 
,,dat, zoo de Raad van Swalmen mocht be

sloten hebben hem die toestemming (tot onder
verhuring) te geven, dan het besluit van 1 Sep
tember 1913 van Burgemeester en Wethouders 
van Swalmen te zijnen opzichte moet gelden 
als de schriftelijke toestemming van de gemeen
te, daar dan het college van Burgemeester en 
Wethouders dat besluit nam ter uitvoering van 
's Raads besluit; 

"dat nu wel dit besluit van Burgemeester 
en Wethouders niet vermeldt, dat het genomen 
werd ter uitvoering van een raadsbesluit, maar 
dit verzuim nift deert, zoo het Raadsbesluit 
slechts bestond ; dat toch Burgemeester en 
Wethouders op zichzAf de noodzakelijke toe
stemming niet geldig konden verleenen, zoodat 
de toch door hen verleende toestemming alsdan 
geacht zal moeten worden verleend te zijn ter 
uitvoering van een raadsbesluit zoo dit alstoen 
bestond, wat Reulen zal hebben te bewijzen;" 

dat op grond dier overweging bij het arrest 
van 9 September 1924 Reulen is toegelaten tot 
het bewijs, dat de hem door Burgemeester en 
Wethouders van Swalmen verleende schrifte
lijke vergunning tot onderverhuring steunde op 
een raadsbesluit, en het Hof ten slotte uit over
weging ,,dat, nu Reulen het hem opgelegde 
bewijs in geenen deele he9ft geleverd", bij zijn 
arrest van 27 Januari 1925 het vonni~ der 
Rechtbank te Roermond heeft bekrachtigd; 

0. dat tegen deze beslissing al~ middel van 
cassatie is aangevoerd : Zie Concl. Adv.-Gen. ; 

Ten aanzien van dit middel : 
0. dat het rust op de stelling, dat het besluit 

van den raad der gemeente Swalmen tot de 
openbare verpachting van het perceel heide 
bovenbedoeld, was een besluit van dien raad, 
waarvan, krachtens de artikelen 70 en 179a der 
Gemeentewet, de uitvoering aan den Raad was 
onttrokken en uitsluitend was opgedragen aan 
de in die artikelen genoemde autoriteiten, 
waaruit dan zou volgen, dat het verlof tot 
onderverhuring door Burgemeester en Wethou
ders van Swalmen zelfstandig, onafhankelijk 
van het bestaan van een raadsbesluit van die 
strekking, kon worden gegeven en dus Reulen 
bij het arrest van 9 September 1924 ten onrechte 
was belast met het bewijs van het bestaan van 
een raadsbesluit als boven bedoeld ; 

0. daaromtrent : 
dat, daargelaten of het geven van toestem

ming tot onderverhuring is aan te merken als 
uitvoering der overeenkomst tusschen huurder 
en verhuurder hestaande, in ieder geval het 

thans besproken besluit van den Raad betrof 
de verpachting van een aan de ~emeente naar 
burgerlijk recht toebehoorend eigendom, zoo
dat de uitvoering van deze burgerrechtelijke 
handeling niet wordt beheerscht door de voor
schriften van artikel 70 en 179a der Gemeente
wet; 

0. dat mitsdien het Hof door te beslissen, 
dat de toestemming tot onderverhuring in dit 
geval moest worden gegeven bij, althans moest 
berusten op een besluit van den raad van 
Swalmen, de evenaangehaalde bepalingen der 
Gemeentewet niet kan hebben geschonden ; 

0. dat, waar wijders niet is in te zien hoe uit 
de in het middel aangehaalde artikelen 194e en 
230 der Gemeentewet zou kunnen volgen, dat 
Burgemeester en Wethouders van Swalmen 
zelfstandig bevoegd waren tot het toestemmen 
in de betrokken onderverhuring, en uit het 
bovenstaande mede volgt, dat van toepassing 
van artikel 48 Rv. in dit geval geen sprake 
kan zijn, de in het middel aangeh'étalde wets
voorschriften door de bestreden beslissing niet 
zijn geschonden of verkeerd toegepast,, zooda.t 
het middel is ongegrond ; 

0. dat, nu dientengevolge het beroep, inge
steld tegen het arrest van 9 September 1924, 
moet worden verworpen, daaruit van zelf volgt, 
dat dit ook het geval is met het beroep tegen 
het arrest van 27 Januari 1925, tegen welk arrest 
zelf geen grieven zijn aangevoerd ; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

25 Januari 1926. BESLUIT tot vervroeging in 
1926 van den wettelijken tijd, bedoeld in 
art. l der wet van 23 Juli 1908 (Staats
blad n°. 236) . S. 13. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 21 Ja
nuari 1926, n°. fi09, Afdeeling Binnenlandsch 
Bestuur; 

Gezien de wet van 23 Maart 1918 (8taats
bl.ad n°. 165), gewijzigd b~j de wet van 22 Maart 
1922 (Staatsbl.ad n°. 130) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen, dat in 1926 de vervroeging met 

een uur van den wettelijken tijd, bedoeld in 
art. 1 der wet van 23 Juli 1908 (Staatsblad n°. 
236), zal aanvangen den vijftienden Mei en 
zal eindigen den derden October. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw is belast met de uitvoering van 
dit besluit, dat in het Staatsblad en in de Neder
landsche Staatscourant zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 25sten Januari 1926. 
WILHELMINA. 

De Min. van Binnenl. Zaken en Landbouw, 
DE GEER. 

( Uitgeg. 29 Jan. 1926.) 
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25 Januari 1926. KONINKLIJK BESLUIT. 
Vervanging van gasverlichting door elec

trische verlichting ia; te beschouwen als eene 
verandering van inrichting in den zin van 
art. 72 eerste I id. 

De Raad kan de desbetreffende aanvrage 
o~ beschikbaarstelling van gelden niet af
WIJzen op grond van art. 205 derde lid, aan
gezien de Raad krachtens deze bepaling 
a lleen de bevoegdheid heeft eene aanvra~e 
af te wijzen op grond van de bruikbaarheid 
van een gebouw. waarin de school is geves
tigd, en deze bevoegdheid zich niet mede 
uitstrekt ten aanzien van de bruikbaarheid 
van de inrichting van het gebouw. 

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

den Raad der gemeente Rotterdam, tegen het 
besluit. van Gedep. Staten van Zuid-Holland 
van 11 Augustus 1925, n°. 17, waarbij met 
vernietiging van het besluit van dien Raad van 
7 Mei 1925 is bepaald, dat de door het bestuur 
der Vereeniging voor lager-onderwijs op gere
formeerden grondslag te Rotterdam (voor
malig Delfshaven) overeenkomstig art. 72 der 
Lager-onderwijswet 1920 gevraagde mede
werking voor den aanleg eener electrische 
verlichting ter vervangmg der bestaande gas
verlichting in zijne school aan de Nozeman
straat 16 door de gemeente alsnog moet worden 
verleend; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
·6 Januari 1925, n°. 1; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
-Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
20 -Januari 1926, n°. 386 afdeeling Lager
Onderwijs-Financieel; 

0, dat de Raad van Rotterdam in zijne ver
gadering van 7 Mei 1925 afwijzend heeft be
schikt op de aanvrage van het bestuur der 
Vereeniging voor lager-onderwijs op gerefor
meerden grondslag te Rotterdam (voormalig 
Delfshaven) om overeenkomstig art. 72 der 
Lager-onderwijswet 1920 gelden uit de gemeen
tekas t e ontvangen voor vervanging van de 
in de bijzondere school aan de Nozemanstraat 
16 bestaande gasverlichting door electrische 
verlichting, op grond 1°. dat het schoolgebouw 
met inbegrip der verlichtingsinstallatie alsnog 
zeer goed bruikbaar moet worden aangemerkt 
en derhalve art. 205, 3• lid, 4• zin, der wet 
ten deze kan worden toegepast; 2°. dat de 
kosten voor het aanbrengen van gewenschte 
verbeteringen aan de verlichting, alsook alge
heele vervanging der bestaande verlichting, 
door het schoolbestuur moet worden bestreden 
uit de jaarlijksche uitkeering als bedoeld in 
art. 101 der wet; 

dat, nadat het schoolbestuur van dit besluit 
bij Gedep. Staten van Zuid-Holland in beroep 
was gekomen, dit college bij besluit van 11 
Augustus 1925, n°. 17 met vernietiging van 
het bestreden raadsbesluit heeft verklaard dat 
de gevraagde medewerking door de gemeente 
Rotterdam alsnog moet worden verleend ; 

dat Gedep. Staten daarbij hebben over
wogen dat de gemeenteraad krachtens het be
paalde in art. 205, 3• lid, 4• zinsnede der Lager
onderwijswet 1920 wel eene beslissing kan geven 
over de bruikbaarheid van het schoolgebouw, 
doch niet over de bruikbaarheid van de in-

richting van het gebouw of de meubileering en 
derhalve de genoemde wetsbepaling ten deze 
niet van toepassing is ; dat het aanleggen eener 
electrische verlichting medebrengt eene ver
andering van het stelsel van verlichting, welke 
geacht mag worden dienstbaar t e zijn aan het 
onderwijs, en derhalve het aanbrengen daarvan 
is te beschouwen als eene verandermg van in
richting in den zin van art. 72, lste lid, der 
genoemde wet ; dat voorts uit de overgelegde 
stukken is gebleken, dat aan de vereischten, 
bedoeld in art. 73 der wet, is voldaan ; 

dat van het besluit van Gedep. Staten de 
Raad van Rotterdam bij Ons in beroep is ge
komen, aanvoerende dat wat de eerste over
weging van Gedep. Staten betreft, de Raad de 
meening niet kan deelen, dat het beµaalde in 
art. 205, 3• lid, 1-• zinsnede, hier niet van toe
passing zou zijn, omdat in de aangehaalde 
wetsbepaling, zonder eenige beperking wordt 
gesproken van eene aanvrage als bedoeld in 
art. 72 welke kan worden afgewezen op grond 
van de bruikbaarheid van het gebouw waarin 
de school is gevestigd en art. 72 niet alleen 
spreekt van het aanvragen van gelden voor de 
stichting van een gebouw doch ook voor den 
verbouw, de verandering van inrichting, of de 
aanschaffing van schoolmeubelen; dat wat de 
tweede overweging van Gerlep. Staten aangaat, 
hij de meening moet handhaven, dat de kosten 
van de hierbedoelde voorziening als onder
houdskosten moeten worden aangemerkt, even
zeer als de kosten van verbetering van de be
staande verlichtingsinstallatie ; dat bij Ons 
Besluit van 7 Maart 1923 n°. 16 is beslist, dat 
de kosten van vernieuwing van het schooldak 
zijn aan te merken als kosten van instand
houding der school en naar zijne meening de 
kosten van vernieuwing der verlichtingsin
richting met de bovenbedoelde kosten op één 
lijn zijn te stellen ; 

dat de opvatting welke Gedep. Staten in hun 
aangehaald besluit huldigen, dat elke aanvrage 
krachtens art. 72 der wet gedaan, moet worden 
ingewilligd, als aan de formeele eischen van 
art. 73 der wet is voldaan, er noodzakelijk toe 
moet leiden, dat van de gemeenten tal van on
noodige uitgaven worden gevergd ; dat het 
toch voor de schoolbesturen indien voor de in
standhouding van een of ander onderdeel der 
school min of meer groote onderhoudsuitgaven 
noodig zijn, zonder uitzondering voordeeliger 
zal uitkomen, indien krachtens art. 72 der wet 
verandering van de inri~hting wordt gevraagd 
terwijl de gemeenteraad de bevoegdheid zou 
missen naar de noodzakelijkheid der voorge
nomen verandering een onderzoek in te stellen ; 

0 dat het schoolbestuur de bestaande gas
verlichtill/; in zijne school aan de Nozeman
straat n°. 16 te Rotterdam wenscht te ver
vangen door electrische verlichting ; 

dat met Gedeputeerde Staten moet worden 
aangenomen dat deze verandering van het 
stelsel der verlichting dienstbaar is aan het 
onderwijs en mitsdien is te beschouwen als eene 
verandering van inrichting in den zin van art. 
72, l • lid, der Lager-onderwijswet 1920; 

dat de daarvoor benoodigde gelden terecht 
door het schoolbestuur op de in artt. 72 en vol
gende der wet voorgeschreven wijze zijn aan
gevraagd; 

dat de Raad voorts een beroep doet op de 
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bepaling van art. 205, 3° lid, der wet, maar ten 
onrechte, aangezien de Gemeenteraad krach-

. tens deze bepaling alleen de bevoegdheid heeft 
eene aanvrage als in art. 72 der wet bedoeld af 
te wijzen op grond van de bruikbaarheid van 
een gebouw waarin de school gevestigd is, en 
deze bevoegdheid zich niet mede uitstrekt ten 
aanzien van de bruikbaarheid van de inrichting 
van het gebouw ; 

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

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

Wetenschappen is belast met de uitvoering van 
dit b'.lsluit waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan · den Raad van State, Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur. 

·s-Gravenhae:e den 25 Januari 1926. 
~ WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, ' 
Kunsten en We•enschappen, 

RUTGERS. 
(A.B.) 

25 Januari 1926. ARREST van den Hoogen Raad. 
Art. 59 l C Arbeidsbesluit 1920 is niet 

verbindend, omdat de wetgever in art. 10 
der Arbeidswet 1919 kenlijk hier een alge
meen geldenden regel heeft gewild en niet 
een regeling afhankelijk van d~ inzichten 
der verschi!lende districsthodden, terwijl 
ten deze bezwaarlijk kan gesproken worden 
enkel van uitvoering van een voorschrift 
van de wet of een daaruit voortvloeienden 
algemeenen maatregel, omdat voorschrif
ten omtrent de wijze van verwarming 
daarin niet zijn te vinden. 

Conc·. 0. M.: Art. 59 1 IJ houdt het 
voorschrift in, dat in te koude winkels 
en apotheken voor verwarming moet 
worden zorg gedragen. Met de uitvoering 
daarvan is het districtshoofd belast door
dien hem is opgedragen aan te geven, aan 
welke eischen die verwarming moet vol
doen, wil de voorwaarde voor vervuld en 
verwezenlijkt mogen worden gehouden. 

(Arbeidsbesluit 1920 art. 59.) 

Mrs. Hesse, Segers, Savelberg, Taverne en 
Kirberger. 

De Officier van Justitie bij de Arr.-Recht
bank te Alkmaar, requirant van cassatie tegen 
een vonnis van deze Rechtbank van den 22en 
September 1925, waarbij in hooger beroep 
- na vernietiging van een in deze zaak door 
het Kantongerecht te Hoorn op 13 Mei 1925 
gewezen vonnis - 1°. P. H. L. J., 20. A. M. 
F. J . en 3°. H. P. 0 . J., t erzake van het hun 
telastegelegde van alle rechtsvervolging zijn 
ontslagen. (Gepleit door Mr. A. L. Heimans, 
Advocaat te Rotterdam.) 

Conclusie van den Advocaat-Genera.al Mr. 
Tak. 

De Arbeidswet 1919 zegt in artikel 10, dat 
bij algemeenen maatregel van bestuur voorge
schreven wordt, dat bepaalde soorten van 
arbeid of arbeid onder bepaalde omstandigheden 
door jeugdige personen of door vrouwen op 
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grond van gevaar voor de gezondheid, de zede
lijkheid of het leven niet mogen verricht of 
slechts mogen worden verricht onder de bij 
dien algemeenen maatregel gestelde voorwaar
den. 

Het voorschrift onderscheidt dus tusschen 
absolute en relatieve arbeidsverboden, voor 
de naleving waarvan krachtens artikel 74 het 
hoofd of de bestuurder eener onderneming te 
zorgen heeft, op straffe van hechtenis of geld
boete in artikel 83 sub l tegen overtreding 
bedreigd. 

Op gemeld artikel 10 berust het Arbeids
besluit 1920, in artikel 59 sub l en C waarvan, 
voorkomende in Hoofdstuk III met als op
schrift "Van verbod van arbeid van jeugdige 
personen en van vrouwen in winkels en 
apotheken", bepaald wordt: ,,Een jeugdig 
persoon of eene vrouw mag geen arbeid ver
richten in een winkel of in eene apotheek, indien 
niet is nageleefd wat door het districtshoofd 
is gei'eischt ten aanzien van de verwarming 
van den winkel of de apotheek." 

Gerequireerrlen hadden zich nu voor het 
Kantongerecht te Hoorn en in hooger beroep 
voor de Arr.-Rechtbank te Alkmaar te ver
antwoorden wegens het verwarmen van hun 
winkel door middel van een petroleumkachel 
zonder afvoer, ofschoon door het districtshoofd 
juist die afvoer naar buiten was ge:'ischt, terwijl 
ook van electriciteit als verwarmingsbron ge
bruik mocht worden gemaakt, welke eisch door 
den l\Iini~ter van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
in appel beslissend krachtens artikel 68 van 
het Arbeidsbesluit, was gehandhaafd. 

Uni sono zien het Openbaar Ministerie en de 
feitelijke rechter in beide instanties in de op
dracht aan het districtshoofd eene verboden 
delegatie, waarom het bewezene niet straf
bitar geoordeeld werd en ontslag van rechtsver
volging gereq11ireerd, welke vordering telkens 
is toegewezen. 

De Officier van ,Tust,itie wenscht nu dc mee
ning van Uwen Raad te vernemen, <'Il draagt 
mitsdien bij tijdig ingediende Memorie als 
middel tegen laatstgemelde uitspraak voor : 
,,Schending van artikel 83 der Arbeidswet 1919, 
S. 624, door dit voorschrift niet toe te passen." 

De zaak zelve ligt gunstiger dan die, waarop 
Uw arrest van 17 November 1924, W. 11304, 
betrekking heeft, welke op een bijspoor dood
liep en zal thans :, fond kunnen worden behan
deld. In de literatuur was zij reeds voorwerp 
van onderzoek, waarvoor ik l..iwen Raad mag 
verw(jzen naar de artikelen van Prof. Jhr. Dr. 
de Savornin Lohman in De Nederlandsche 
Nijverheid van 26 Maart en 9 April 1924, 
beiden met een naschrift der redactie van dit 
orgaan. 

Er is veel in diens leerrijk betoog, waarmede 
ik mij kan vereenigen. 

Volgens de Grondwet stelt de Kroon alge
meene maatregelen van bestuur vast, welker 
bepalingen door straffen krachtens de wet 
kunnen worden beschermd, waarin tevens de 
aard en de omvang daarvan worden aangegeven. 

Daarop steunend veroorlooft artikel 10 der 
Arbeidswet 1919 zulk een bestuursmaatregel, 
waarin absolute en relatieve verboden kunnen 
worden uitgevaardigd ten aanzien van bepaalde 
soorten van arbeid of arbeid onder bepaalde 
omstandigheden door jeugdige personen of door 
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vrouwen op grond van gevaar voor de gezond
heid, de zedelijk.heid of het leven, of waarin 
de mogelijk.heid van verrichting daarvan door 
hen wordt geopend, mits volda.a.n wordt aan 
bij dien bestuursmaatregel te stellen voor
wa.a.rden. 

De gekozen terminologie is uiterst ruim. Zij 
beperkt het recht der Kroon niet, zooals in de 
Arbeidswet 1905, tot fabrieken en werkplaatsen, 
maar met opzet werd haar arbeidsveld ver
breed, om aldus voortaan ook winkels en kan
toren te kunnen bereiken. Daarin wenschte de 
regeering, gelijk zij in de Memorie van Toelich
ting aanstipt, medezeggingsrecht met betrekking 
tot de zitgelegenheden voor het vrouwelijk 
personeel , omtrent de verlichting, de lucht
ruimte, de luchtverversching der lokalen en 
het beschikbaar stellen van privaten. 

Deze veelheid van onderwerpen dwingt ertoe, 
dat de rechter, wil hij het doel der wet helpen . 
verwezenlijken, vooral niet teveel eischend zijn 
mag, la.at ik liever nog zeggen, niet te doctrinair, 
doch practisch zijn moet. Immers door de 
Kroon is het onmogelijk alles te overzien. 
Zou dit van haar gevorderd moeten en mogen 
worden, dan zou zij een onnoemelijk aantal 
voorschriften moeten geven, die telkens door 
andere zouden moeten worden vervangen. 
Want men vergete niet, dat elke regeling. 
indien zij goed is en billijk, behoort te verschil
len in verband met den winkel of het kantoor 
waarvoor zij gelden zal. Zij moet dus, wil 
zij constant zijn, veerkrachtig en elastisch zijn 
en speling laten voor specialiseering. 

Indien ik dit met een voorbeeld, ontleend aan 
het onderwerpelijk geval, mag toelichten, 
schijnt mij die speling hierom noodzakelijk, 
omdat ik mij best kan begrij.J?en, dat b.v. petro
leumkachels in winkels als die van gerequireer
den worden toegelaten, terwijl zij geweerd 
worden in die, waarin olieën, benzine, nafta, 
spiritus en andere zeer brandbare stoffen worden 
verkocht. Dit moet reeds stemmen tot de 
opvatting, dat de Kroon nooit de geheele materie 
kan overzien en dat zij noodzakelijk aan de 
uitvoering de specialiseering moet overlaten. 

Is hiertegen bezwaar in verband met de 
strafoplegging bij overtreding ? Ik geef toe, 
dat b.v. de Steenhouwerswet op dit punt 
nauwkeuriger geformuleerd is dan de Arbeids
wet 1919. De eerste toch stelt, evenals de 
Veiligheidswet en de Stuwadoorswet, onge
hoorzaamheid aan uitvoeringseischen straf
baar, terwijl de laatste in artikel 74 op poene 
in artikel 83 aan het hoofd of bestuurder eener 
onderneming opdraagt te zergen, dat in zijne 
onderneming geen arbeid wordt verricht in 
strijd met het bij of krachtens die wet be
paalde. Doch maakt dit verschil b\j onder
linge weging der voorschriften en voor de beoor
deeling der bewegingsvrijheid van de Kroon ? 

Ik geloof het niet. Artikel 10 der Arbeids
wet 1919 wenscht, dat de Kroon voorwaarden 
zal stellen voor het benutten van den arbeid 
van jeugdige personen en vrouwen. Zoodra 
en terstond wanneer hieraan voldaan is, heeft 
zij haar P.licht vervuld en be$int de uitvoering. 
NatuurliJk mag die uitvoering niet zoo ver 
gaan, dat zij de taak der Kroon overneemt. 
Zij moet uitvoering blijven. De Kroon behoort 
dus den bindenden regel te geven, maar niets 
belet haar de specia!iseering en de toepassing 

daarvan à.an hare organen over te dragen. De 
Kroon geeft dus algemeene voorschriften en 
kan aan hare organen de verzekering der wijze 
opdragen, waardoor haar doel wordt bereikt. 

Veroorloof mij thans deze staatsrechtelijke 
uiteenzetting als toetssteen te bezigen voor 
het OJ1derwerpelijk, inderdaad moeielijk, vraag
stuk. 

Het Organisatiebesluit arbeidsinspectie (Kon· 
Bes!. 23 Augustus 1920, S. 720\, steunt op 
artikel 77 der Arbeidswet 1919, dat de rege
ling van den werkkring en bevoegdheden cter 
ambtenaren dier inspectie aan de Kroon over
laat. Tot die ambtenaren behooren krachtens 
artikel 10 van dat besluit de districtshoofden, 
aan welke in artikel 11 de zorg voor de uit
voering der wettelijke voorschriften wordt 
toevertrouwd. 

Is dus het recht tot het stellen van eischen 
door het districtshoofd in artikel 59 C uitvoe
ring, dan staat, dunkt, mij, niets de verbindend 
verklaring van dat voorschrift in den weg. 

Ten einde op die vraag het, naar mijne mee
ning, juiste antwoord te geven, moet die bepa
ling nader worden belicht. Zij steunt op 
artikel 10 der Arbeidswet 1919 dat, zooals ik 
reeds zeide, absolute en relatieve arbeidsver
boden voor vrouwen en kinderen kent, en i& 
geplaatst in Hoofdstuk III met als opschrift , 
"Van verbod van arbeid van jeugdige personen 
en van .vrouwen in winkels en apotheken." 
De te verwachten normen zijn dus verboden. 

Wat is nu de norm van art. 59 l en sub C. 
Zegt het, dat elke winkel en iedere apotheek, 
waarin vrouwen en kinderen werkzaam zijn, 
verwarmd moet zijn ? Zoover reikt die bepaling, 
dunkt mij, niet. 

Waar ligging en bouw voor den warmte
graad van zooveel belang zijn, mag men een 
zoo diep ingrijpen van den wetgever niet ver
wachten. Hij beveelt daarom enkel, dat ten 
aanzien van de verwarming moet worden 
nageleefd, wat door het districtshoofd wordt 
geëischt. In ieder speciaal geval en voor eiken 
winkel en apotheek afzonderlijk moet derhalve 
het districtshoofd nagaan, of verwarming noodig 
is en zoo ja, dan moet zijn voorschrift daarom-
trent worden nageleefd. . 

De norm van het voorschrift is dus niet een 
last aan de werkgevers om steeds hun winkel of 
apotheek te verwarmen, maar de zeer matige, 
sociale eisch in den vorm van een gebod om 
vrouwen en kinderen niet te laten werken in 
t ekoude winkels of apotheken. 

Voorwaarde voor het benutten van den 
arbeid dier personen in dusdanige !ocaliteiten 
- en dus voorwaarde steunende op artikel 
10 der Arbeidswet 1919· - is mitsdien cie ver
warming daarvan volgens de eischen voor elk 
afzonderlijk door het districtshoofd te stellen. 

Ook zonder overmatig welwillende lezing tref 
ik derhalve in artikel 59 1 C de voorwaarde voor 
het geoorloofd benutten van den arbeid van 
vrouwen en kinderen in winkels en apotheken, 
die artikel 10 der Arbeidswet 1919 eischt en 
voor overtreding waarvan in artikel 74 het 
hoofd of de bestuurder der onderneming aan
sprakelijk is. Zij is eenvoudig deze, dat in te 
koude winkels en apotheken voor verwarming 
moet worden zorg gedragen. En met de uit
voering der voorwaarde wordt volkomen regel
matig en geheel in overeenstemming met artikel 
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11 van het Or~anisatiebesluit arbeidsinspectie, 
dat gebouwd 1s op artikel 77 der Arbeidswet 
1919, het districtshoofd voor zijn district belast, 
doordien hem is opgedragen aan te geven aan 
welke eiscben die verwarming moet voldoen, 
wil de voorwaarde voor vervuld en verwezen
lijkt mogen worden gehouden. 

Er is dus geen kwestie van delegatie van 
macht. De Kroon beeft haar taak van artikel 
10 der Arbeidswet 1919 vervuld door bij wijze 
van voorschrift van algemeene strekking te 
vorderen verwarming van voor vrou,ven en 
kinderen te koude winkels en apotheken en met 
het afsluiten dier taak begint volgens artikel 
77 dier wet en artikel l l van het Organisatie
besluit arbeidsinspectie de uitvoering van baar 
voorschrift voor eiken winkel en apotheek af
zonderlijk door het districtshoofd. 

Met de gronden, die in het bestreden vonnis 
voor het gegeven ontslag van rechtsvervolging 
zijn aangevoerd, kan ik mij derhalve niet ver
eenigen. ' 

Zou Uw Raad die meening deelen, dan moet 
ik rekening houden met de mogehjkbeid, dat 
hij twee andere argumenten van den geëerden 
raadsman gaat onderzoeken. 

Zij waren, dat petroleumkachels niet schade
lijk zijn voor de gezondheid of het leven en dat 
het woord "verwarming" in artikel 59 1 C doelt 
op warmte en niet op de verwarmingsinrichting 
of de bron der warmte. 

Hel eerste is het minst gewichtige. Het 
is, dunkt mij, niet de vraag, of de Jamin'scbè 
petroleumkachels schadelijk zijn voor de ge
zondheid of het leven, ma.ar veeleer, of in het 
algemeen petroleumkachels als voortdurende 
verwarmingsbron zonder afvoer naar buiten dit 
kunnen zijn, en die vraag zou ik geredelijk toe
stemmend durven beantwoorden, want wie 
wel eens het twijfelachtig voorrecht heeft gehad 
kennis te maken met eene walmende petroleum
kachel - en welke petroleumkachel walmt op 
baar tijd niet - beeft het aan den lijve kunnen 
ondervinden, boe verderfelijk de uitwerking 
daarvan is voor borst en longen. 

Maar ook het tweede kan ik niet steunen. Het 
komt mij voor, dat de Kroon met opzet het 
woord "verwarming" heeft gekozen - - m tegen
stelling b.v. met de artikelen 6~ en 67. waarin 
van "verwarmd" wordt gesproken om ook 
aldus de warmtebron te kunnen bebeerschen. 
Dit schijnt mij noodig in verband met het tel

·kens wisselend karakter der winkels. lk wees 
hierop reeds in den arnvang van mijn betoo$. 
toen ik uiteenzett e, dat mt winkels, waarm 
licht brandbare of ontplofbare stoffen worden 
verhandeld, eigenlijk vuur behoort te worden 
geweerd, terwijl het in localiteiten als die van 
gerequireerden toelaatbaar kan worden geacht: 
"Verwarming" moet dus wel de beteekenis 
hebben van warmtebron en warmtegraad tezaam 
en ik zie derhalve geen strijd met artikel 15, 
dat enkel van de "temperatuur" spreekt. 
Daarmede doelt laatstgenoemd voorschrift 
slechts op één factor der uitdrukking "ver
warming" en het laat de andere, de warmte
bron, buiten beschouwing en ongedeerd. 

Nog even wil ik opmerken, dat de tijdig inge
diende memorie van cassatie arm is aan moti
veering en misschien zou een oogenblik de vraag 
kunnen rijzen, of het beroep daarom wel ont
vankelijk is. 

Toch geloof ik, dat zij door den beugel kan. 
Zij stelt als geschonden artikel 83 der Arbeids
wet 1919 door niet toepassing daarvan en moti
veert die schending door te wijzen op de ver
plichting aan het hoofd of den bestuur-der eener 
onderneming in artikel 74 dier Wet opgelegd. 
Van een Officier van Justitie, die zelf op ontslag 
van rechtsvervolging heeft aangedrongen, kan 
men echter niet verwachten, dat bij ontrouw 
wordt aan het vaandel, waaronder hij zich met 
overtuiging beeft geschaard. 

Ik concludeer mitsdien tot vernietiging van 
het bestreden vonnis voorzoover het bewezene 
niet strafbaar is verklaard en deswege een ont
slag van rechtsvervolging is uitgesproken, tot 
qualificatie van dit bewezene als : ,,Als hoofd 
eener onderneming niet zorgen, dat in zijne 
onderneming geen arbeid wordt verricht in 
strijd met het krachtens de Arbeidswet 1919 
bepaalde", en voorts tot veroordeeling deswege 
van ieder der gerequireerden, met toepassing 
van de artikelen 1, 8, 10, 74 en 83 der Arbeids
wet 1919 en 23 van het herziene Wetboek van 
Strafrecht, en gelet op artikel 59 1 C van het 
Arbeidsbesluit en de artikelen 10 en 11 van het 
Organisatiebesluit arbeidsinspectie, in een geld
boete van tien gulden, met bepaling, dat de 
opgelegde boet e, bij gebreke van betaling en 
verhaal, zal worden vervangen door vijf dagen 
hechtenis. 

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

Hesse; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij memorie, waarvan 
de slotsom luidt : 

Schending door niet-toepassing van artikel 
83 der Arbeidswet 1919; 

Gehoord den Advocaat-Generaal Mr. Tak, 
namens den Procureur-Generaal, in zijne con
clusie, strekkende tot enz. ; 

0. dat den beklaagden bij de inleidende dag
vaarding is t elastegelegd dat zij den 26 Januari 
1925 des namiddags circa. 2 uur, alzoo in het 
koude jaargetijde te Hoorn te zamen en in 
vereeniging, althans ieder voor zich als hoofden, 
althans bestuurders der onderneming der firma 
C. Jamin, waarin alstoen in een aan de Nieuw
steeg aldaar gelegen winkel, zijnde een besloten 
ruimte waar koek, biscuit, chocolade en suiker
werken in het klein plachten te worden verkocht, 
door Anna Maria van Ierse!, gehoren 5 Septem
ber 1867 en Antonet,ta van Insel, geboren 28 
Juli 1873, elk als verkoopst.er, arbeid werd ver
richt, bestaande in het verkoopen van een of 
meer van bovengenoemde artikelen, althans in 
het bedienen van klanten, althans van een klant, 
niet hebben zorg gedragen dat die winkel alstoen 
werd verwarmd, hetzij door een verwarmings
inrichting welker verbrandingsproducten door 
een stel gesloten buizen en kanalen in de buiten
lucht werden afgevoerd en welke de geheele 
winkelruimte op voldoende t emperatuur hracht, 
hetzij door een electrische kachel, welker uit
straling het bedienend personeel voldoende ver
warmde, zulks overeenkomstig den door den 
Hoofdinspecteur van den Arbeid, Hoofd va-n het 
6e Di~t-rict. der Arbeidsinspectie bij schrijven van 
16 November 1923 gestelden eisch, welke eisch 
in hooger beroep door den Minister van Arbeid, 
H andel en Nijverheid bij beschikking van 24 

3"' 
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December 1923 was gehandhaafd, wordende 
toch bovengemelde winkel op vermelden 26 
Januari 1925 slechts verwarmd door een bran
dende petroleumkachel, waarvan de verbran
dingsproducten niet door een stel gesloten 
buizen en kanalen in de buitenlucht werden 
afgevoerd, terwijl geen andere verwarmings
inrichting in dien winkel aanwezig was; 

dat dit telastegelegde met de schuld van ieder 
der beklaagden daaraan bij het bestreden vonnis 
is bewezen verklaard met dien verstande dat 
als bewezen wordt aangenomen, dat zij ieder 
voor zich als hoofd dier onderneming niet heb ben 
zorg gedragen en dat door genoemde vrouwen 
arbeid werd verricht bestaande in het verkoopen 
va.n een va,n bovengenoemde artikelen ; 

dat echter dit bewezen verklaarde niet straf
baar is geacht en de beklaagden te dier zake 
van alle rechtsvervolging zijn ontsla en ; 

0. omtrent het voorgestelde middel va.n cas
satie: 

dat artikel 10 van de Arbeidswet 1919 in 
zijn eerste lid onder meer bepaalt. dat bij alge
meenen maatregel van bestuur wordt voorge
schreven dat bepaalde soorten van arbeid of 
arbeid onder bepaalde omstandigheden doo r 
vrouwen op grond van gevaar voor de gezond
heid slechts mogen worden verricht onder de 
bij dien maatregel gestelde voorwaarden ; 

dat in artikel 59 1 onder C van het "Arbeids
besluit" 1920 is bepaald dat een vrouw 
geen arbeid mag verrichten in een winkel. in
dien niet is nageleefd wat door het district -
hoofd is geëischt ten aanzien van de verwarming 
van den winkel ; 

dat blijkens het bestreden vonnis in deze 
vaststaat dat de Hoofdinspecteur van den 
Arbeid, Hoofd van het 6e District der Arbeids
inspectie bij schrijven van 16 November 1923 
den beklaagden, ingeval van arbeidsverrichting 
door jeugdige personen of vrouwen gedur ende 
het ko ude jaargetijde, nader omschreven eischen 
heeft gesteld omtrent de wijze van verwarming 
van den winkel en deze eischen in hooger beroep 
door den betrokken Minister zijn gehandhaafd 
en tevens dat de beklaagden deze eischen niet 
hebben opgevolgd; 

dat hier dus niet sprake is van een bij den 
a lgemeenen maatregel van bestuur gestelde 
voorwaarde betreffende de wijze van verwar
ming maar van een regeling dienaangaande, 
afkom tig van een ambtenaar wien de algemeene 
maatrcge1 dit heeft overgelaten ; 

dat, waar a rtikel 10 der Arbeidswet wel voor 
het stellen van voorwaarden betreffende de 
daar geno mde punten naar een algemeenen 
maatregel van bestuur verwijst, ma.ar niet 
zooals bijvoorbeeld artikel 31 2de lid - a.&.n het 
districtshoofd bevoegdheid geeft ten deze 
eiscben te stellen, de eisch bedoeld in artikel 
59, lc van het Arbeidsbesluit niet steunt op 
artikel 10 det· Wet terwijl evenmin eenig ander 
wet artikel daar,oor den grondslag vormt; 

dat kenlijk de wetgever hier een algemeen 
geldenden re~el heeft gewild en niet een rege
ling afhankelijk van de inzichten der verschil
lende districtshoofden ; 

dat ten deze bezwaarlijk kan ge proken wor
den enkel van uitvoering van een voorschrift 
van de wet of een daaruit voortgevloeiden alge
meenen maatregel omdat voorschriften omtrent 
de wijze van verwarming daarin niet zijn te 
vinden; 

dat uit het vorenstaande volgt dat hande
len in strijd met gemeld artikel 59 1 C terecht 
niet strafbaar is geacht ; 

Venverpt het beroep. (N. J. ) 

27 J anuari 1926. BESLUIT, houdende voor
schriften ter uitvoering van artikel 6 der 
Faillissementswet, zooals dit artikel luidt, 
na de laatstelijk daarin gebrachte wijziging. 
s. 14. 

Wu WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Justitie van den 1 December 1925, l • Afd. C 
n°. 919 ; 

Overwegende, dat artikel 6 der F a ill issements
wet, zooals d it a rtikel luidt na de laatstelijk 
daarin gebrachte wijziging, voorschrijft, dat 
een algemeene maatregel van be t uur bepaalt 
de wijze ,an oproe,Ping van een schuldenaar, 
wiens faillissement 1s aangevraagd ; 

Den Raad van Sta.te gehoord (advies van 
5 Januari 1926, no. 22) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 25 J a nuari 1926, 
l e afdeeling C, no. 926 ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 

Eenig artikel. 
De in artikel 6 der Faillissementswet bedoelde 

oproeping door den griffier geschiedt door 
middel van de post, ,an de telegraaf, ,an een 
bode van het rechtscollege of van een dienaar 
van de openbare macht. 

Indien de griffier de oproeping per post ver
zendt, geschiedt de verzending onder gesloten 
omslag a11.n het adres van den schuldena.ar op 
den voet van aangeteekend stuk met expresse
bestelling, waarvoor een bericht van ontvangst 
wordt verlangd. De griffier wordt op den 
omslag van de zending als afzend er vermeld. 

Indien de griffier de oproe~ing doet door 
middel van do telegraaf, voorziet hij het tele
gram van de aan wijzing lcennisgeving ontvang 
of P. C. 

Indien de griffier de oproeping verzendt, door 
middel van een bode van het rech college of 
door een dienaar van de openbare macht, doet 
hij de oproeping in een gesloten omslag, waarop 
hij als afzender wordt genoemd ; het omslag 
vermeldt het adres van den schuldenaar. De 
bezorging geschiedt tegen een door of namens 
den geadresseerde te onderteekenen ontvang
bewijs, waarop dag en uur . van ci.e ontvangst 
moeten worden vermeld. Wordt de brief niet 
aangenomen, dan laat de bode of dienaar van 
de openbare macht aan het aangewezen adres 
eene kennisgeving achter, dat de brief ter 
griffie van de rechtbank kan worden afgehaald. 
Zoo spoedig mogelijk wordt het ont,angbewijs 
of, in geval van n iet-af~ifte van den brief. deze 
zelf ter griffie bezorgct. 

De griffier kan ook aan een dienaar van de 
openbare II1acht opdracht geven de oproeping 
te doen b1J exploot. Deze laat afschrift van 
het exploot aan den persoon of aan de woon
plaats van den schuldenaar en doet het oor
spronkelijke zoo spoedig mogelijk aan den grif
fier toekomen. 

Onze Minister van Justitie is belast met de 
ui t voering van dit besluit hetwelk in het Staats-
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blad zal worden geplaatst en waan•an af
schrift znl worden gezonden aan den Raad 
van tate. 

's-Gravenhage, den 27sten Januari 1926. 
WILHELlfIN A. 

De JJ-linisfP,r ran J11stitie, J. S<'HOKKIN/J. 
(Uitgeg. 29 Jan. 1926.) 

27 Januari 1926. BESCHIKKING van den 
Hoogen Raad. 

Een gemeenteverordening die, gelijk de 
verordening op de zakelijke belasting op het 
bedrijf der gemeente Vlissingen, als maat
staf voor de heffing aanneemt niet het 
gemiddeld aantal arbeiders over het jaar 
in het bedrijf werkzaam, doch afhankelijk 
doet zijn van het aantal arbeiders dat op 
den eeraten dag van elke maand van het 
aan het belMtingjaar voorafgaande kalen
derjaar, voor zooverre op die data het 
het bedrijf geheel of gedeeltelijk in werking 
was, is in strijd met art. 242e der Ge
meentewet en dus niet rechtsgeldig. 

Ambtshalve vernietiging van den aanslag 
De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie ingediend 

door de naamlooze vennootschappen Maat
schappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen 
en Hollandsche J.Jzeren Spoorwegmaatschappij, 
gevestigd te Utrecht, te zamen het spoorweg
bedrijf uitoefenende onder den naam "de Neder
landsche Spoorwegen" en voor zooveel noodig 
de Directie der Nederlandsche Spoorwegen, 
gevestigd te Utrecht, tegen de uitspraak van 
den Raad van Beroep voor de Directe Belas
tingen te :Middelburg. van 21 Febr. l92ö, be
treffende den haar opgelegden aanslag in de 
zakelijke belasting op het bedrijf in de gemeente 
Vlissingen over 1924; 

Gehoord den raadsman der gemeente Vlis
singen; 

Gezien de stukken ; 
Gelet op de Rchriftelijke conclusie van den 

Advocaat-Generaal Besier. namens den Pro
cureur-Generaal, strekkende tot vernietiging 
van de bestreden uitspraak en van den aanslag ; 

0. dat aan de belanghebbende een aanslag 
in de zakelijke belasting op het bedrijf in de 
gemeente Vlissingen is opgelegd over 1924; 

dat belanghebbende, nadat op haar bezwaar
schrift tegen dien aanslag door den Raad dier 
gemeente afwijzend was beschikt, in beroep 
is gekomen biJ voormelden Raad, die echter 
bij de bestreden uitspraak de a.angevallen be
schikking heeft bevestigd en den aanslag ge
handhaafd; 

0. dat de belanghebbende tegen die uit
spraak in cassatie, gronden, welke betrekking 
hebben op de vraag of de belanghebbende het 
bedrijf, ter 1.ake waarvan de belasting is ge
heven, te Vlissingen uitoefent anders dan in 
stations, aanvoe.rt, dat daardoor is geschonden 
art. 242e der Gemeentewet ; 

0. ambtshalve : 
dat genoemd wetsartikel als maatstaf voor 

de heffing der zakelijke belasting op het bedrijf 
voorschrijft het gemiddeld aantal tot de in 
het artikel bedoelde categorie behoorende 
arbeiders, dat in de onderneming of inrichting 
werkzaam is ; 

dat de Verordening der gemeente Vlissingen, 

krachtens welke de aanslag is geschied, in art. 5 
bepaalt: 

"Als maatstaf voor de heffing dezer belasting 
zal worden genomen het gemiddeld aantal der 
in art. l bedoelde arbeiders - zijnde de ar
beide.ra, die minder verdienen dan een bedrag, 
hetwelk bij algemeenen maatregel van bestuur 
is vastgesteld -, op den eersten dag van elke 
maand van het aan het belastingjaar vooraf
gaande kalenderjaar, voor zooverre op die 
data het bedrijf geheel of gedeeltelijk in werking 
was ; het aldus verkregen gemiddelde wordt, 
wanneer het een ~ebroken getal vormt, naar 
beneden tot een geneel afgerond"; 

0. dat deze bepaling niet is in overeenstem
ming met het voorschrift der wet ; 

dat zij immers niet als maatstaf voor de 
heffing aanneemt het werkelijk gemiddelde 
over het jaar, gelijk art. 2,i2e vordert, maar het 
bedrag van den aanslag doet afhangen van de 
toevallige omstandigheid of op den eersten 
dag van elke maand, dat wil dus zeggen of op 
twaalf dagen van het jaar een grooter of kleiner 
aantal arbeiders in het bedrijf van den be
la-stingplichtige werkzaam is geweest ; 

dat de aanslag van de belanghebbende dus 
berust op een voorschrift, dat met de wet iu 
strijd is en derhalve niet kan worden gehand
haafd; 

dat dientengevolge een onderzoek betreffende 
het voorgedragen middel van cassatie kan 
achterwege blijven; 

Vernietigt de bestreden uitspraak; 
Rechtdnende ten principale : 
Vernietigt mede de voormelde beschikking 

van den Raad der gemeente Vlissingenen den 
daarbij gehandhaafden aanslag. (W.) 

29 Januari 1926. BESLUIT tot wijziging van 
het besluit van 26 April 1922 (Staatsblad 
n°. 225), gewijzigd bij besluit van 19 Juni 
1922 (Staatsblad n°. 418), tot uitvoering 
van de artikelen 27, 28 en 29 van de 
Vleeschkeuringswet (Staatsblad 1919, n°. 
524). s. 15. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid van 14 December 
1925, n°. 1086E, afdeeling Volksgezondheid; 

Overwegende, dat het wenschelijk is ge
bleken eenige wijzigingen te brengen in Ons 
besluit van 26 April 1922 (Staatsb/,a,d n°. 225), 
gewijzigd bij besluit van 19 Juni 1922 (Staats
blad n°. 418) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
19 Januari 1926, n°. 12); 

Gelet op het nader rapport van Onzen 
Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid 
van 26 Januari 1926, n°. 84 E, afdee!ing Volks
gezondheid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

I. Het bepaalde in artikel 7 vanaf c van 
bovengenoemd besluit van 26 April 1922 
(Staatsblad n°. 225), gewijzigd bij besluit van 
19 Juni 1922 (8taatsblad n°. 418), wordt ge
lezen als volgt : 

,,c. het :vleesch afkomstig is uit landen, 
deelen van landen of gemeenten van landen, 
met welker Regeering door den Minister rege
lingen zijn getroffen, waardoor de keuring in 
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die landen, deelen van landen of gemeenten 
geschiedt door een Nederlandschen veearts, 
die keurt overeenkomstig de voorschriften van 
en krachtens de Vleeschkeuringswet (Staats
blad 1919, n°. 524); 

d. het vleesch afkomstig is uit landen, deelen 
van landen . of gemeenten van landen, met 
"'.~lker Regeering door den Minister regelingen• 
zlJn getroffen, waardoor de keuring in die 
landen, deelen van landen of gemeenten ge
schiedt door een veearts aan te wijzen door de 
Regeering van zulk een land, welke keurt over
eenkomstig de regeling, welke de Minister met 
de Regeering van dat land heeft getroffen. 

Ingeval de hierboven bedoelde ontheffing 
wordt verleend, mogen uit die landen, deelen 
van landen of gemeenten behalve vleesch in 
niet kleinere deelen dan vierendeelen, ook 
ingevoerd worden organen en vet." 

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

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

's-Gravenhage, den 29 sten Januari 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
KooLEN. 

(Uitgeg. 10 Febr. 1926.) 

29 Januari 1926. R ONDSCHRIJVEN van den 
Minister van Arbeid, H andel en Nijverheid 
aan de Gedep. Staten der provincies, be
treffende Verzekeringen tegen brand van 
woningen volgens Woningwetbouw. 

Bij de controle, die vanwege mijn departe
ment wordt uitgeoefend op de woningbouw
vereenigingen, werkende met Rijkssteun, is 
mij meermalen gebleken, dat woningen tegen 
brandschade verzekerd zijn voor bedragen, 
die overeenkomen met den kostprijs dier 
woningen. Voor die woningen, welke in den 
duren tijd gebouwd zijn, is het verzekerde be
drag dan veel te hoog. Worden dergelijke 
verzekeringen niet tijdig opgezegd, dan betaalt 
de vereeniging een noodeloos hooge premie. 

Het lijkt mij wel van belang, dat de ver
eenigingsbesturen hierop gewezen worden. 

Ik moge daarom Uw College verzoeken, de 
gemeentebesturen in Uwe provincie uit te 
noodigen aan de in hun gebied werkende bouw
vereenigingen mede te deelen, dat te hooge 
verzekeringen tijdig moeten worden opgezegd 
en dat de woningen daarna verzekerd moeten 
worden voor bedragen, die overeenkomen met 
de huidige taxatiewaarde der woningen. 

(B.) 

29 Januari 1926. ARREST van den Hoogen Raad. 
Van toepasselijkverklaring van Titel 

VII A, Derde Boek B. W., op de wijze als 
in. art. J637z bedoeld is hier geen sprake. 
Daaruit volgt dus dat de bepalingen van 
dien titel hier niet van toepassing zijn. 
(Conrl. Adv.-G~n. : Uit art. 1637z kan niet 
worden afgeleid, dat de dienstbetrekking 
tusschen een publiekrechtelijk lichaam en 

zijn ambtenaren in het algemeen van 
burger-rechtel~jken aard zou zijn.) 

's-Hofs beslissing, waarbij de geldigheid 
van eenzijdige "ijziging der salP-risregeling 
door den Staat is erkend, is niet in strijd 
met de artt. 1269, 1270, 1349, 1350, 1356, 
1374- en 1375 B. W., omdat aan de ver
houding tusschen den eischer (postambte
naar, reserve-officier) en den Staat niet 
ten grondslag I igt een overeenkomst in 
den zin van Boek III B. W. 

De Kroon ontleent ten deze aan art. 63 
Grondwet de bevoegdheid om de alge
meene salarisregeling te wijzigen. 

De omstandigheid dat eischer zich met 
betrekking tot zijn militaire functie voor 
een bepaalden tijd had verbonden is op 
een en ander niet van invlóed. 

(B. W. art. 1637z, R. 0. art. 2, Grondwet art. 63.) 

Mrs. Bosch, Savelberg, Jhr. Feith, Visser en 
van den Dries. 

A. M. Kok, directeur bij de Rijkstelegraaf• 
reserve Eerste Luitenant der Genie met bestem
ming voor den Militairen Telegraafdienst, 
wonende te Delft, eischer tot cassatie van een 
tusschen partijen gewezen arrest van het 
Gerechtshof te 's-Gravenhage van 11 Juni 1925, 
advocaat Mr. J. van Kuyk, gepleit door Mr. L. 
van Gigch, 

tegen: 
den Staat der Nederlanden, zetelend te '-sGr? 
venhage, verweerder, advocaat, Jhr. Mr. G. W. 
van der Does, gepleit door Mr. J . H. Telders. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Mr. Besier : 

De eischer in cassatie is op 20 November 1908 
onder de voorwaarden vervat in het K. B. van 
2 April 1908, N' . 17, voor den tijd van vijf 
jaren aangesteld tot reserve-officier der genie, 
aanvankelijk als tweede-luitenant. Nadat h ij 
inmiddels tot eerst en luitenant was bevorderd 
op een tractement van f 125 per maand, is 
in 1913 de aanstelling met vijf jaren verlengd. 
Onder de bedoelde voorwaarden behoorde 
deze, dat bij opkomst onder de wapenen naast 
het militaire tractement de volle burgerlijke 
jaarwedde bleef doorgaan. De eischer, die 
destijds in de burgermaatschappij het ambt 
bekleedde van hoofdcommies bij de telegrafie, 
op een jaarwedde van f 2700, is op 1 Augustus 
1914 bij de mobilisatie onder de wapenen ge
komen en tot l Juli 1916 onder de wapenen 
gebleven. Aanvankelijk genoot hij toen jaar
wedde en tractement naast elkander. Bij K. B. 
van 30 September 1914, S. 467, is ech ter be
paald, dat burgerlijke ambtenaren, voorzoover 
zij van l October 1914 af bij de gemobiliseerde 
str~jdmacht anders dan voor eerste oefening 
onder de wapenen zijn, van dien datum af 
(slechts) de bezoldiging zullen genieten aan 
hun burgerlijk ambt verbonden, indien en 
voorzoover deze hooger is dan hetgeen zij in 
militairen dienst als tractement genieten. Op 
dien grond is hem van 1 October 1914 tot 1 Juli 
1916 geen ander bedrag aan wedde uitgekeerd 
dan gelijkstond met zijn bezoldiging als hoofd
commies bij de telegrafie van f 2700 per jaar. 

Hiermede niet tevreden heeft hij den Staat 
aangesproken - voorzooveel thans nog van 
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belang - om hem over 21 maanden nog f 125 
<lus in het geheel f 2,625, uit te betalen met de 
renten tegen 5 % 's jaars van den dag der 
-dagvaarding. 

Bij het bestreden arrest is door bevestiging 
in zooverre van het in eersten aanleg gewezen 
vonnis hem deze vordering ontzegd in hoofdzaak 
-0p dezen grond, dat hij als ambtenaar onder
worpen was aan de algemeene salarisregeling, 
zooals die door de Regeering krachtens de bij 
art. 63 der Grondwet aan haar opgedragen 
taak wordt vastgesteld, in dit geval dus ook 
aan het K. B. van 30 September 1914, S. 467. 

Als middel van cassatie voert hij thans aan : 
"Schending of verkeerde toepassing van 

a rtt. 4, 5, 54, 55, 59, 63, 162, 181, 186 Grondwet, 
art. 20 R.O., art. 48 Rv., artt. 1269, 1270, 
1349, 1350, 1356, 1374, 1375, 1637, 1637c, 
1637z B. W., artikel 3 van het K. B. van 
2 April 1908, N°. 17, artikel 1 van het K. B. 
van 30 September 1914, S. 467, door ten on
rechte en in strijd met de aangehaalde wettelijke 
bepalingen te beslissen, althans zonder ver
melding van eenigen grond aan t e nemen, dat 
de algemeene salari,regeling, welke het Hof 
op den eischer toepasselijk acht, eenzijdi& door 
den Staat kan worden gewijzigd en zooctanige 
wijziging evenzeer op den eischer tóepasseliJk 
is, ziende het H of daarbij voorbij dat die al
gemeene salarisregeling deel uitmaakt van de 
overeenkomst t usschen den -ambtenaar en den 
Staat aangegaan, en daarin derhalve· niet een
zijdig wijziging kan worden gebracht, in elk 
geval niet t en aanzien van een ambtenaar als 
e ischer, die zich voor een bepaalden tijd had 
verbonden en dienovéreenkomstig tot officier 
was benoemd· en onder de wapenen verbleef, 
zijnde in elk geval de hier plaats gehad hebbende 
salarisregeling en wijziging ten aanzien van 
zoodanigen ambtenaar in strijd met billijkheid, 
gebruik en goede trouw." 

Feitelijk ongegrond is de grief, dat de beslis
aing niet behoorlijk met redenen zou zijn 
omkleed ; het Hof geeft die redenen zelfs zeer 
uitvoerig. 

De hoofdgrief is dan ook deze, dat onjuist 
zou zijn de beslissing van het Hof, dat de 
algemeene salarisregeling, welke op eischer 
toepasselijk was, eenzijdig door den Staat kon 
worden gewijzigd. 

I k kan deze srief niet deelen. De eischer 
heeft zich daarbij geplaatst op het standpunt, 
dat hij bij zijne aanstelling met den Staat een 
overeenkomst zou hebben gesloten, welke - zij 
moge dan van publiekrechtelijken aard zijn -
ook een burgerrechtelijke zijde heeft in zoo
verre daaruit voor hem vermogensrechten en 
voor den Staat verplichtingen van vermogens
rechtelijken aard voortvloeiden en die daarom 
niet eenzijdig kon worden gewijzigd. 

Ik acht dit onjuist en vereenig mij geheel 
met wat op dit punt in hoofdzaak overeenkom
stig de leer van Duguit namens den Staat bij 
pleidooi is aangevoerd. Zeker is, afgezien van 
de enkele gevallen, waP,rin een ambt door den 
Staat aan een zijner onderdiinen kan worden 
opgelegd, voor het ontstaan der ambtelijke 

· verhouding wilsovereenstemming tusschen den 
Staat en den benoemde noodig, gelijk die ook 
in c1 it geval aanwezig is geweest, doch al leidt 
deze tot een verhouding, welk~ aan de zijde 
Yan den ambtenaar soms met den naam ver-

bintenis wordt aangeduid, die verbintenis 
spruit niet voort uit een overeenkomst in den 
zin, waarin dit begrip deel uitmaakt van het 
burgerlijk recht en waaraan tal van rechts
gevolgen verbonden zijn, o. a. deze, dat het 
overeengekomene niet eenzijdig kan worden 
gewijzigd. De ambtelijke verhouding vindt 
haar grondslag alleen in het geschreven of 
ongeschreven objectief publiek recht. De 
benoeming tot ambtenaar en de aanvaarding 
daarvan door den benoemde, waar die noodig 
is, hebben dus slechts dit gevolg, dat de be
noemde komt te staan onder de publiekrechte
lijke regelen, welke voor hPt ambt gelden en 
die steeds voor wijziging vatLaar zijn. Voor
zooveel de be"oldiging van rijksambtenaren 
betreft is dit beginsel van het in zijn geheel 
niet geschreven publiek recht ook neergelegd 
in een wetsvoorschrift, art. 63 der Grondwet, 
krachtens hetwelk de Koning de bezoldiging 
regelt van alle colleges en ambtenaren, die uit 
's Rijks kas worden betaald . 

De bepaling van het tweede lid van art-. 1637z 
B. W. kan hierin geen verandering brengen. 
Daaruit mag niet, worden afgeleid, dat de 
dienstbet.rekking tusschen een publiekrechtelijk 
lichaam en zijn ambtenaar in het algemeen 
van bnrgerrechtelijken aard zou zijn en dat 
alleen Titel VIIa van het Derde Boek van het 
B. W. daarop niet van toepassing zou zijn . 
Blijkens hare geachiedens toch is deze bepaling 
in het, B. W. opgenomen om de "stellig te 
vreezen onzekerheid bij de toepassing van de 
wet t e voorkomen" (M. v. T. § 7), niet om 
stelling te nemen ten aanzien van de destijds 
reeds brandende vraag omtrent den aard der 
:.mbtenaarsverhouding. 

Bij mijne opvatting vervalt ook het beroep, 
dat bij het middel van cassatie gedaan is op 
het derde lid van art. 1374 en op art. 1375 B. W., 
welke artikelen alleen zijn geschreven voor 
overeenkomsten en wel voor burgerrechtelijke 
overeenkomsten. Hiermede is natuurlijk niet 
gezegd, dat de Staat in zijn betrekkingen tot zijn 
ambtenaren niet de goede trouw en de billijk
heid behoeft in acht te nemen, doch alleen, 
dat deze inachtneming door den ambtenaar 
niet door een uitspraak van den burgerlijken 
rechter kan worden afgedwongen. 

Alleen in zooverre kan de burgerlijke rechter 
in de verhouding tusschen Staat en ambtenaar 
worden betrokken, als zij bij hem uit die 
verhouding voortvloeiende aanspraken tegen 
elkander knnnen geldend maken van ver
mogensrechtelijken, maar hierom nog niet van 
bnrgerrechtelijken aa rd. Ook deze aanspraken 
toch behooren tot de "schuld vorderingen", tot 
kennisneming waarvan art. 2 R.O. den bnrger
ljjken rechter bevoegd maak~. Zulke aan
spraken kunnen echter slechts gegrond worden 
op de ambtelijke verhouding, zooals die krach
tens het publiek recht was op het oogenblik 
~aarop zij zou::len zijn ontstaan, c1us met de 
wijzigingen, welke de Staat daarin eenzijè.ig 
mocht hebben aangebracht. 

In het middel van cassatie wordt nog een 
beroep gedaan op de bijzondere omstanél igheid, 
welkP blijkens het bestreden arrest t usschen 
partijen vaststaat, dat eischrt zich slechts voor 
een bepaalden tijd had verbonden en dien
overeenkomstig tot offic-ier was benoemd en 
onder de w,,penen verbleef. Deze omstandig-
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heid kan naar mijne meening op de beslissi,ng 
dezer zaak niet van invloed zijn. Daargelaten 
of daarin voor de Kroon een aanleiding hao 
kunnen bestaan om den eischer en de met hem 
:n hetzelfde geV<1l verkeerende personen van 
de werking van het Besluit van 30 September 
1914, S. 467, uit te zonderen, zij maakt de 
verhouding tusschen den Staat en den eischer 
niet tot een burgerrechtelijke en verhindert 
c1us niet hare wijziging wanneer <lie door den 
Staat wenschelijk wordt geacht. 

Ik concludeer tot verwerping van het beroep 
en tot veroordeeling van den eischer in de 
kosten in cas~atie gevallen. 

De Hooge Raad, enz. 
0. dat uit het bestreden arree,; en uit het 

tusschen part\jen gewezen vonnis van de 
Arr.-Rechtbank te 's-Gravenhage van 29 Juni 
1923, waarnaar dat arrest voor de feiten 
verwijst, blijkt : 

dat de eischer Kok in het jaa.r 1908 is be
noemd tot reserve tweede luitenBnt bij het 
wapen der Genie, met bestemming voor den 
Militairen Telegraafdienst, nadat hij een ver
klaring had overgelegd als bedoeld in artikel 3 
van het Koninklijk Besluit, 1908, N°. 17, 
waarbij hij zich verbond om gedurende minstens 
vijf aC'htereenvolgende jaren ter beschikkin11 
van het Legerbestuur te blijven en den eed 
als officier af te leg~en ; 

dat K ok, nadat hij na afloop van dien vijf
jarigen termijn zich opnieuw voor vijf jaar 
had verbonden, van 1 Augustus 1914 tot J Juli 
1916 onder de wapenen is verbleven, en d 'lot 
zijn militair tractement gedurende dien tijd 
heeft bedragen f 125 per maand ; 

dat voorts K ok van begin Augustus 1914 
tot Juli 1916 was hoofdcommies bij de Rijks
telei:sraphie tegen een salaris van f 2700 per 
jaar; 

dat Kok bij inleidende dagvaarding heeft 
gesteld, dat van 1 0 ctober 1914 tot 1 Juli 1916 
van dit salaris op onrechtmatige wijze maan
delijks een bedrag van f 125 niet is uitbetaald, 
zoodat de Staat hem over dit tijdvak nog 
verschuldigd is een bedrag van f 2,625 ; 

dat hij bovendien heeg gevorderd betaling 
van f 250 als ten onrechte ingehouden op een 
hem toekomende toelage; 

0. dat deze laatste vordering van f 250 
door de Rechtbank werd toegewezen, doch 
door het Hof op het incidenteel beroep van 
den Staat., met vernietiging in zooverre van 
het vonnis der Rechtbank, alsnog, •erd ontzegd, 
welke beslissing als in cassatie niet bestreden, 
voor dit geding verder niet van belang is ; 

0. dat wat de eerstgemelde vordering van 
f 2,625 betreft, Kok blijkens het bestreden 
arrest zich op het standpunt heeft geplaatst, 
dat de salarisregeling, die toepasselijk was toen 
hij tot reserve-luitenant werd benoemd en 
krachtens welke bij opkomst onder de wapenen 
naast zijn militair tractement ook zijn volle 
burgerlijke jaarwedde bleef doorgaan, een der 
voorwaarden was van de overeenkomst, tus
schen hem en den Staat aangegaan, waarin de 
Staat niet eenzijdig wijziging kan brengen, 
zoodat de Staat te zijnen aanzien ten onrechte 
heeft toegepast het later tot stand gekomen 
Koninklijk Besluit van 30 September 1914, 
S. 467, krachtens hetwelk burgerlijke ambte-

naren voor zoover zij vanaf 1 0ctober 191 4 
bij de gemobiliseerde strijdmacht anders dan 
voor eerste oefening onder de wapenen zijn, 
vanaf dien datum bezoldiging aan hun burgerlijk 
ambt of hunnen burgerlijken dienst verbonden, 
genieten, indien en voor zoover deze hooger i 
dan hetgeen z,i in militairen dienst als soldij, 
jaarwedde of tractement genieten ; 

0. dat zoowel de Rechtbank in eersten aanleg 
als het Hof in hooo-er beroep dit standpunt 
van Kok onjuist hebben geoordeeld en zijne 
daarop gegronde vordering hebben ontzegd; 

dat het Hof heeft vastgesteld, dat van een. 
bijzondere overeenkomst tusschen Kok en den 
Staat, waarbij deze zich verbond om aan Kok 
gedurende den tijd zijner verbintenis een 
bepaalde, van de a lgem een geldend e salaris
regeling afwijkende jaarwedde of toelage uit 
te keeren, niets is gebleken; 

dat het Hof voorts heeft. overwogen, dat 
waar Kok niet heeft aangetoond, dat voor hem 
persoonlijk een afzonderlijke jaarwedde is 
vastgesteld, hij als ambtenaar onderworpen is 
aan de algemeene salarisregeling, zooals die 
door de Regeering krachtens de bij artikel 63-
der Grondwet aan haar opgedragen taak wordt 
vastgesteld, en dan ook het gemelde Koninklijk 
Besluit van 30 September 1914, S. 467, dat 
noch voor eenige categorie van ambtenaren, 
noch voor Kok in het bijzonder, een uitzonde
ring inhoudt, ook op hem toepasselijk is, zoodat 
zijn salaris als burgerlijk ambtenaar over het 
tijdvak van 1 0ctober 1914 tot 1 Juli 19lö 
terecht is ingekort met hetgeen hij in militairen 
dienst gedurende dat tijdvak heeft genoten als 
soldij, jaarwedde of tractement ; 

0 . dat tegen deze besliRsing van het Hof als 
middel van cassatie wordt aangevoerd : Zie 
Conclusie Adv.-Gen. ; 

0. omtrent dit middel: 
dat de daarin vervatte klacht, omtrent 

schending of verkeerde toepassing van art. 162 
Grondwet en art. 20 R.0., niet tot cassatie 
kan leiden, reeds hierom niet, omdat uit het
geen hierboven uit de uitspraak van het Hof 
is opgenomen, blijkt, dat deze de gronden 
inhoudt, waarop zij rust, terwijl de vraag of 
die gronden de uitspraak r echtvaardigen, in 
cassatie slechts kan worden getoetst aan de 
verdere in het middel aangehaalde wettelijke 
bepalingen; 

dat nu bij het middel wordt beweerd, dat het 
Hof in strijd met die verder aangehaalde wette
lijke bepalingen heeft aangenomen, dat de op, 
den eischer toepasselijke algemeene salaris
regeling eenzijdig door den Staat kan worden 
gewijzigd, waarbij het Hof zou hebben voorbij
gezien, dat die salarisregeling deel uitmaakt 
van de overeenkomst, tusschen den ambtenaar 
en den Staat aangegaan, en daarin derhalve 
niet eenzijdig wijziging kan worden gebracht; 

dat deze bewering echter onjuist is; 
dat uit hetgeen het Hof feitel ijk heeft vast

gesteld, blijkt, dat hier niet sprake is geweest 
van een toepasselijkverklarinf" van de bepalin
gen van den zevenden t,itel V I A van Boek III 
B. W., op de wijze als in het slot van het tweede 
lid van artikel 1637z B. W. is bedoeld, waaruit 
dan echter volgens de uitdrukkelijke woorden 
van ·dat tweede lid volgt, dat op de verhouding 
tusschen den eischer en den Staat de bepalingen 
van den Zevenden Titel A niet van toepassing 
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zijn, en dan ook door het Hof terecht buiten 
toepassing zijn gelaten ; 

dat. het Hof voorts zijne beslissing niet heeft 
genomen in strijd met de aangehaalde artikelen 
1269, 1270, 1349, 1350, 1356, 1374 en 1375 
B. V.'., omdat aan de vastgestelde verhouding 
t usschen den eischer en den Staat niet ten 
grondsla~ ligt eene overeenkomst in den zin 
van Boek III B. W. : 

dat ook de overigé in het middel vermelde 
wettelijke bepalingen zich niet verzetten tegen 
's-Hofs beslissing, dat de Staat eenzijdig ver
andering mocht brengen in de vroegere salaris 
regeling; 

dat integendeel het Hof met juistheid heeft 
geoordeeld, dat ten deze de Kroon aan artikel 63 
der Grondwet de bevoegdheid ontleende om de 
algemeene salarisregeling te wijzigen; . 

dat op een en ander niet van invloed is de 
omstandigheid, dat de eischer zich met be
trekking tot zijn militaire functie voor een 
bepaalden tijd had verbonden; 

dat derhalve het middel in zijn geheel is 
ongegrond; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

30 Januari 1926. BESLUIT tot vernietiging 
van het besluit van Burgemeester en Wet
houders van Loenen d.d. 24 Januari 1-923, 
waarbij de vergunning staande ten name 
van wijlen J. van der Heiden werd over
geschreven op diens weduwe. S 16. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid van 20 November 
1925, n°. 1816 G, Afdeeling Volksgezc;mdhcid, 
en van Onzen Minister van Binnenlandsche 
Zaken en Landbouw van 11 December 1925, 
n°. 9251, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Overwegende, dat Burgemeester en \Vethou
ders van Loenen bij b1Jsluit van 24 Januari 1923, 
gelet op artikel 15 der Drankwet, de vergun
ning van wijlen J. van der Heiden hebben 
overgeschreven op zijn weduwe ; 

Overwegende, dat een vergunning slechts 
met Onze toestemming overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 26 dèr Drankwet ten name 
van een andere persoon kan worden overge-
schreven; . 

Overwegende, dat Wij tot bovengenoemde 
overschrijving toestemming niet hadden ver
leend; 

Overwegende, dat derhalve Burgemeest.er en 
'Wethouders van Loenen de vergunning . van 
wijlen ,T. van der H eiden niet mochten over
schrijven op zijn weduwe ; 

Overwegende, dat een nieuwe vergunning, 
behoudens het bepaalde in de artikelen 5 en 55 
der Drankwet, slechts kan worden verleend, 
als het aantal vergunningen, uitgezonderd die 
voor den verkoop in logementen allt,en aan lo
geergasten, beneden het maximum is gedaald ; 

Overwegende, dat 24 Januari 1923 het aantal 
vergunningen te Loenen het in artikel 4 der 
Drankwet · gestelde maximum met 2 over
schreed; 

Overwegende, dat het bepaalde in de ar
tikelen 5 en 55 der Drankwet ten aanzien van 
de weduwe van der Heiden niet toegepa-st 
kon worden; 

Overwegende, dat, in verband met het hier-

voren genoemde, Burgemeester en Wethouders
van Loenen ook niet een nieuwe vergunning· 
aan de weduwe van der Heiden mochten ver
leenen; 

Overwegende, dat derhalve voornoemd be
sluit van Burgemeester en ·wethouders van 
Loenen, ook indien dit geacht moet word~n in 
te houden het verleenen van een nieuwe vtr
gunning aan de weduwe van der Heiden, is 
in strijd met de wet; 

Gelet op de artikelen 153 en 154 der Gemeen
tewet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
5 Januari 1926, n°. 29): 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Arbeid, Handel en Nijverheid van 
12 Januari 1926, n°. 34 G, Afdeeling Volks
gezondheid, en van Onzen Minister van Bin
nenlandsche Zaken en Landbouw van 27 Ja
nuari 1926, n°. 310, Afdeeling Binnenlandsch 
Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
voornoemd besluit van Burgemeester en 

Wethouders van Loenen te vernietigen wegens 
strijd met de wet. 

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

Het Loo, den 30sten ,Januari 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
Koourn. 

De Jlf in. van Binnenl. Zaken en Landbouw, 
DE GEER. 

(Uitgeg. 18 Febr. 1926.) 

1 Feöruari 1926. KONINKLIJK BESLUIT. 
De gemeentelijke bijdrage in de kosten 

van het bijzonder vervolgonderwij~ over 
een bepaald dienstjaar moet word'en be
rekend naar de gemeentelijke uitgaven voor 
dat onderwijs over hetzelfde dienstjaar. 

Tot bepaling der netto-kosten ten laste 
der gemeente komende, mag van de rijks
vergoeding aan de_ gemeente voor een cur
sus slechts het gedeelte in mindering worden 
gebracht dat op dat dienstjaar betrekking 
heeft. 

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

het gemeentebestuur van Leiden, · tegen het 
be1-luit van Ged. Staten van Zuid-Holland van 
6 October 1925, n°. 78, waarbij met vernieti
ging van het besluit van deri Raad dier ge
meente van 26 Januari 1925, het bedrag der 
gemeentelijke bijdrage, bedoeld in art. 102 
der Lager-Onderwijswet 1920, over het jaar 
1 9Z3 uit te keeren onderscheidenlijk aan de 
Vereeniging tot oprichting en instandhouding 
van scholen voor lager- en meer-uitgebreid
lager-onderwijs op Gereformeerden grondslag 
te Leiden met betrekking tot hare school aan 
de Hooglandsche Kerkgracht 20a en aan de 
Vereeniging voor Christelijk onderwijs te Leiden 
met betrekking tot hare scholen aan de Pasteur
straat 2b en aan de J\,Tiddelste gracht 119, is 
vastgesteld respectievelijk op f 618.30, f 641.20 
en f 1222.~9 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
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Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
13 Januari 1926, n°. 45; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
25 ,Januari 1926, n°. 550, afd. L. 0. F. ; 

0 . dat bij bovengemeld raadsbesluit de Raad 
der gemeente Leiden de bijdrage in de kosten 
van het bijzonder vervolgonderwijs, bedoeld 
in art. 102 der Lager-Onderwijswet 1920, over 
het jaar 1923 heeft vastgesteld voor den cursus 
in de school aan de Hooglandsche Kerkgracht 
20a. op f 322.56, voor den cursu~ in de school 
aan de Pasteurstraat 2b op f 334.50 ½ en voor 
den cursus in de school aan de Middelste gracht 
119 op f 637.65½ daarbij tot grondslag nemende 
de kosten van het openbaar vervolgonderwijs 
in de gemeente. over h et jaar 1922; 

dat, nadat de betrokken schoolvereeni
gingen tegen dit raadsbesluit bij Ged. Staten 
van Zuid-Holland beroep hadden ingesteld, 
aanvoerende dat tot grondslag had moeten 
zijn genomen het bedrag der kosten van het 
openbaar vervolgonderwijs in de gemeente 
over het jaar 1923, dit college bij besluit van 
6 October 1925, n°. 78, heeft besloten de ge
meentelijke bijdragen in de kosten van het 
bijzonder vervolgonderwijs, waarop de appel 
Ieerende besturen over het jaar 1923 aanspraak 
kunnen maken, vast te stellen : a. voor de 
Vereeniging tot oprichting en instandhouding 
van scholen voor lager- en uitgebreid-lager
onderwijs op gereformeerden grondslag (gere
formeerde schoolvereeniging) te Leiden met 
betrekking tot hare school aan de Hooglandsche 
Kerkgracht 20a, op f 618.30 en b. voor de 
Vereeniging voor C)iristelij1- onderwijs .te Leiden . 
met betrekking tot hare school aan · de- ·Pas
teurstraat 2b, op f 641.20 en met betrekking 
tot hare school aan de Middelste gracht 119, 
op f 1222.29 ; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen 
dat het voor de hand ligt om aan te nemen, 
dat de gemeentelijke bijdrage in de kosten 
van het bijzonder vervolgonderwijs over het 
jaar 1923 - waarover het hier gaat - berekend 
wordt naar de gemeentelijke uitgaven over 
1923 en dat men deze uitlegging eerst dan b'e
hoort los t.e laten, wanneer de wet daartoe 
mocht dwingen door uitdrukkeljjk te bepalen 
dat de bijdrage over een bepaald jaar wordt 
berekend naar de gemeentelijke uitgaven over 
het daaraan vooraflJaande jaar ; dat zulk een 
uitdrukkelijke bepalmg in de wet niet te vinden 
is ; dat de wetgever 2ich blijkens het tweede 
Ud van art, 102 heeft voorgesteld dat telkens 
eene bijdrage berekend wordt na afloop van 
een dienst,aar over de kosten in dat jaar en 
dat, vermits volgens art. 103 der wet de bij
drage over eenig jaar moet worden aangevraagd 
in de maand Januari van het daaropvolgende 
jaar, moet worden aangenomen, dat volgens 
de letter en den zin der wet de bijdrage over 
eenig jaar berekend wordt naar de gemeente
lijke kosten van datzelfde jaar ; dat in verband 
met bovenstaande beschouwingen · door hun 
college aan het gemeentebestuur van Leiden 
gegevens zijn gevraagd voor de berekening der 
hierbedoelde bjjdragen, indien de netto kosten 
van het openbaar vervolgonderwijs over 1923 
tot grondslag worden genomen ; dat volgens 
die nader van Burgemeester en Wethouders 
ontvangen gegevens het bedrag, dat gemiddeld 

per leerling van het openbaar vervolgonderwijs 
over het jaar 1923 ten laste der gemeente is 
gebleven f 9.37 zoude bedragen ; dat evenwel 
gebleken is dat bovengenoemd gemiddelde 
van f 9.37 niet juist is berekend, zoodat ook 
de daaruit afgeleide bijdragen verandering be
hoeven ; dat nl. het gemeentebestuur voor de 
bepaling der netto kosten ten laste van de ge 
meente over 1923 heeft a.fgetrokken een rijks 
vergoeding van f 8689.33, toegekend bij be
schikking van Onzen Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen van 13 December 
] 923 ; dat echter deze rijksvergoeding niet is 
een vergoeding in de kosten van het openbaar 
vervolgonderwijs over het jaar 1923, maar eene 
vergoeding in de kosten van den cursus 1922/23; 
dat de billijkheid eischt, dat van d e rijksver
goeding over 1922/23 slechts dat gedeelte in 
mindering wordt gebracht, dat inderdaad op 
het jaar 1923 betrekking heeft ; dat voorts, 
nu blijkens art. LXIV, § 9 der wet van 16 Fe
bruari 1923, S. 38 tot wijziging der Lager
Onderwijswet 1920 de rijksvergoeding in de 
kosten van het openbaar vervolgonderwijs voor 
de laatste maal wordt toegekend voor cur
sussen, die vóór 20 December 1922 zijn aange
vangen en derhalve van rijksvergoeding voor 
den cursus 1923/24 geen sprake is, geen verdere 
vermindering op de kosten over 1923 behoeft 
te worden toegepast, dan van bedoeld gedeelte 
der rijksvergoeding over 1922/23 ; dat dit 
gedeelte volgens een aannemelijke berekening 
van het gemeentebestuur op f 5783.29 te 
stellen is ; dat de netto kosten over 1923 der
halve te stellen zijn op f 4564.33 ; dat, vermits 
aan het openbaar ver,volgonderwijs. gedurende 
1923 werd deelgenomen door gemiddeld 177 
leerlingen, gemiddeld over dat, jaar per leer
ling een bedrag van f 25. 79 ten laste der ge
meente is gebleven ; dat op grond hiervan de 
bovengenoemde bijdragen op f 618.30, f 641.20 
en f 1222.29 moeten worden vastgesteld ; 

dat het gemeentebestuur van Leiden in 
beroep aanvoert, dat de bijdrage in de kosten 
van het bijzonder vervolgonderwijs moet 
worden berekend naar de gemeentelijke uit
ga.ven voor het afgeloopen dienstjaar (in dit 
geval 1922) ; dat hunne opvatting steeds 
algemeen is gehuldigd en tegen die opvatting, 
naar welke over vorige jaren de bijdrage 1s 
berekend, nimmer, ook niet door de bij deze 
zaak betrokken vereeniginlJen, is opgekomen ; 
dat, ook al zoude de opvattmg van Ged. Staten, 
welke gelet op de bewoordingen der wet, naar 
hun gevoelen niet kan worden gehandhaafd, 
juist zijn, het toch niet aangaat om een gedeelte 
van het in 1923 voor het openbaar vervolg
onderwijs ontvangen en op den dienst 1923 
verantwoord Rijkssubsidie bij de berekening 
der gemeentelijke bijdrage voor het bijzonder 
vervolgonderw,js buiten aanmerking te laten ; 
dat immers bij handhaving van het besluit 
van Ged. Staten in strijd met art. 102 der Lager
Onderwijswet 1920 per leerling van het bij
zonder vervolgonderwijs meer zou worden 
uitgekeerd dan gemiddeld per leerling van het 
openbaar vervolgonderwijs ten laste der ge
meente is gebleven; 

0. dat met Ged. Staten van Zuid-Holland 
moet worden aangenomen dat de gemeente
lijke bijdrage in de kosten van het bijzonder 
vervolgonderwijs, bedoeld in art. 102 der 
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Lager-Onderwijswet 1920, over een bepaald 
dienstjaar moet worden berekend naar de ge
meentelijke uitgaven over datzelfde dienstjaar ; 

dat ook overigens de bijdrage door Ged. 
Staten met juistheid is berekend aangezien 
van de rijksvergoeding aan de gemeente Leiden . 
over 1922/23, tot bepaling der netto kosten 
ten laste der gemeente komende, slechts het 
gedeelte in mindering mag worden gebracht, 
dat op het jaar 1923 betrekking heeft; 

Gezien de genoemde wet : 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

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

W etenschappen is belast, enz. (A. B.) 

l Februari 1926. KONINKLIJK BESLUIT. 
Gemeentebelastingen. Gemeente van 

hoofdverblijf. 
De Kroon neemt met Ged. Staten aan 

dat de gemeente waar de aangeslagene 
dagelijks zijn zeer omvangrijke beroeps
bezigheden uitoefende, een steeds voor 
onmiddellijke bewoning gereed huis te 
zijner beschikkin~ had en daar een groot 
gedeelte van het Jaar met zijn gezin placht 
door te brengen als hoofdverblijf moet 
worden aangemerkt. Het feit dat hij in 
het bevolkingsregister van eene andere 
gemeente stond ingeschreven doet daaraan 
geen afbreuk. 

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

W. Ruys te Wassenaar tegen de uitspraak van 
Ged. Staten van Zuid-Holland van 1/10 De
cember 1924, waarbij is bepaald, dat W. Ruys 
op 1 Mei 1922 in de gemeente Rotterdam hoofd
ver blijf heeft gehad ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
4 Augustus 1925, N°. 678; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van 29 Januari 1926 N°. 80, afdee!ing 
Directe Belastingen ; . · 

0. dat W. Ruys te Wassenaar over het be
lastingjaar 1922/1923 is aangeslagen in de heffing 
van opcenten op de hoofdsom der Rijksm
komstenbelasting ten behoeve van de gemeente 
\Vassenaar ; 

dat, nadat Burgemeester en Wethouders van 
Rotterdam tegen dezen aanslag bij Ged. Staten 
van Zuid-Holland be7waar hadden gemaakt, 
dit college bij uitspraak van 1/10 December 1924 
h eeft bepaald dat W. Ruys op 1 Mei 1922 in 
de gemeente Rotterdam hoofdverblijf heeft ge
l1ad, daarbij overwegende dat uit de artt. 244a 
tot en met 245c der Gemeentewet volgt, dat 
een natuurlijk persoon voor de toepassing van 
de plaatselijke inkomstenbelasting gelijktijdig 
niet in meer dan ééne gemeente hoofdverblijf 
kan hebben ; dat voorts vergelijking van art. 
244a laatste lid der Gemeentewet met art. 1 
laatste lid j0 • art. 53 der wet op de Inkomsten
belasting 1914 aantoont dat zoowel de vraag 
in welke ~emeente iemand hoofdverbUjf heeft 
als in welke gemeente hij woont, voor de toe
pa sing van genoemde wetten naar omstandig
heden moet worden beoordeeld, zoodat de op
vatting als zoude alleen het laatste begrip van 
feitelijken aard zijn - wat ook overigens de 
verhouding van beide begrippen moge zijn -

in de wet geen steun vindt ; dat evenwel moet 
worden aangenomen, dat de aangeslagene op 
1 Mei 1922 in de gemeente Rotterdam 
hoofdverblijf heeft gehad, aangezien hij in 
die gemeente, ,yaar hij zijn .. zeer . omvang
rijke beroepsbezigheden dagehJks mtoefende, 
een steeds voor onmiddellijke bewoning ge
reed huis te zijner beschikking had en daar 
een groot gedeelte van het jaar met zijn gèzin 
placht door te brengen ; dat hieraan noch dE: 
omstandigheid dat de aangeslagene op l Mei 
1922 in de gemeente Wassenaar eveneens een 
gemeubileerde woning bezat en er tijdens het 
belastingjaar een grooter aantal malen dan te 
Rotterdam nachtverblijf heeft gehouden, noch 
het feit, dat hij in het bevolkingsregister der 
gemeente Wa~senaar stond ingeschreven, af, 
breuk doen; 

dat W. Ruys in beroep aanvoert dat hij 
vroe~er t e Rotterdam woonde, doch sedert zijn 
domicilie heeft verlegd naar de door hem ge
kochte buitenplaats "Beukhaghe" aan den 
Rijksstraatweg te Wassenaar; dat bij weliswaar 
het door hem gehuurde huis aan de~ Wester
singel heeft aangehouden, evenals Z\Jn garage 
t e Rotterdam, doch dat dit niet wegneemt dat 
zijn hoofdverblijf is ~e Wassenaar, alwaar hij 
het grootste gedeefte van het jaar met zijne 
familie verblijf houdt en dat hieraan niet afdoet 
het aanhouden van zijn huis te Rotterdam, 
omdat dit meer beschouwd moet worden als 
een "pied à terre", terwijl toch nergens is vast
gesteld of die "pied à terre" van grootere of 
kleinere afmeting moet zijn ; 

0. dat op de gronden, door Ged. Staten van 
Zuid-Holland in hunne bestreden uitspraak 
neergelegd, moet wowen aangenomen, dat W. 
Ruys op 1 Mei 1922, datum waarop het belas
tingjaar 1922/1923 begint, zijn hoofdverblijf 
had te Rotterdam ; 

Gezien de gewijzigde Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

Onze Minister van Financiën is belast met de 
uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

Het Loo, den 1 Februari 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, H. COLIJN. 
(B.) 

1 Februari 1926. KONINKLIJK BESLUIT. 
Woonforens. 
Vernietiging van een door Ged. Staten 

gehandhaafden aanslag in een geval dat de 
aangeslagene van zijn huurder wederom een 
gedeelte van het verhuurde huurt en dit 
gedeelte niet langer dan 90 dagen ter be
schikking heeft. 

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

P. H ellenberg te Oosthuizen namens J. Bruins 
tegen de uitepraak van Ged. Staten van Noor~
Holland van 24 December 1924, n°. 7, op z1Jn 
bezwaarschrift tegen den aanslag in de plaatse
lijke inkomstenbelasting over het belastingjaar 
1923/24, gemeente Beemster, van J. Bruins te 
Zaandam, als forens ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
12 Augustus 1925, n°. 674; 
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Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van ?9 Januari 1926, n°. 0, afdeelmg 
Directe Belastingen ; 

0. dat J. Bruin~ te Zaandam over het be
lastingjaar 1923/24 in de plaatselijke inkom
stenbelasting der gemeente Beemster als woon
forens is aangeslagen ; 

dat, nadat P. Hellenberg namens J. Bruins 
tegen diens aanslag bjj Ged. Staten bezvmren 
had ingebracht, laatstgemeld college bij besluit 
van 24 December 1924, n°. 7 de reclame onge
grond heeft verklaard ; 

dat P. Hellenberg namens J. Bruins in beroep 
aanvoert dat deze laatste te Beemster eene 
boerderij verhuurt, doch van den huurder weder 
een gedeelte huurt, ten einde aldaar met zijn 
gezin vacantiedagen te kunnen doorbrengen ; 
dat volgens huurcontract bedoeld gedeelte 
disponibel moet zjjn 8 dagen met Kerstmis, 
8 dagen met Paschen, 8 dagen met Pinksteren, 
42 dagen gedurende Juli, Augustus of September 
en 20 dagen nader te bepalen in overleg met 
den verhuurder, totaal 86 dagen; 

0 . dat op grond van de overgelegde ambts
berichten moet worden aangenomen dat J. 
Bruins in de gemeente Beemster gedurende 
86 da$en dus niet meer dan 90 dagen van het 
belastingjaar 1923/24 voor zich of zijn gezin 
eene gemeubileerde woning in den zin van art. 
244a. 4° der Gemeentewet heeft beschikbaar 
gehouden; 

dat J. Bruins ook niet op grond van eene 
andere bepaling clier wet te Beemster als forens 
in de plaatselijke inkomstenbelasting over het 
belastingjaar 1923/24 kan worden a;i.ngeslagen; 

dat derhalve de opgelegde aanslag ten on
rechte door Ged. Staten is gehandhaafd; 

Gezien de gewijzigde Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van de bestreden uitspraak 
van Ged. Staten van Noord-Holland van 24 
December 1924, n°. 7 den aanslag van J. Bruins 
te Zaandam als forens in de plaatselijke in
komstenbelasting der gemeente Beemster over 
het, belastingjaar 1923/24 te vernietigen. 

Onze Minister van Financiën is belast met de 
uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State, 
Afdeeling voor de Beschillen van Bestuur. 

Het Loo, den 1 Februari 1926. 
WILHELMINA. 

De .Minister van Financiën, H. COLIJN. 
(B.) 

l Februari 1926. RONDSCHRIJVEN van den 
Minister van Justitie aan Heeren Commis
sitrissen der Koningin in de provinciën 
(behalve oord-Holland), bet,reffende door
voer van vuurwapenen bestemd voor v\lest
fodjë. 

Ik heb de eer UHoogEdeJGestrenge te be
richten, dat zich onlangs in verband met een 
door Uwen Ambtgenoot in de proyincie Noord
Holland verleend consent voor den doorvoer 
van vuurwapenen naar ,vest-Inclië de vraag 
heeft opgedaan, of het nooilig is, alvorens een 
consent voor den doorvoer van vuurwapenen 
voor We t-Indië te verleenen, de bestemming, 
welke aan die goederen zal worden gegeven, 
te kennen. 

Ik heb ter zake het oordeel gevraagd van 

mjjn Ambtgenoot van Koloniën, wiens ant
woord d.d. 21 J anuari 1926, 10• Afdeeling n°. 33 
in copie hiernevens gaat. -

Mij aan den inhoud van dat Rtuk refereerend 
moge ik U beleefd verzoeken U in voorkomende 
geiallen naar het daarin vervatte verlangen 
van mijnen Ambtgenoot te wiUen richten. 

BIJLAGE. 
Departement van Koloruën. 

IO• Afdeeling. N°. 33. 

's-Gravenhage, den.21 Januari 1926. 
Met verwijzing naar Haar schrijven Yan den 

5den dezer, 2• Afdeeling A. N°. 840, betreffende 
de afgifte van consenten van uitvoer van vuur
wapenen na.ar ,vest-Indië (Suriname en Cu
raçao), heb ik de eer Uwer Excellentie mede te 
deelen, dat aan den Commissaris der Koningin 
zou kunr,en worden opgedragen geen uitvoer
consent voor in- of doorvoer van vuurwapenen 
naar Suriname af te geven zonder zich er van 
te hebben verzekerd, dat bij mij daartegen 
geen bezwaar bestaat. Aan de beantwoording 
van een zoodanige vraag zal een verzoek om 
inlicht.ingen mijnerzijds aan den Gouverneur 
van dat gewest moeten voorafgaan. 

Met betrekking tot den invoer van vuur
wapenen in Curaçao behoeft <lie weg niet te 
worden gevolgd, aangezien bedoelde invoer 
gebonden is aan de voorafgaande vergt1nning 
van de betrokken autoriteit aldaar. De Com
missaris der Koningin kan zich derhalve deze 
vergunning doen overleggen wanneer uitvoer
consent wordt verzocht. 

Voor Suriname bestaat een dergelijk voor
schrift nog niet. De regeling van de aangelegen
heid 1s in dat gewest ter hand genomen, doch 
nog niet ten einde gebracht. ~oodra zij tot 
stand is gekomen zal ik Uwe Excellentie daar
van mededeeling doen. 

Ik acht het niet onilienstig nog t.e Uwer 
kennis te brengen dat een voorafgaande ver
gunning als hoogerbedoeld zoowel in Suriname 
als in Cnraçao vereischt wordt voor den inYoer 
van buskruit en andere licht ontvlambare of 
ontplofbare stoffen. · 

De .Minister van Koloniën. 

Aan Zijne Excellentie den 
.iJ1 inister van Justitie. 

CH. WELTER. 

2 Februari 1926. BESLUIT tot nadere Yast
stelling van brutengewone maatregelen tot 
afwending van de pokken en tot wering 
harer uitbreiding en gevolgen. . 17. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende, dat onverminderd Ons beslrut 

van 24 Februari 1925 (8taat-sblad n°. 47) nader 
buitengewone maatregelen noodzake'ijk zijn 
tot afwending der pokken en tot wering ha,·er 
uitbreiding en gevolgen ; 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Arbeid, Handel en Nijverheid, van Financiën 
en van Waterstaat van 18 November 1925, 
n°. 1447 R, afdeeling Volksgezondh,,id, van 
24 November 1925, n°. 108, afdeeling Invoer
rechten en van 30 ovember !925, La. F, af
deeling Spoorwegen ; 
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Gelet op de wet van 26 April 1884 (Staats
blad n°. 80). laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
31 December 1920 /Staatsblad n°. 954\; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
5 Januari 1926, n°. 28); 

Gelet op het nader rapport van Onze Mi
nisters van Arbeid, Handel en Nijverheid, van 
Financiën en van Waterstaat van 14 Janu
ari 1926, n°. 44 H, afdeeling Volksgezondheid, 
van 21 Januari 1926, n°. 83, afdeeling Invoer
rechten, van 28 Januari 1926, La. H, afdeeling 
Spoorwegen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

HOOFDSTUK I. 
Algemeene bepalingen. 

Art. 1. De gemeentebesturen en de burge
meesters, ieder voor zooveel hun aangaat, 
dragen nauwlettend zorg voor eene doel
treffende toepassing van de bepalingen der 
wet van 4 December 1872 (Staatsblad n°. 134), 
gewijzigd bij de wetten van 3 December 1874 
/Staatsblad n°. 188), 28 Maart 1877 /Staats
blad n°. 36), 15 April 1886 (Staatsblad n°. 64), 
8 April 1893 (8taatsblad n°. 64), 21 Juli 1899 
(Staat.sblad n°. 166), 21 Juni 1901 (Staatsblad 
n°. 157), 14- Juli l!H0 (Staatsblad n°. 204), 
17 Juli 1911 (Staatsblad a0 • 208), 27 April 1912 
(Staatsblad n°. 165), 26 Juli 1918 (Staatsblad 
n°. 492) en 27 November 1919 (8taatsblad 
no. 784-). 

Uittreksels uit den tekst dier wet, voor 
zoover de bepalingen op pokken toepasselijk 
zijn, en de herinnering van de ingezetenen 
daaraan van belang moet worden geacht, be
nevens uit den tekst van dit besluit worden 
vanwege Onzen Minister van Arbeid, Handel 
en Nijverheid, zoodra deze dit noodig acht, 
aan de gemeentebesturen verzonden, ten einde 
in elke gemeente te worden aangeplakt. 

2. Een ieder is verplicht de inlichtingen, door 
ambtenaren of geneeskundigen van hem ver
langd ter zake van de uitvoering van dit be
sluit,, nauwkeurig en naar waarheid onverwijld 
te geven. 

3. Een ieder, die waarneemt, dat een per
soon aan pokken lijdt of verschijnselen ver
toont, welke doen vermoeden, dat bij door 
die ziekte is be~met, is verplicht daarvan on
verwijld kennis te geven aan den burgemeester 
of den meest nabij zijnden ambtenaar van 
R~jks- of gemeentepolitie. 

Deze verplichting rust in het b~jzonder op 
houders van vervoermiddelen en daarbij geiim
ploveerden. 

4. De burgemeester is bevoegd, op de per
sonen, die aan pokken lijden of, op grond van 
een ingewonnen advies van den ambtenaar 
van het Staatstoezicht op de volksgezondheid 
of van E/en geneeskundige, doen vermoeden, 
dat z;j door die ziekte besmet zijn, of de be
smetting op anderen kunnen overbrengen, de 
door hem noodig geachte maatregelen van 
onderzoek, afzondering en ontsmetting te doen 
toepassen, en hen naar eene openbare inrichting 
of andere verblijfplaats voor de opneming be
schikbaar ter verpleging te doen overbrengen, 
wanneer hun toestand overeenkomstig de ver
klaring van den behandelenden geneeskundige 
dit gedoogt. 

De personen, waarop de in de vorige alinea 
bedoelde maatregelen worden toegepast, zijn 
verplicht, zich aan die maatregelen te onder
werpen, en mogen zich niet zonder vergunning 
van den burgemeester naar eene andere plaats 
begeven. · 

Indien het gemeentebestuur aan personen, 
dJe inkomsten derven ten gevolge van krach
tens het eerste lid van dit artikel genomen maat
regelen van afzondering, deswege schadeloos
stelling verleent, wordt door den Staat aan de 
gemeente eene bijrlra,ge verleend va,n vijftig 
ten honderd in de uitgaven voor die schade
loosstelling. 

5. De burgemeester is bevoegd, na ingewon
nen advies van den ambtenaar van het Staats
toezicht op de volksgezondheid of van een ge
neeskundige, het uitvoeren van verdachte of 
voor het overbrengen van besmetting vatbare 
voorwerpen van welken aard ook, uit het huis, 
erf, voer- of vaartuig, waar een geval of een 
verdacht geval van pokkan voorkwam, anders 
dan met machtneming van de door hem te 
geven voorschriften, te verbieden. 

6. In spoedeischende gevallen zijn de be
stuurders van Rijksinrichtingen, voor zoover 
de dienst in hunne inrichting het toelaat, ver
plicht, op verzoek van een burgemeester aan 
dezen onmiddellijk te doen toekomen of ten 
gebruike af te staan tot hunne inrichting be
boorend materieel, noodig voor behandeling, 
verpleging, afzondering, ontsmetting of ver
voer van lijders aan pokken of daarvan ver
dachten, of voor ontsmetting, - waaronder 
is begrepen het onschadelijk maken van besmet 
of van besmetting verdacht ongedierte - , 
of voor vervoer van besmette goederen of 
voorwerpen. 

Bij weigering of geschil wordt onverwijld 
de beslissing ingeroepen van het hoofd van het 
Departement, waaronder de inrichting ressor
teert. 

7. De burgemeester doet de hand houden 
aan een nauwkeurig bijhouden van het in ar
tikel 438 van het Wetboek van Strafrecht be
doelde register in slaapsteden en logementen. 
Hij doet, voor zoover hem dit noodig voorkomt, 
toezicht houden op alle tijdelijk in de gemeente 
verblijvende personen en op hunne verblijf
plaatsen. 

Indien vanwege het gemeentebestuur een 
geneeskundige met het houden van toezicht 
op de in het eerste lid van dit artikel bedoelde 
personen belast is, zijn dezen verplicht dien 
geneeskundige bij zich te ontvangen en hem 
alle verlangde inlichtingen ter zake van de 
uitvoering van dit besluit, betzij mondeling, 
hetzij schriftelijk, te verschaffen, tenzij zij 
kunnen aantoonen hinnen de laatste vijf dagen 
niet in eene met pokken besmette plaats ver
toefd te hebben. 

De burgemeester is bevoegd, na ingewonnen 
advies van den ambtenaar van het Staats
toezicht op de volksgezondheid, de {ersonen, 
die tijdelijk in zijne gemeente verblij houden, 
en van wie niet blijkt, dat zij met goed gevolg 
of meer dan eens de koepokinenting hebben 
ondergaan of aan de natuurlijke kinderpokken 
(variolae) hebben geleden, ten spoe<ligste in 
de gelegenheid ta stellen te worden ingeënt. 

Onverminderd het voorschrift van artikel 18 
der wet van 4 December 1872 (Staatsblad n°. 
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134), draagt de burgemeeRter zorg voor zoo ruim 
mogelijk opengestelde gelegenheid tot koste
looze koepokinenting en herinenting, zoo 
noodig op verschillende plaatsen in de gemeente. 

De aankondigingen geschieden, behalve op 
de $ehruikelijke wijze, o. m. ook door mede
deehng in scholen, en in andere inrichtingen, 
waar vele personen verblijf houden of arbeiden. 

De bur~emeester doet van hetgeen door hem 
ter bestriJding der pokken of van verdachte 
gevallen dier ziekte wordt of is verricht, ten 
spoedigste mededeeling aan den ambtenaar 
van het Staatstoezicht op de volksgezondheid. 

HOOFDSTUK Il. 
§ l. Van het toezicht op lmulverhuizers en 

dergelijken. 

8. In de aan de grenzen des lands gelegen 
· gemeenten, door Onze Ministers van Arbeid, 

Handel en Nijverheid en van Financiën aan 
te wijzen, worden : a. landloopers en zigeuners 
(bohemiens), b. landverhuizers en personen, 
die bij troepen reizen of de grens overtrekken, 
niet toegelaten, dan na geneeskundig onder
zocht te zijn en zoo noodig, na ontsmetting 
der kleederen en reiniging d<:>r personen. 

Uitzonderingen op het bepaalde in het eerste 
lid worden niet toegestaan, dan met inacht
neming van de voorschriften, daaromtrent 
door Onze l\<Iinisters van Arbeid, Handel 
en Nijverheid en van Financiën gegeven. 

Onze Ministers van Arbeid, Handel en Nij
verheid, van Financiën en van Water~ta.at 
kunnen bepalen, dat personen, bedoeld onder b. 
van het eerste lid van dit artikel , in Nederland 
slechts worden toegelaten over de gemeenten, 
langs de wegen en met de treinen, daartoe 
door hen aan te wijzen. 

De beschikkingen tot aanwijzing van be
doelde gemeenten, wegen en casu quo treinen, 
worden in de Nederlandsche Staal.scourant ge
plaatst tenminste één dae:, voordat zij in 
werking treden. -

9. Het onderzoek geschiedt aan het grens
station of den eersten Nederlandschen grens
post, waar de in het vorig artikel bedoelde 
personen aankomen, door eenen geneeskundige, 
die daartoe door Onzen Minister van Arbeid, 
H andel en Nijverheid met toekenning van een 
door dezen te bepalen vergoeding_tot wederop
zeggens wordt aangewezen, met machtneming 
van het bepaalde in de artikelen 10, 11 en 12 
van dit besluit. 

10. Het onderzoek valt steeds zooveel mo
gelijk samen met het douane-onderzoek en 
wordt verricht op de wijze, die door den ge
neeskundige het meest doeltreffend wordt ge
oordeeld. 

Deze treedt omtrent het onderzoek in over
leg met den hoog~t in rang zijnden der aan
wezige ambtenaren van de Invoerrechten en 
Accijnzen, en, indien het onderzoek geschiedt 
op een spoorweg- of tramstation, tevens met 
den chef daarvan. 

11. Personen, die door den geneeskundige 
bevonden worden niet aan pokken te lijden, 
noch versch~jnselen vertoonen, welke doen ver
moeden, dat zij door die ziekte besmet zijn, 
mogen niet worden aangehouden, maar worden 
terstond tot voortzetting van hunne reis toe
gelaten. 

Aan de vergunning tot voortzetting van de 
reis kunnen voorwaarden worden verbonden. 

Aan hen wordt zoo spoedig mogelijk een 
schriftelijk bewijs afgegeven, volgens door 
Onzen Minister van Arbeid, Handel en Nijver
heid vastgesteld model, vermeldende dat zij, 
Nederland binnenaekomen, geen ziektever
schijnselen vertoonden, welke het bestaan van 
pokken deden vermoeden. 

12. Personen, die door den geneeskundige 
bevonden worden aan pokken te lijden, worden 
onverwijld, met inachtneming van artikel 9 
der wet van 4 December 1872 (Staatsblad n°. 
134), overgebracht naar eene door den bur
gemeester der grensgemeente, waarin het on
derzoek plaats heeft, volgens artikel 20 van 
dit besluit aan te wijzen inrichtin~ voor ver
pleging van lijders aan besmettelijke ziekte, 
en daar afgezonderd en verpleegd. 

Gelijke maatregelen worden genomen, in
dien de geneeskundige dit noodig oordeelt, ten 
opzichte van personen, die verschijnselen ver
toonen, welke doen vermoeden, dat zij door die 
ziekte besmet zijn. 

De kosten van vervoer en verpleging worden 
door de verpleegden of hunne erfgenamen 
vergoed. Behoeftigen worden op 's Rijks 
kosten vervoerd of verpleegd. 

Personen, wier lichamen of kleederen besmet 
moeten worden geacht, worden niet tot voort
zetting hunner reis toegelaten, dan na reiniging 
en ontsmetting, waaronder het onschadelijk 
maken van ongedierte is begrepen. 

§ 2. Van het grensverkeer. 
13. In de aan de grenzen des lands gelegen 

gemeenten, door Onze Ministers van Arbeid, 
Handel en Jijverheid en van Financiën aan 
te wijzen, worden geen personen toegelat,en, 
komende uit door Onze genoemde Ministers 
aangewezen met pokken besmette landen, 
landstreken en plaatsen, dan na geneeskundig 
onderzocht en zoo noodig ontsmet te zijn. 

Uitzonderingen op het bepaalde in het lste 
lid worden niet toegestaan, dan met inacht
neming van de voorschriften, daaromtrent door 
Onze Ministers van Arbeid, Handel en Nijver
heid en van Financiën gegeven. 

Op dit onderzoek is toepasselijk het bepaalde 
in de artikelen 9, 10, 11 en 12 van dit besluit. 

Onze Ministers van Arbeid, Handel en Nij
verheid, van Financiën en van Waterstaat 
kunnen bepalen, dat personen, bedoeld in het 
eerste lid van dit artikel, in Nederland slechts 
worden toegelaten over de gemeenten, langs 
de wegen en met de treinen, daartoe door hen 
aan te wijzen. 

De beschikkingen tot aanwijzing van be
doelde landen, landstreken en plaatsen, wegen 
en treinen, worden in de /jedei-Jandsche Staats
courant geplaatst ten minste één dag, voordat. 
zij in werking treden. , 

§ 3. Van het goederenvervoer. 
14. Onverminderd de bestaande bepalingen 

omtrent het verbod van in-, door- en vervoer 
van lompen, ~ebruikte kleedingstukken en 
ongewasschen liJf- en beddegoed uit landen en 
plaatsen, door Onze Ministers van Arbeid, 
Handel en ijverheid en van Financiën aan 
te wijzen, is verboden in-, door- en vervoer 
van onbewerkte wol en haar, huiden, bontwerk 
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en andere voor het overbrengen van besmetting 
vatbare voorwerpen, uit landen of plaatsen, 
mede door Onze genoemde Ministers aan te wij
zen. 

De aanwijzingen worden door plaatsing in 
de Nede. landsche S1,aatscourant ter algemeene 
kennis gebracht. 

15. Een ieder, die waarneemt, dat van goe
deren, waarvan in-, door- en vervoer verboden 
is, in-, door: of vei·voer plaats · heeft, is ver
plicht, daarvan onverwijld kennis te geven aan 
den burgemeester of den meest nabij zijnden 
ambtenaar van Rîjks- of gemeentepolitie 
of van 's RjjkR belastingen. 

Deze verplichting rust in het bijzonder op 
houders van vervoermiddelen en daarbij ge-
ëmployeerden. . 

Op de goederen, van welke, niettegenst,aande 
daarvan in-, door- of vervoer verboden is, in-, 
door- of vervoer plaats heeft, is art.ikel 5 der 
wet van 4 December 1872 (S1,aatsblad n°. 134) 
toepasselijk. 

16. Brieven en correspondentie, drukwerken, 
boeken, dagbladen, dienststukken enz. (post
pakketten niet inbegrepen) worden aan geen 
enkele belemmering of ontsmetting onder
worpen. 

17. Spoor- of tramwagens (zoo personen
als goederenwagens), uit het buitenland bin
nenkomende, worden aan de grenzen niet aan
gehouden, behoudens dat wagens, waarin 
lijders aan pokken, of personen, die verdacht 
worden aan pokken te lijden, of waarin be
smette of van besmetting verdachte goederen 
aangebracht zijn, - indien de geneeskundige 
het noodig oordeelt -, van den trein worden 
gehaakt en op de wijze door den geneeskundige 
voorgeschreven, worden ontsmet en zoo noodig 
van ongedierte worden gezuiverd. 

18. Bagages en lijfgoederen van personen, 
als bedoeld in de artikelen 8 en 13, zijn 
onderworpen aan het onderzoek, bedoeld in 
genoemde artikelen. 

Deze bagages en lijfgoederen worden niet 
aangehouden dan voor zoover en voor zoolang 
dit ter ontsmetting noodig is. 

Bagages en lijfgoederen, voor ontsmetting 
aangehouden, worden desverlangd aan de 
eigenaars op hunne kosten door den burge
meester nagezonden. 

19. Koopmans- en andere goederen, uit het 
buitenland aangevoerd, waarva.n de in- of 
doorvoer niet verboden is, worden niet aange
houden en aan ontsmetting onderworpèn, 
tenzij zij, naar het oordeel van den met het 
onderzoek belasten geneeskundige, gi,acht 
kunnen worden besmet te zijn. 

§ 4. Verdere bepalingen. 

20. De burgemeester van elke grensgemeente, 
als in artikel 8 en artikel 13 van dit besluit is 
bedoeld, zorgt, zoo spoedig mogelijk, op RijkR
kosten, in overleg met den ambtenaar van 
het Staatstoezicht op de volkRgezondheid of 
met den krachtens artikel 9 aangewezen des
kundige: 

a. voor de inrichting van een gelegenheid 
tot afzondering en verpleging van de in de 
artikelen 8 en 13 van dit besluit bedoelde 
personen, lijdende aan of verdacht van pokken ; 

b. voor een geschikte plaats voor de ont
smetting - waaronder is begrepen het onscha-

delijk maken van besmet of van besmetting 
verdacht ongedierte - van de in de artikelen 18 
en 19 van dit besluit bedoelde goederen; 

c. voor het personeel, noodig tot hulp of 
opzinht bij het onderzoek, de afzondering, de 
ontsmetting - waaronder is begrepen het 
onschadelijk maken van besmet of van besmet
ting verdacht ongedierte -, of het vervoer 
van personen of van goederen, bedoeld in de 
artikelen 8, 13, 18 en 19 van dit besluit; 

d. voor de noodige geneesmiddelen, ont
smettin~smiddelen. middelen tot het on
schadeliJk maken van besmet of van besmetting 
verdacht ongedierte, vervoermiddelen, meu
belen en ander noodig materieel. 

Zoo gebruik gemaakt wordt van de inrich
ting van gemeentewege tot stand ~ebracht ter 
voldoening aan artikel 7 van oe wet van 
4 December 1872 IStaatsblad n°. 134), benaalt 
Onze Minister van Arbeid, Handel en Nijver
heid de som deswege aan de gemeente te ver
goeden. 

21. De ambtenaren van Ri_iks- en gemeente
politie, de ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen, de stationschefs en alle geëmployeer
den aan een spoor- of tramwegonderneming 
zijn, voor zooveel hun dienst het toelaat, ver
plicht, met al de hun ten dien~te staande 
middelen, onverwijld mede te werken tot de 
uitvoering van de maatregelen, welke de krach
tens artikel 9 van dit besluit aangewezen ge
neeskundige heeft voorgeschreven ten aanzien 
van het onderzoek, de afzondering, de ont
smettin~ - waaronder is begrepen het on
schadeliJk maken van besmet of v:1n besmett.ing 
verdacht ongedierte - , de behandeling en ver
pleging en het vervoer van personen of van 
goederen. 

Onverminderd het bepaalde in artikel 3, 
zijn conducteurs van eiken trein of elke tram, 
die uit het buitenland binnenkomt, verplicht, 
den geneeskundige zo? spoedig mogelijk na. 
aankomst van den trem of de tram aan het 
station, kennis te geven van de verdachte ver
schijnselen, die zij bij pAr~onen, a.ls bedoeld in 
de artikelen 8 en 13, hebben waargenomen, 
en van hunne bevinding omtrent de aanwezig
heid in den trein of de tram van voor het over
brengen van besmetting vatbare voorwerpen. 

22. De kosten, vallende op de maatregelen, 
voorgeschreven in de artikelen 9, 11, 12, 13, 18 
en 19 van dit besluit, komen ten laste van het 
Rijk, voor zoover in genoemde artikelen niet 
anders is bepaald, en die kosten niet, ingevolge 
eenige andere wettelijke bepaling, ten laste' van 
anderen moeten worden gebracht. 

23. De krachtens artikel 9 van dit besluit 
aangewezen geneeskundige volgt in de uit
oefening van zijn ambt de aanwijzingen, die 
Onze Minister van Arbeid, Handel en Nijver
heid of de ambtenaar van het Staatstoezicht 
OJ? de volksgezondheid, tot wiens dienstkring 
zijne standplaats behoort, hem geven. · 

Hij staat- den burgemeester, eiken ambte
naar van Rijks- of ~emeentepolitie, of van 
invoerrechten en accijnzen, de stationschefs 
en de overige geëmployeerden bij eene spoor
of tramweg-onderneming met zijn advies ter 
zijde, wanneer zij dit behoeven bij de uitvoering 
van wettelijke voorschriften betreffende de 
wering of bestrijding der pokken. 

Ontdekt, hij dreigend gevaar voor de open-
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bare gezondheid, dan geeft hij daarvan, onver
minderd artikel 16 der wet van 4 December 
1872 (Staatsblad n°. 134), onverwijld kennis 
aan den burgemeester en aan bovengenoemden 
a.mbtenaar van het Staatstoezicht op de volks
-gezondheid. 

§ 5. Van het scheepvaartverkeer. 
24. Onze Minister van Arbeid, Handel en 

Nijverheid is bevoegd om, waar noodig, met 
medewerking van Onze Ministers van Finan
ciën en van vVaterstaat, tot wering van de 
besmetting van pokken, toezicht te doen 
houden op schepen, die langs binnenwateren 
het land binnenvaren, en zulks met toepassing, 
voor zoover mogelijk en noodig, van de arti
kelen 8 tot en met 12 en 20 tot en met 23 van 
dit besluit. 

25. Aan elke der door Onze 11inisters van 
Arbeid, Handel en Nijverheid en van Water
·staat aan te wijzen plaatsen, gelegen aan 
stroomen, rivieren, kanalen of andere binnen
wateren, wordt geneeskundig toezicht gehou
den op de daarlangs varende schepen en hunne 
opvarenden door een of meer geneeskundigen, 
die daartoe door Onzen Minister van Arbeid, 
Handel en Nijverheid, met toekenning van een 
door dezen t e bepalen vergoeding, t-ot weder
-Opzegging worden aangewezen. 

De beschikking tot aanwijzing van bedoelde 
plaatsen wordt in de N ederlandsche Staatscourant 
geplaatst ten minste één dag vóórdat 1.ij in 
werking treedt. 

Onverminderd het bepaalde in de beide 
voorgaande leden, is de burgemeester bij het 
verschijnen of dreigen der pokken bevoegd, 
ten koste van de gemeente geneeskundig toe
zicht te doen houden op de opvarenden van de 
in de gemeente vertoevende vaartuigen. De 
personen, waarop dit toezicht wordt uitge
oefend, zijn verplicht zich daaraan te onder
werpen. 

26. Onverminderd artikel 10 der wet van 
-4 December 1872 (Staatsblad n°. 134), zoo,ils 
dat luidt volgens de wet van 28 Maart 1877 
(Staatsblad n°. 36), wordt elk schip, varende 
langs of aankomende aan eene der in artikel 25 
van dit besluit bedoelde plaatsen, onderworpen 
.aan een gezondheidsonderzoek. 

De schipper is verplicht met zijn schip de 
door den burgemeester aan te wijzen ligplaats 
in te nemen en aldaar zonder gemeenschap 
met den wal of met andere vaartuigen te blij
ven, totdat het gezondheidsonderzoek en de 
naar' aanleiding daarvan bevolen gezondheids
maatre$elen toegepast zijn. 

Op dit verbod van gemeenschap met den wal 
is toepasselijk het tweede lid van artikel 10 
der wet van 4 December 1872 (Staatsblad 
n°. 134), zooals dat luidt volgens de wet van 
28 Maart 1877 (Staatsblad n°. 36). 

De schipper zorgt met al de te zijner beschik
king staande middelen voor de stipte naleving 
van de gegeven bevelen, en is v~rplicht de 
vragen, hem door of namens den met het 
-gezondheidsonderzoek belasten geneeskundige 
gedaan, nauwkeurig en naar waarheid te be
antwoorden. 

27. De geneeskundige verricht het gezond
heidsonderzoek van het schip, van de opva
renden en van de larling of andere op het 
.schip aanwezige goederen, op de wijze, die hem, 

na overleg met den burgemeester, het meest 
doeltreffend voorkomt. 

Indien het blijkt, dat het schip binnen de 
laat.ste 24 uren een gezondheidsonderzoek over
eenkomstig de voorschriften van dit besluit 
heeft ondergaan, kan hij het van verder onder
zoek vrijstellen, indien de toestand van het 
schip of van de opvarenden hem tot zoodanig 
onderzoek overigens geen aanleiding geeft. 

28. De geneeskundige, · die het onderzoek 
verricht heeft, geeft den burgemeester advies 
omtrent de in b:et belang der volksgezondheid 
te nemen maatregelen, aan welk advies de 
burgemeester verplicht is onverwijld gevolg 
te geven, behoudens beroep op Onzen Minister 
van Arbeid, H andel en Nijverheid. 

De kosten op deze maatregelen ve,llende, 
komen ten laste van bet Rijk. 

Ontsmetting - waaronder is begrepen het 
onschadelijk maken van besmet of van be
smetting verdacht ongedierte - geschiedt, 
zoo noodig, volgens de regelen, krachtens 
artikel 25 der wet van 4 December 1872 (8taçits
blad n°. 134) vastgesteld. 

29. Het schip wordt dadelijk tot den verde
ren doortocht toegelaten en het verbod van 
gemeenschap met den wal opgeheven, hetzij 
na afloop van het gezondheidsonderzoek, -in
dien dit tot geen verdere maatregelen aanleiding 
geeft, hetzij, nadat aan de maatregelen naar 
aanleiding van het gezondheidsonderzoek voor
geschreven, uitvoering is gegeven. In het 
laatste geval kunnen evenwel de opvarenden, 
die bij het gezondheidsonderzoek bevonden 
worden, niet te lijden aan pokken, noch ver
schijnselen van die ziekte te vertoonen, met 
toeste=ing van den met het onderzoek be
lasten geneeskundige, terstond onbelemmerd 
aan den wal worden toegelaten. Vooraf heeft 
ontRmetting der kleederen en reiniging der 
personen plaats, indien dit door den genees
kundige noodig wordt geoordeeld. 

30. Ten bewijze, dat het schip tot den ver
deren doortorht is toegelaten, en het verbod 
van gemeenschap met den wal is opgeheven, 
ontvangt de schipper van den met het ge
zondheidsonderzoek belasten geneeskundige 
eene schriftelijke verklaring volgens het model 
door Onzen Minister van Arbeid, Handel en 
Nijverheid vast te stellen, en waaruit zal moeten 
blijken van den toestand van het schip, van 
dien der opvarenden en van dien der lading of 
andere op liet schip aanwezige goederen, be
nevens van het aantal der opvarenden. 

Eene dergelijke verklaring wordt ook door 
den geneeskundige afgegeven in het geval, 
bedoeld in het tweede lid van artikel 27 van 
dit besluit, in welk geval daarvoor ook de be
vestiging van eene vroegere verklaring in de 
plaats kan treden. 

31. De burgemeester van elke gemeente, 
waarin eene plaats ligt, als in artikel 25 van 
dit besluit bedoeld, zorgt zoo spoedig mogelijk, 
op Rijkskosten, in overleg met den ambtenaar 
van het Staatstoezicht op de volksgezondheid 
of den krachtens genoemd artikel aangewezen 
geneeskundige, voor het personeel en het mate
rieel, dat de geneeskundige voor het gezond
heidsonderzoek behoeft, en dat noodig is voor 
de uitvoering van de naar aanleiding van het 
gezondheidsonderzoek voorgeschreven maat
regelen. 
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32. Op de krachtens artikel 25 van dit be
sluit aangewezen geneeskundigen zijn toepas
selijk het eerste en derde lid van artikel 23 van 
dit besluit. 

Zij staan den burgemeester en eiken ambte
naar van Rijks- of gemeentepolitie met bun 
advies ter ziJde, wanneer dezen dit behoeven 
bij de uitvoering van wet.telijke voorschriften 
betreffende de wering of bestrijding der pokken. 

De ambtenaren van Rijks- en gemeente
politie zijn, voor zooveel hun dienst het toe
laat, verplicht m et a l de hun ten dienste staande 
middelen, onverwijld mede t e werken tot de 
uitvoering van de door bedoelde geneeskun
digen voorgeschreven maatregelen. 

HOOFDSTUK IIL 
Slotbepalingen. 

33. Onze in dit besluitgenoemde Ministers zijn 
bevoegd, de door hen krachtens dit besluit ge
nomen beschikkingen of gedane aanwijzingen, 
zoo dikwijls de omstandigheden dit gedoogen 
of noodig maken, op dezelfde wijze als zij zijn 
tot stand gekomen, te wijzigen of in te trekken. 

34. Waar in dit besluit sprake is van den 
ambtenaar van het Staàtstoezicht op de volks
gezondheid, wordt daaronder verstaan de In
specteur, krachtens de Gezondheidswflt belast 
met het toezicht op de handhaving van de wet
telijke bepalingen betreffende besmeetelijke 
ziekten. 

35. Dit besluit, dat, t enzij het eerder wordt 
ingetrokken, gedurende één jaar van kracht 
blijft, treedt in werking met ingang van den 
eersten Maart 1926. 

Onze Ministers van Arbeid, Handel en Nii
verheid, van Financiën en van vVaterstaat zijn 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en waar
van afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

Het Loo, den 2den Februari 1926. 
. WILHELMINA. 

De ])finister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
KOOLEN . 

De .Minister van Financien, H. COLIJN. 
De 1Jfinister van Waterstaat, M. BoNGAERTS. 

( Uitgeg. 16 Febr. 1926.) 

3 Februari 1926. KONINKLIJK BESLUIT. 
De aanspraak van het bestuur eener bij

zondere school op de vergoeding voor vak
onderwijs, bedoeld in het ge lid, wordt niet 
uitgesloten door het feit, dat, aan de bij
zondere school nal}st den vakonderwijzer, 
ook werkzaam is een onderwij zer, in het 
bezit der akte in het vak, waarin de vak
onderwijzer les geeft. 

WIJ WI LHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den Raad der gemeente Ambt-Hardenberg 
tegen het besluit van Ged. Staten van Overijssel 
van 29 September 1925, 2• afd. n°. 7852a/5686 
waarbij met vernietiging in zooverre van het 
besluit van dien Raad van 15 Mei 1925 de 
gemeentelijke vergoedirg, bedoeld in art. 101, 
9• lid, der Lager-Onderwijswet 1920, voor de 
bijwndere lagere school te Lutten aan de 
Dedemsvaart, staande onder het bestuur der 
Vereeniging voor Gereformeerd schoolonder-

1926. 

wijs aldaar, over het jaar 1923 is bepaald op 
102 X f 2.11 = f 215.22; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de ge
schillen van bestuur, gehoord, advies van 
13 Januari 1926, n°. 38; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
27 Januari 1926, n°. 548 afd. L. 0. F. ; 

0. dat de Raad der gemeente Ambt-Harden
berg op 15 Mei 1925 o. a. afwijzend heeft 
beschikt op een verzoek van het bestuur der 
Vereeniging voor Gereformeerd schoolonderwijs 
te Lutten aan de Dedemsvaart, gemeente 
Ambt-Hardenberg, om toekenning van de ge
meentelijke vergoeding, bedoeld in art. 101, 
ge lid, der Lager-Onderwijswet 1920 over 1923, 
ten behoeve van de bijzondere school voor 
gewoon lager-onderwijs aldaar ; 

dat ingevolge een door het schoolbestuur 
ingesteld beroep bij Geel. Staten, laatstgemeld 
c0llese bij besluit van 29 September 1925, met 
vermetiging in zooverre van het bestreden 
raadsbesluit, de gemeentelijke vergoeding be
doeld in het 9• lid van art. 101 der Lager
Onderwijswet 1920 voor de bijzondere lagere 
school te Lutten voor 1923 heeft bepaald op 
102 X f 2.11 = f 215.22; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen 
dat het verzoek door den Raad is geweigerd 
op grond dat alleen die schoolbesturen op de 
vergoeding recht hebben, die één of meer 
vakonderwijzeressen voor de nutt ige hand
werken in dienst hadden, zonder dat bovendien 
ook een onderwijzeres in het bezit van de 
akte voor nuttige handwerken, gelijktijdig aan 
de school was verbonden; dat in art. 101, 
ge lid, der wet de vergoeding niet afhankelijk 
wordt gesteld van het al of niet aan de school 
verbonden zijn van onderwijzers in het bezit 
van de akte krachtens welke les mag worden 
gegeven in het vak waarvoor een vakonder
wijzer is aangesteld; dat aan de overeenkom
•tige openbare scholen der gemeente Ambt
Hardenberg in 1922 en 1923 vakonderwijze
ressen in de nuttige handwerken verbonden 
waren en wel in 192?. aan drie openbare scholen 
gedurende 150 + 52 + 104 uren = 306 uren 
oi gemiddeld 102 uren per school ; dat aan de 
bijzondere school te Lutten in 1922 door een 
vakonderwijzeres 104 uren les is gegeven, 
waarvan dus 102 uren voor de gemeentelijke 
vergoeding in aanmerl::ng komen ; dat blijkens 
mededeeling van het gemeentebestuur van 
Ambt-Hardenberg de door de gemeente aan
ges.telde vakonderwijzeressen in 1923 eene 
belooning hebben genoten van f 2.11 per 
lesuur; 

dat de gemeenteraad in beroep aanvoert, 
dat de door Ged. Staten gevolgde uitlegging 
gE>tuigt van eene te letterlijke opvattin~ der 
wet, daar de Raad het in zijne macht JJeeft, 
de aanstelling van vakonderwijzers bjj het 
openbaar onderwijs zooveel mogelijk te be
perken, welke beperking dan toch zdrnr, op 
grond van de door de Lager-Onderwijswet 
11?20 beoogde financieele gelijkstelling van het 
bijzonder en van het openbaar onderwijs, ook 
moet gelden voor het bijzonder onderwijs ; 
dat echt.er door het besluit van Geel. Staten 
deze financieele gelijkstelling te ]oor gaat en 
het bijzonder onderwijs boven het openbaar 

1 
onderwijs wordt bevoorr!'cht ; 

4 
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0. dat ingevolge art. 101, !l• lid, der Lager
Onderwijswet 1920 de gemeente aan de bij
zondere schoolbesturen, die ook vakonder
wijzers hebben aangesteld, eene vergoeding 
verleent indien de gemeente zelve aan een of 
meer openbare scholen vakonderwijzers heeft 
aangesteld ; 

dat, deze aanspraak van het bestuur der 
bijzondere school op vergoeding niet wordt uit
gesloten door het feit, dat aan de bijzondere 
school naast den vakonderwijzer, ook een 
onderwijzer werkzaam is in het bezit van de 
akte in het vak waarin de vakonderwijzer 
onderwijs geeft ; 

dat, gedurende het jaar 1923 eene vakonder
wijzeres aan de bijzondere lagere school te 
Lutten aan de Dedemsvaart, staande onder 
het bestuur der Vereeniging voor Gereformeerd 
schoolonderwijs aldaar, verbonden was ; 

dat vermits ook R.an eene openbare school 
der gemeente Ambt-Hardenberg in 1923 eene 
vakonderwijzeres verbonden was, Ged. ~taten 
bij hun bestreden besluit terecht de gemeen
telijke vergoeding bedoeld in het 9° lid van 
art. 101 der Lager-Onderwijswet 1920, voor de 
bijzondere lagere school te Lutten voor 1923 
hebben toegekend ; 

dat het berlrag dier vergoeding met juistheid 
is berekend ; 

Gezien de genoemde wet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

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

Wetenschappen is belast, enz. (A,. B.) 

3 Februari 1926. KONINKLIJK BESLUIT. 
Aangezien krachtens art. 31 de bepalin

gen van art. 30 niet gelden voor orderwij 
zers, uitsluitend belast met het geven va.n 
onderwijs in een of meer der vakken, ver
meld onder h tot en met u van art. 2, ka.n 
voor deze vakonderwijzers geen aanspraak 
worden gemaakt. op verhoogingen wegens 
het bezit der akte, als bedoeld in den alge
meenen maatregel van bestuur, waarvan in 
art. 30 sprake is. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende OJ) het beroep, ingesteld door 

het Bes'tuur der bijzondere lagere school te 
Schuinesloot, gemeente Ambt-Hardenberg, 
tegen het besluit van Ged. Staten van Over
ijssel van 29 September 19'21\, 2• afrl. n°. 
7852/5737, waarbij met vernietiging van het 
be9]uit van <Jen Raad der gemeente ,1.ml.t
Harden berg van 15 Mei 192.5 de gemeentelijke 
vergoeding, bedoeld in art. 101, 9• lid der 
Lager-Onderwijswet 1920, ten behoeve van 
deze bijzondere school over 1923 is bepaald 
op 78 X f 2. 11 = f 164.58; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de ge
schillen van bestuur, gehoord, advies van 
13 Januari 1926, n°. 37 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
27 Januari 1926, n°. 546 afd. L. 0. F. ; 

0. dat de Raad van Ambt-Hardenberg in 
zijne vergadering van 15 Mei 1925 o. m. de 
gemeentelijke vergoeding, bedoeld in art. 101, 
9• lid, der Lager-Onderwijswet 1920, over 1923 
ten aanzien van de bijzondere school voor 

gewoon lager-onderwijs te 8chuinesloot heeft 
vastgesteld op 51 x f 2. 75 = f 140.52 ; 

dat, nadat het schoolbestuur van dit be
sluit bij Ged. Staten van Overijssel in beroep 
was gekomen, dit college bij besluit van 29 
September 1925, 2• afd. n°. 7852/5737 met 
vernietiging van de evenvermelde beslissing 
van den Raad, de bovenbedoelde gemeentelijke 
vergoeding voor de bijzondere lagere school te 
Schuinesloot over 1923 heeft bepaald op 
78 x f 2.11 = f 164.58, daarbij overwegende, 
dat ingevolge art. 101, 9• lid, der Lager
Onderwijswet 1920 eene gemeente die aan een 
of meer openbare scholen vakonderwijzers heeft 
aangesteld, __ aan de bijzondere scholen, _die ?.ok 
v'akonderw1Jzers hebben aangesteld, iaarhJkS 
behoort te vergoPden een zelfde bedrag per les
uur als de gemeente voor haar vakonderwijzers 
heeft uitgegeven en da.t die vergoeding behoort 
te worden berekend naar het aantal lesuren, 
gedurende hetwelk aan de overeenkomstige 
openbare scholen in het, onmiddellijk vooraf
gaande kalenderjaar vakonderwijzers werk
zaam waren, of indien aan me<.'f overeenkomstige 
openbare scholen vakonderwijzers verbonden 
waren, maar ten hoogste het gemiddeld aantal 
lesuren in het voorafo-aande jaar; dat aan de 
overeenkomstige openbare scholen der gemeente 
Ambt-Hardenberg in 1922 en 1923 vakonder
wijzers in de nuttige handwerken verbonden 
waren en wel in 1922 aan drie openbare scholen 
gedurende 150 + 52 + 104 uren = 306 uren 
of gemiddeld 102 uren per school ; dat in het 
tijdvak van 1 Januari tot en met 30 Juni 
1923 aan de bijzondere lagere school te Schuine
sloot gdurende 78 uren vàkonderwijs is gegeven 
in de nuttige handwerken, terwijl door den 
Raad slechts 51 lesuren voor de g·emeentelijke 
vergoeding in aanmerking zijn gebracht, uit 
overweging dat indien in een jaar aanspraak 
kan worden gemaakt op eene vergoeding van 
102 lesuren, de vergoeding over een half jaar 
behoort te worden berekend naar 51 lesuren ; 
dat het schoolbestuur meent aanspraak te 
kunnen maken op eene vergoeding berekend 
naar 78 lesuren, ongeacht de omstandigheid 
dat de lessen zijn gegeven in een tijdsruimte 
van een half jaar; dat deze vergadering dezelfde 
meening is toegedaan als het schoo!bestµur; 
dat voorts de vergoeding is berekend naar het 
bedrag dat door de gemeente in 1922 per 
lesuur werd uitgegeven voor de door haar aan
gestelde vakonderwijzeressen ; dat de woorden 
,,in het onmiddellijk voorafgaande kalenderjaar" 
alleen betrekking hPbben op het aantal lesuren 
dat voor vergoeding in aanmerking komt en 
dat de vergoeding zelf behoort te worden be
rekend naar het bedrag door de gemeente per 
lesuur over het betrekkelijk jaar uitgegeven ; 
dat blijkens mededeeling van voornoemd ge
meentebestuur de door de gemeente aange
stelde ;vakonderwijzeressen in 1923 eene be
looning hebben genoten van f 2.11 per lesuur ; 

dat van het besluit van Ged. Staten het 
schoolbestuur bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende dat van 1 Januari tot 30 Juni 
1923 de door de gemeente Ambt-Hardenberg 
aangestelde vakonderwijzeressen eene belooning 
genoten van f 2.00 per lesuur + f 100 per 
jaar voor het bezit der acte nuWge hand
werken ; dat het schoolbestuur geheel naar 
dien maatstaf van 1 Januari tot 30 Juni 1923, 



51 3 FEBRUARI. 1926 

78 lesuren heeft gehonoreerd met 78 x f 2.00+ 
½ X f 100 = f 206 ; dat een mogelijk ge
middelde belooning per lesuur over 1923 van 
f 2.11 voor de door de gemeente aangestelde 
vakonderwijzeressen, door wijziging in de 
regeling der helooning in den Joop van het 
tweede halfjaar van 1923 door het bestuur 
eener bijzondere school onmogelijk tot maat-
8taf genomen kan worden ; dat noch de wet, 
noch de praktijk te dezen opzichte dwingt tot 
het rekenen met gemiddelde lesuurbelooning ; 
dat het daarom verzoekt dat de gemeentelijke 
vergoeding bedoeld in het ge lid van art. 101 
der Lager-Onderwijswet 1920 voor zijne schbol 
te Schuinesloot (Slagharen S. 84) over 1923 
worde bepaald op 78 x f 2.00 + ½ X f 100 = 
f 206; 

0. dat krachtens art. 31 der Lager-Onder 
wijswet 1920 de bepalingen van art. 30 niet 
gelden voor onderwijzers die uitsluitend belast 
zijn met het geven van onderwijs in een of 
meer der vakken in art. 2 vermeld onder h 
tot en met u; 

dat derhalve voor deze vakonderwijzers geen 
aanspraak kan worden gemaakt op verhoo
gingen wegens het beiit der akte als bedoeld in 
den algemeenen maatregel van bestuur waar
van in art. 30 der wet sprake is ; 

dat er mitsdien, daargelaten de vraag of 
onder bedrag per lesuur, in art. 101, 9• lid, 
bedoeld, al dan niet te verstaan is het gemiddel
de per lesuu.r 'Van het~een door de gemeente 
voor haar vakonderwiJzers is uitgegeven, in 
geen geval grond aanwezig is aan het school
bestuur een hoogere vergoeding toe te kennen 
dan in het bestreden besluit door Ged. Staten 
is vastgesteld ; 

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

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

Wetenschappen is · belast, enz. (A. B ) 

3 Februari 1926. KONINKLIJK BESLUIT. 
Indien, na weigering door B. en W. van 

vergunning tot het aanleggen van een bij
zondere begraafplaats, het betrokken kerk
bestuur zich richt tot Ged. Staten en daarbij 
voor het aanleggen der begraafplaats een 
andere plaats heeft aangewezen dan die 
welke biJ de tot B. en W. gerichte aanvrage 
was aangewezen, moet dat bestuur geacht 
worden bij Ged. Staten geen bezwaren 
tegen de beslissing van B. en W., doch een 
nieuwe zelfstandige aanvrage tot het aan
leggen van een begraafplaats te hebben 
ingediend, Op zoodanige aanvrage mogen 
Ged. Staten geen beschikking, de hoofd
zaak betreffend, nemen. 

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

het Kerkbestuur der Roomsch-Katholieke 
Parochie van 0. L. Vrouwe van Lourdes te 
Nijmegen tegen het besluit van Ged. Staten 
van Gelderland van 11 Augustus 1925, n°. 151, 
waarbij ongegrond is verklaard zijn beroep 
tegen het besluit van Burgemeester en Wet
houders van Nijmegen van 1 Mei 1925 Db 
2/145/ '25, B. W. n° . .58a, Afd. A/Z, tot weige
ring van verlof voor het aanleggen van eene 
bijzondere begraafplaats ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de ge• 
schillen van bestuur, ' gehoord, advies van 
25 November 1925, n°. 1029; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 
29 Januari 1926, n°. 1873, afd. Armwezen ; 

0 . dat bij besluit van Burgemeester en Wet
houders van Nijmegen van 1 Mei 1925 af
wijzend is beschikt op een verzoek van het 
Kerkbestuur der Roomsch-Katholieke Parochie 
van 0. L. Vrouwe van Lourdes te Nijmegen 
om verlof voor het aanleggen van een bij
zondere begraafplaats ; 

dat een door het Kerkbestuur bij Ged. Staten 
ingesteld beroep door dit College bij besluit 
van 11 Augustus 1925 ongegrond is verklaard 
uit overweging, dat het verlof is geweigerd 
op grond van het bepaalde bij art. 16, l• lid 
der wet van 10 April 1869, S. 65, krachtens 
welk voorschrift geen begraafplaats wordt 
aangelegd dan op den afstand van ten minste 
50 M. van elke bebouwde kom eener gemeente ; 
dat de aanduiding van het terrein, voor de 
begraafplaats bestemd, op de aan hun College 
overgelegde teekening niet overeenstemt met 
die op de teekening, welke bij de aanvraag om 
verlof aan Burgemeester en Wethouders is 
toegezonden en wel in dier voege, dat volgens 
eerstgemelde teekening geen gebouw op kor
teren afstand dan 50 M. van het meerbedoelde 
terrein is gelegen, hetgeen wel het geval is 
volgens de andere teekening, waarop het 
terrein belangrijk grooter was geprojecteerd ; 
dat door het aanbrengen van die wijziging 
in het oorspronkelijk plan evenwel niet wordt 
tegemoet gekomen aan het wettelijk bezwaar 
dat het voor de begraafplaats bestemde terrein, 
zelfs indien het op voorschreven wijze wordt 
beperkt, in zijn geheel deel uitmaakt van eene 
bebouwde kom ; dat toch de tusschen den 
Hatertschen weg en de St. Annastraat gelegen 
oppervlakte in de omgevin~ van het terrein 
reeds in zoodanige dichtheid met een groot 
aantal woningen is bebouwd, dat het geheel, 
met inbegrip van den voor de begraafplaats 
bestemden grond, als een agglomeratie van 
gebouwen is te beschouwen ; 

dat het Kerkbestuur in beroep aanvoert, 
dat volgens art. 14 der wet van 10 April 1869, 
S. 65, het verlof tot het aanleggen eener bij
zondere begraafplaats, ten behoeve der leden 
van eene kerkelijke gemeente niet wordt ge
weigerd dan wanneer de aangewezen plaats 
niet aan de voorschriften der wet voldoet ; 
dat de aangewezen plaats echter wel aan de 
voorschriften der wet voldoet, zoodat Burge
meester en Wethouders ten onrechte weigerden 
het gevraagde verlof te verleenen ; dat het 
onjuist is, dat de aangewezen plaats zich thans 
niet zou bevinden op een afstand van ten 
minste 50 M. van elke bebouwde kom der ge
meente ; dat de weigering niet is gebaseerd op 
gronden, aan het algemeen belang ontleend ; 
dat zulks ook niet mogelijk zou zijn geweest, 
daar het algemeen belang door eene vestiging 
eener begraafplaats ter aangeduide plaatse 
eerder gebaat zou zijn, dan geschaad zou worden; 
dat immers de tegenwoordige toestand deze 
is, dat de Roomsch-Katholieke bewoners van 
den omtrek voor begrafenis zijn aangewezen op 
de begraafplaats aan de Groenestraat, welke 
aan alle kanten is omringd door een uitgebreid 
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en aaneengebouwd arbeiderskwartier ; da t 
daartegenover de plaats, voor welke thans 
verlof wordt gevraagd, in alle opzichten een 
landelijk karakter heeft behouden ; dat moeilijk 
valt in te zien, hoe uit de bebouwing der om
geving van het bewuste terrein op zich zelf 
kan worden afgeleid, dat het geheel, met inbe
grip van den voor de begraafplaats bestemden 
grond als eene agglomeratie van gebouwen is 
t e beschouwen ; dat overigens bedoelde over
wegins feitelijken grondslag mist ; dat uit de 
situatiekaart blijkt, dat hoogstens een deel der 
belendingen zoodanig is bebouwd, dat het als 
bebouwde kom kan geleden en de door de wet 
voorgeschreven afstand van bedoeld complex 
is in acht genomen : dat het bewuste terrein 
zeer zeker aan de zuidzijde niet door een aan
eengebouwd complex wordt omgeven en het 
daardoor niet a ls een deel van een omringde 
bebouwde kom kan worden aangemerkt ; 

0. dat ingevolge art. 14, 3• lid, der Begraaf
wet, ingeva l Burgemeester en Wethouders 
weigeren het aanleggen eener bijzondere begraaf
plaats te ver~unnen, hij die daartoe verlof 
vroeg, tegen die weigering bij Ged. Staten be
zwaren kan indienen ; 

dat, nadat Burgemeester· en Wethouders de 
gevraagde vergunning hadden geweigerd, het 
kerkbestuur zich gericht heeft t ot Ged. Staten 
en daarbij voor het aanleggen der begraaf
plaats eene andere plaats heeft aangewezen, 
dan die, welke bij de tot Burgemeester en Wet
houders gerichte aanvrage aangewezen was ; 

dat mitsdien het K erkbestuur geacht moet 
worden, bij Ged. Staten geene bezwaren tegen 
de beslissing van Burgemeester en Wethouders, 
doch eene nieuwe zelfstandige aanvrage tot 
het aanleggen van eene begraafplaats t e hebben 
ingediend ; 

dat op zoodanige aanvrage door Ged.Staten 
geene beschikking, de hoofdzaak betreffende, 
mocht worden genomen ; 

Gezien de Begraafwet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

het besluit van Ged. Staten van Gelderland 
van 11 Aus ustus 1925, n°. 151, te verniet-i~en. 

Onze Mmister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw is belast, enz. (A. B.) 

3 Februari 1~26. BESCHIKKING van den H oogen 
Raad. 

Bevoegdheid van den Raad van Beroep 
voor de Directe Belastingen en van Gede
puteerde Staten en van de Koningin om 
kennis te nemen van geschillen omtrent 
de juistheid van een aanslag in een ge
meentelijke inkomstenbelasting. 

Art. 265i der Gemeentewet moge bepalen, 
dat bezwaren betreffende de toepassing van 
art. 244a der Gemeentewet t er beslissing 
worden voorgelegd hetzij aan de Koningin, 
hetzij aan Gedeputeerde Staten, daarnaast 
schrijft art. 265e der Gemeentewet voor
dat hoofdstuk X der wet op de Inkomsten, 
belasting 1914 van t oepassing is, dus ook 
art. 77 dier wet. 

Waar de Raad van Beroep het beroep
schrift van belanghebbende in dien zin heeft 
opgevat, dat het hier betrof de vraag of 
belanghebbende wel in eenige gemeente in 
Nederland woonplaats had en niet of hij 

in de eene dan wel in eene andere Neder 
landsche gemeente woonde, was art . 265e 
en niet art. 265i toepasselijk. De in het 
middel verdedigde leer, dat de R aad van 
Beroep in zulk een geval niet bevoegd zou 
zijn om van het beroep kennis t e nemen, is 
onjuist . 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van den 

Minister van Financiën, t egen de uitspraak van 
den Raad van Beroep voor de Directe Belas
tingen te Zutphen, dd. 7 Sept. 1925, betreffende 
den aanslag van A., vertoevende te Winterswijk, 
in de gemeentelijke inkomstenbelasting aldaar 
over het belastingjaar 1925/1926; 

Gezien de stukken ; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Procureur-Generaal, strekkende tot vernieti
ging van de uitspraak, waarvan beroep, en niet
ontvankelijkverklaring van den belanghebbende 
in het door hem bij den Raad van Beroep voor 
de Directe Belastingen te Zutphen tegen zijn 
aanslag in de I nkomstenbelasting der gemeente 
Winterswijk ingestelde beroep; 

0. dat blijkens aanslagbiljet dd. 27 Juni 1925, 
A. is aangeslagen in het belastingjaar 1 Mei 
1925- 30 April 1926, in de Rijksinkomstenbe
lasting en in de gemeentelijke inkomstenbelasting 
der gemeente Winterswijk, voor een bedrag in 
het geheel van f x, waarvan f ij betrof de ge
meentelijke Inkomstenbelasting ; 

dat blijkens de beschikking van den Inspec
teur der Directe Belastingen te Winterswijk van 
8 Aug. 1925, op het door belanghebbende inge
diend bezwaarschrift " tegen zijn aanslag in de 
Inkomstenbelast ing over 1925/1926", de aanslag 
is gehandhaafd ; 

dat, toen belanghebbende tegen deze be
schikking in beroep was gekomen bij den Raad 
van Beroep, voornoemd, met verzoek zijn aan
slag in de gemeentelij ke inkomstenbelasting te 
willen vernietigen, de Inspecteur in zijn ver
t oogschrift de niet -ontvankelijkheid van dat 
beroep heeft opgeworpen ; 

dat de Raad van Beroep echter het beroep 
ontvankelijk heeft geacht , zulks op grond "dat 
de Inspecteur deze klacht niet-ontvankelijk 
acht op grond van art . 265i der Gemeentewet ; 
dat deze bepaling aan de Kroon of aan Gede
puteerde Staten opdraagt en dus aan den Raad 
van Beroep onttrekt de kennisneming van be
zwaren betreffende de toepassing onder meer 
van art. 244a dier wet ; 

" dat door dit voorschrift aan den Raad van 
Beroep worden onttrokken geschillen over de 
vraag in welke gemeente iemand hoofdverblijf 
heeft en waar h(j dus moet worden aangeslagen, 
doch niet geschillen over de vraag, of hij in eeni
ge gemeente hoofdverblijf heeft en of hij dus 
moet worden aangeslagen" ; 

waarop dan beslist is, dat belanghebbende 
zijn hoofdverblijf niet in Winterswijk heeft ge
had maar in Nederlandsch-Indië, vanwaar hij 
slechts met acht maanden verlof was vertrok
ken, en de Raad den aanslag heeft vernietigd ; 

0 . dat tegen deze uitspraak wordt aangevoerd 
het navolgend middel van cassatie : 

Schending van art. 265 der Gemeentewet en 
verkeerde toepassing van art. 77 der wet op de 
Inkomstenbelasting 1914, in verband met het 
art. 265e der Gemeentewet, doordien de Raad 
van Beroep heeft beslist op een bezwaar be-
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treffende de toepassing van art. 244a dier wet, 
welke beslissing -evenwel behoort tot de com
petentie hetzij van de Kroon, hetzij van Gede
puteerde Staten, terwijl tot toelichting er op 
wordt gewezen, dat de bewoordingen van art. 
265i tot geen beperkende uitlegging van den 
Raad van Beroep geenerlei aanleiding zouden 
geven; 

0. hieromtrent : 
dat art. 265i der Gemeentewet inderdaad 

zonder eenige beperking bepaalt, dat bezwaren 
betreffende de toepassing van art. 244a der 
Gemeentewet ter beslissing worden voorge
legd hetzij aan de Koningin hetzij aan Gedepu
teerde Staten, terwijl art. 244e, 1°-4°, spreekt 
van de plaatselijke Inkomstenbelasting van 
natuurlijke personen, die óf in eene gemeente 
hun hoofdverblijf hebben óf daar als forens 
belastingplichtig zijn ; 

dat hieruit echter niet volgt, dat beslissingen 
omtrent de juistheid van aanslagen in de plaat
selijke Inkomstenbelasting steeds in beroep door 
de Koningin of Gedeputeerde Staten zouden 
moeten worden beslist, daar toch art. 265e der 
Gemeentewet eveneens voorschrijft, dat op be
zwaren tegen den aanslag in de plaatselijke In
komstenbelasting van toepassing zijn de be
palingen van hoofdstuk X der wet op de In
komstenbelasting 1914, en dus ook art. 77 dier 
wet, bepalende, dat hij, die tegen de uitspraak 
op zijn bezwaarschrift bezwaar heeft, binnen 
een maand in beroep moet komen bij den Raad 
van Beroep voor de Directe Belastingen tot wier 
rechtsgebied de gemeente van aanslag behoort ;-

dat, waar nu de Raad van Beroep het beroep
schrift van belan~hebbende m dien zin heeft 
opgevat, dat het hier betrof de vraag of deze wèl 
in eenige gemeente in Nederland woonplaats 
had en niet of hij in de eene dan wel in eene 
andere Nederlandsche gemeente woonde, niet 
art. 265i maar art. 265-, der Gemeentewet toe
passelijk was ; 

dat mitsdien in het onderhavig geval, wat er 
zij van de gronden waarop de Raad van Beroep 
zijn uitspraak doet steunen, dit college den be
langhebbende terecht in zijn beroep ontvanke
lijk heeft geacht, zoodat het verzoek van cassatie 
waarin ook in dit geval de niet-ontvankelijkheid 
werd ".erdedigd, als onjuist, niet tot cassatie 
kan leiden; 

Verwerpt het beroep. (W.) 

3 Februari 1926. BESCHIKKING van den Hoogen 
Raad. 

De in art. 265/ der Gemeentewet met be
trekking tot ontheffingen van een aanslag 
in de plaatselijke inkomstenbelaiiting voor
geschreven overeenkomstige toepassing van 
hoofdstuk XIII der Wet op de Inkomsten
belasting 1914 brengt mede, dat bij over
lijden van een zoogenaamden werkforens, 
wanneer aan de in art. 94 der Wet op de 
Inkomstenbelasting gestelde vereischten is 
voldaan, ook van de gemeentelijke inkom
stenbelasting (forensenbelasting) ontheffing 
kan worden verleend. 

De Hooge Raad enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van den 

Minister van Financiën tegen de uitspraak van 
den Raad van Beroep voor de Directe Belas
tingen I, te Rotterdam, dd.~ 4 Maart 1925, be-

treffende ontheffing van gemeentelijke Inkom· 
stenbelasing (forensenbelasting) der gemeente 
Rotterdam, over het belastingiaar 1923/1924, 
wegens overlijden van den belastingplichtige ; 

Gezien de stukken ; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Procureur-Generaal, strekkende tot verwerping 
van het beroep ; 

O. dat uit de bestreden uitspraak blijkt, dat 
A., wonende te Z., gemeente Heerde, voor het 
belastirnzJaar 1 Mei 1923-30 April 1924 in de 
forensenbelasting der gemeente Rotterdam is 
aangeslagen naar een zuiver inkomen van f x 
voor f ij ; . 

dat, toen de belastingplichtige den 22en Oct. 
1923 te Z. was overleden, zijne erfgenamen ont
heffing van belasting hebben. verzocht over de 
maanden Nov. tot en met April van het loopen
de belastingjaA,r, doch dat de Inspecteur der Di
recte Belastingen te Rotterdam op dit verzoek 
bij beschikking van 26 Sept. 1924, afwijzend 
heeft beschikt ; 

dat echter de Raad van Beroep, voornoemd, 
bij de bestreden uitspraak die beschikking heeft 
vernietigd en aan de erfgenamen de gevraagde 
ontheffing verleend, zulks, op grond dat door 
het overlijden van den belastingplichtige, die 
te Rotterdam als werkforens in de gemeente
lijke Inkomstenbelasting was aangeslagen, diens 
inkomen uit de door hem mede gedreven zaak 
tot de helft was verminderd ; 

dat ingevolge art. 94 op de Inkomstenbe
lasting 1914 omheffing op den aanslag in de 
Rijksinkomstenbelasting voor het onderhavig 
belastingjaar is verleend ; 

dat bij art. 265/ der Gemeentewet is voor
geschreven, dat met betrekking tot ontheffingen 
van den aanslag in de plaatselijke Inkomsten
belasting de bepaline-en van hoofdstuk XIII 
der Wet op de Inkomstenbelasin~ 1914 over
eenkmnstige toepa~sing moeten vmden en uit 
die bepaling volgt, dat ook ten aanzien van de 
forensen belasting geldend zijn de ont-heffings
bepalingen van hoofdstuk XIII der wet op de 
InkomstenbPlasting 1914, voor zoover ze niet 
met het eigen karakter dezer aanslagen in stijd 
zijn; 

dat de forensenaanslagen evenals de aanslagen 
in de Rijksinko'llstenbelasting van binnen het 
Rijk wonenden worden opgele~d over het ge
heele inkomen van den belastingplichtige ; 

dat voor beide volgens dezelfde bepalingen 
berekend wordt ; 

dat de ontheffing van den aanslag, in art. 94 
der Wet op de Inkomstenbelasting 1914 ge
noemd, gegrond is op de ir den loop van het 
belastingJaar ingetreden aanmerkelijke wijzi
ging in het inkomen waaruit de aanslai geacht 
moet worden te zullen worden betaala ; 

dat dan ook de meening, dat overlijden vol
gens genoemd artikel slechtA verandering in den 
uitgeschrevén belastingplicht zou brengen, on
juist voorkomt, omdat het voorschrift niet reeds 
bij overlijden zonder meer recht op ontheffing 
geeft, doch dat verbindt aan de voorwa.arde, 
dat het inkomen geheel of gedeeltelijk bestond 
uit opbrengst van onderneming of arbeid, uit 
periodieke uitkeeringen van het leven afhan
kelijk of uit opbrengst van zaken, waarvan de 
overledene vruchtgenot had, welke bronnen van 
inkomen bij overlijden van den gerechtigde op
houden te vloeien ; 
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dat dan ook deze ontheffing niet gea,cht kan 
worden in strijd te zijn met het eigen karakter 
van de forensenaanslagen, omdat zij geen ver
andering of belemmering brengt in de werking 
van de omstandigheden, die het opleggen van 
een forensenaanslag veroorloven en omdat ook 
bij verleening van bedoelde ontheffingen de 
mogelijkheid bestaat, dat de aanslag zij het 
dan op een lager bedrag voor het gelïeele jaar 
blijft werken ; 

dat mitsdien tusschen de ontheffing vermeld 
in art. 95 en die in art. 94 verwantschap bestaat 
en daaraan niet in den weg staat, dat in art. 94 
van ontheffing van den aanslag en in art. 95 
van ontheffing op den aanslag wordt gesproken, 
omdat bij aanwending van de in art. 95 ge
volgde terminologie ook in art. 94 bij gedeelte
lijke ontheffing op een aanslag gesproken had 
moeten zijn en het feit, dat men dit niet heeft 
gedaan, niets kan veranderen aan de omstandig
heid, dat ook volgens art. 94 na ontheffing de 
aanslag inkomen van een geheel jaar kan be
treffen; 

0. dat tegen deze uitspraak wordt opgekomen 
met het navolgend middel van cassatie ; 

Schending of verkeerde toepassing van art. 
265/ der Gemeentewet, in verband met art. 16 
van de wet van 19 Dec. 1914 (Staatsblad n°. 564), 
tot toelichting waarvan is aangevoerd, dat eene 
ontheffing krachtens art. 94 der Wet op de In
komstenbelasting verleend wordt uit hoofde 
van het feit dat een verandering is gekomen in 
de kenmerken van den subjectieven belasting
plicht, terwijl die verandering alleen effectief 
is ten opzichte van bepaalde in art . 94 vermelde 
kenmerken van den objectieven belasting
plicht ; dat nu in de Gemeentewet de kenmt'rken 
van den subjectieven belastingplicht vastge
knoopt zij:ri aan het meer dan 90 dagen van het 
belastingiaar verkeeren in de in art. 244e om 
schreven omstandigheid, zoodat een gebeur
tenis, v;elke ook, later dan 90 dagen nà den 
aanvang van den subjectieven belastingplicht 
daarin geen verandering kan brengen ; 

0. hieromtrent ; 
dat de door art. 265/ der Gemeentewet met 

betrekking tot ontheffingen van den aanslag 
in de plaatselijke Inkomstenbelasting voorge
schreven overeenkomstige toefassing van de 
bepalingen van Hoofdstuk X II der wet op 
de Inkomstenbelasting 1914 medebrengt, dat 
ook ten aanzien van de forensenaanslagen de 
ontheffingsbepalingen van genoemd Hoofdstuk 
geldend zijn, voor zooverre zij niet met het eigen 
karakter dezer aanslagen in strijd zijn ; 

dat , ware nu art. 94 in de wet op de Inkom
stenbelasting 1914 opgenomen in ziJn oorspron
kelijken vorm, inhoudende dat bij overlijden 
v>in een belastingplichtige aan de erfgenamen 
ontheffing wordt verleend over de nog niet in
getreden maanden van het belastingjaar, als
dan, op de gronden in de toelichting van het 
cassatiemiddel ontwikkeld, had kunnen wor
den aangenomen, dat zoodanige ontheffingsbe
paling ten aanzien van de forensenaanslagen, 
als met het eigen karakter daarvan in strijd, 
niet geldend zou kunnen zijn ; 

dat echter dit niet meer kan worden aange
nomen met betrekking tot art. 94, zooals het 
thans is komen te luiden, omdat uit zijn inhoud 
- zijnde immers d;i in het artikel gegeven re
geling beperkt tot die bronnen v>in inkomen, 

welker opbrengst door den dood van den }>e
lastingplichtige ophoudt te vloeien - blukt, 
dat de wetuever niet als in art. 95 ontheffing 
toestaat wegens in den loop van het belasting
jaar ingetreden aanmerkelijke wijziging in het 
inkomen, naar hetwelk de aanslag heeft plaats 
gevonden, in het eene geval - art. 94 - ont
staan bij het overlijden van den belastingplich
tige, in het andere - art. 95 - door oorzaken 
tijdens diens leven ; 

dat immers de forensenaanslagen met de aan
slagen in de Rijksmkomstenbelasting, voor wel
ke de bepalingen in de artt. 94 en 95 der Wet 
op de Inkomstenbelasting 1914 zijn geschreven, 
gemeen hebben, dat zij worden opgelegd naar 
het inkomen dat de bela~tingplichtige over het 
geheele belastingjaar geniet; . 

dat derhalve, waar de bestreden mtspraak 
juist, in het daartegen gerichte middel onge
grond is, het middel niet tot cassatie kan leiden ; 

Verwerpt het beroep. (W.) 

4 Februari 1926. BESLUIT tot nadere wijziging 
van het Koninklijk besluit van 17 Decem
ber 1917 (Staatsblad n°. 720), houdende 
reorganisatie van het krankzinnigenge
sticht "Brinkgreven" in de gemeenten 
De1.'enter en Die,penveen. S. 18. 

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

Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 
30 Januari 1926, n°. 195, Afdeeling Armwezen; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staats-
blad n°. 96), laatstelijk gewijzigd b~i de wet van 
27 November 1919 (Staatsblad n°. -784); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 

Eenig artikel. 
Het eerste lid van artikel 4 van Ons besluit 

van 17 December 1917 (Staatsblad n°. 720), 
zooals dat artikel luidt ingevolge de wijziging 
bij Ons besluit van 30 December 1921 (Staat8-
blad n°. 1472), wordt gelezen als vol~t : 

"In het gesticht voor krankzinnigen mogen 
niet meer dan 288 krankzinnigen, 144 mannen 
en 144 vrouwen, verpleegd worden en voorts 
nog 1 man en 1 vrouw, indien en voor zoolang 
voor hen plaatsen open blijven in de inrich
ting, bedoeld in artikel 3." 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw is belast met de uitvo,ring van dit 
besluit, dat in het Staatsl>lad zal worden ge
plaatst. 

H et Loo, den 4den Februari 1926. 
WILHELMINA. 

De Min. van Binnenl. Zaken en Landbouw, 
DE GEER. 

( Uitgeg. 18 Febr. 1926.) 

4 Februari 1926. BESLUIT, houdende nadere 
voorzieningen ten behoeve der statistiek 
van den in-, uit- en doorvoer. S. 19. 

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

Financiën van 19 Januari 1926, n°. 93 (In
toerrechten) ; 

Gezien de Statistiekwet (Staatsblad 1916, 
,o. 175); 
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Den Raad van State gehoord (advies van 
26 Januari 1926, no. 27); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 30 Januari 1926, n°. 
377 (Invoerrechten) ; • 

Hebben goedgi>vonden en verstaan te be
palen: 

Eenig artikel. 
Artikel 2, letter d, van Ons besluit van 30 

J~_ni 1916 _!Staatsblad n~. 316), zooals dit is ge
w1Jz1gd b1J Ons beslmt van 21 April 1921 
(Staatsblad n°. 686), wordt gelezen: 

"d. als land van herkomst vermeld het verst 
gelegen land, bij voorkeur aan te duiden door 
de plaats, vanwaar de goederen met bestemming 
naar Nederland zijn verzonden, en als land van 
bestemming het verst gelegen land, eveneens 
bij voorkeur aan te duiden door de plaats, 
waarheen de goederen worden verzonden.". 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 4den Februari 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, H. COLIJN. 
!Uitgeg. 16 Febr. 1926.) 

4 Februari 1926. BESLUIT tot schorsing van 
het besluit van Burgemeester en Wet
houders der gemeente Sittard d.d. 8 Ja
nuari 1926, houdende toestemming aan het 
bestuur der vereeniging "De Ma.rotte", tot 
het aanleggen en houden eener loterij. 

. s. 20. 
Gegchorst tot 1 Juni 1926. 

I0 Februari 1926. BESLUIT tot schorsing van 
het besluit van den Raad der gemeente 
Sas van Genl, van 23 Januari 1926, strek
kende tot wijziging van het reglement 
van algemeene politie in de gemeente Sas 
van Gent, vastgesteld den 14den Juli 
1903 en gewijzigd den lOden Maart, 1910, 
den Uden November 1916, den 26sten 
Maart 1919 en d~n 29sten Augustus 1919. 
s. 21. 

Gesrhorst t'Jt 1 Mei 1926. 

Il Februari 192.6. BESLUIT tot vernietiging 
van het_ besluit, van Burgemeester en Wet
houders van Rotterdam van 27 Maart/4 
April 1925, houdende weigering van be
schikbaarstelling der gelden overeenkom
stig art. 78 der Lager-ondnwijswet 1920, 
met betrekking tot de voorgenomen ver
andering van inrichting van het gebouw 
der bijzondere school, Waterloostraat 164, 
aldaar. S. 22 . 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
20 October 1925 n°. 15498II Afdeeling Lager 
Onderwijs Financieel en v1tn Binnenlandsëhe 
Zaken en Landbouw van 18 November 1925, 
11°. 8422, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur, 
tot vernietiging van het, besluit, van Burge
meester en Wethouders van Rotterdam van 
27 Maart/4 April 1925, n°. lOl'm/1924, hou-

dende afwijzing van het onder dagteekening 
van 9 Maart 1925, krachtens het bepaalde in 
artikel 77, 5de lid der Lager-onderwijswet 1920 
ingediend verzoek van het bestuur van het 
Genootschap tot bevordering van Katholiek 
Onderwijs in de Parochie van den H. Lamber
tus, aldaar, om beschikbaarstelling van het 
bedrag der geraamde kosten wegens aanleg 
eener elecirische lichtinstallatie in het school -
gebouw Waterloostraat 164 aldaar, ter ver
vanging van de in dat gebouw aanwezige gas
verlichting ; 

Overwegende, dat blijkens dit besluit Bur
gemeester en Wethouders bezwaar maken 
tegen de uitvoering der ingezonden plannen, 
omdat naar hunne meening de verlichting in 
het gebouw der bijzondere school. Waterloo
straat 164, niet minder voldoende is dan over 
het algemeen in de gebouwen der openbare 
scholen ter plaatse en de noodzakelijkheid niet 
is gebleken. om in al deze scholen verandering 
in den bestaanden toestand te brengen ; 

Overwegende, dat indien een dergelijk be
zwaar zich voordoet, en dit niet door overleg 
kan worden opgeheven, Burgemeester en Wet
houders niet zonder meer bevoegd zijn, op dien 
grond de beschikbaarstelling van de gevraagde 
gelden te weigeren, aangezien dit krachtens het 
tweede lid van artikel 78, der wet alleen is 
toegelaten, wanneer niet aan de in artikel 77 
omschreven vereischten is voldaan ; 

dat in zooda.nig geval alvorens de beslissing 
van Burgemeester en Wethouders wordt ge

. nomen, over het gerezen bezwaar de beslissing 
van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is in te roepen; 

dat mitsdien het voornoemde besluit van 
Burgemeester en Wethouders van Rotterdam 
van 27 Maart/4 April 1925 in strijd is met de 
bepalingen der Lager-onderwijswet ; 

Gelet op de artt. 77 en 78 der Lager-onder
wijswet 1920 en op de artt. 153 en 158 der 
Gemeentewet ; 

Den Raad van State gehoord advies van 
5 Januari 1926, n°. 23; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 22 Januari 1926, n°. 2221, 

Afdeeling Lager Onderwijs Financiëel en van 
6 Februari 1926, n°. 641, Afdeeling Binnen
landsch Bestuur ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
bovenvermeld besluit van Burgemeester en 

Wethouders der gemeente Rotterdam te vernieti
gen wegens strijd met de wet. 

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

Het Loo, den Uden Februari 1926. 
WILHELMINA. 

De ~Minister va-n Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

RUTGERS. 
De Min. van Binnenl. Zaken en Landbouw, 

DE GEER. 
(Uitgtg. 19 Febr. 1926.) 
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11 Februari 1926. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 27 December 
1924 (Staatsblad n°. 585), ll'.ewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 17 NÖvember 1925 
(Staatsblad n°. 446), tot het opnieuw vast
stellen van de regelen voor de bezoldiging 
van de hoofden en de onderwijzers aan 
de scholen voor gewoon, uitgebreid en 
meer uitgebreid lager onderwijs. S. 23. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de gemeenschappelijke voordracht van 
Onze Ministers van Onderwijs, Kunsten en 
\Vetenschappen, en van Financiën, van 23 De
cember 1925, n°. 10097/5, Afdeeling Lager 
Onderwijs Algemeen, en van 30 December 1925, 
n°. 206, Afdeeling Generale Thesaurie, tot wij
ziging van Ons besluit van 27 December 1924 
(Staatsblad n°. 585), gewijzigd bij Ons besluit 
van 17 November 1925 (Staatsblad n°. 446) 
tot het opnieuw vaststellen van de regelen 
voor de bezoldiging van de hoofden en de 
onderwijzers aan de scholen voor gewoon, 
uitgebreid en meer uitgebreid lager onderwijs; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
26 Januari 1926, n°. 26; 

Gelet op het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 30 Januari 1926 n°. 
915/1, Mdeeling Lager Onderwijs Algemeen; 
en van 6 Februa.ri 1926, n°. 118, Generale 
Thesaurie; 

Gelet op artikel ;JU, eerste en tweede lid, der 
Lager-onderwijswet 1920, en op de art.ikelen 1 
en 35 van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke 
Rijksambtenaren 1925, zooals het laatstelijk 
is gewijzigd en aangevuld bij Ons besluit van 
9 December 1925 (Staatsblad n°. 467); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I. Te rekenen van 1 Januari 1926 

worden in de bepalingen van Ons voormeld 
besluit van 27 December 1924 (Staatsblad 
n°. 585), gewijzigd bij Ons besluit van 17 No
vember 1925 (Staatsblad n°. 446), de volgende 
wijzigingen aangebracht: 

Artikel 1 wordt gelezen als volgt : 
"De jaarwedde van den onderwijzer, die niet 

de akte als hoofdonderwijzer bezit, bedraagt 
f 1300, na 1, 2, 3 en 4 dienstjaren te verhoogen 
telkens met f 100, en na 6, 8, 10, 12, 14, 16, 
18, 20 en 22 dienstjaren te verhoogen telkens 
met f 100." 

Artikel 2 wordt gelezen als volgt : 
"De jaarwedde van den onderwijzer, die de 

akte als hoofdonderwijzer bezit, bedraagt 
f 1500, na 1 en 2 dienstj aren te verhoogen tel
kens met f 100, na 4, 6, 8 en 10 dienstjaren te 
verhoogen telkens met f 200, en na 12, 14, 
16, 18, 20 en 22 dienstjaren te verhoogen. 
telkens met f 100." 

De aanhef van Artikel 3, eerste lid, wordt 
gelezen al8 volgt : 

,,Onverminderd het bepaalde in artikel 1, 
derde lid, en artikel 26 van het Bezoldigings
besluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1925". 

Artikel 4, eerste lid, wordt gelezen als volgt : 
,,De jaarwedde van het hoofd of den onder

wijzer eener school voor gewoon lager onderwijs 
en van den onderwijzer van de eerste zes leer
jaren eener school voor meer uitgebreid lager 
onderwijs wordt verhoogd, indien hij de be
voegdheid bezit tot het geven van lager onder
wijs in Fransche taal, Duitsche taal, Engelsche 

taal" of wiskunde ; en wel voor elke dezer be
voegdheden met I 50." 

Aan Artikel 4 wordt een nieuw derde lid toe
gevoegd, dat wordt gelezen als volgt : 

"De bepalingen van dit artikel zijn mede 
var. toepassing op hen, die, hetzij als hoofd, 
hetzij als onderwijzer, z~in verbonden aan 
eene school voor uitgebreid lager onderwijs, 
bedoeld in het tweede lid van artikel 193 der 
Lager-onderwijswet 1920." 

Artikel 6, eerste volzin, wordt gelezen als 
volgt: 

"De onderwijzer, die hoofd is eener school 
voor gewoon lager onderwijs, geniet als zoo
danig eene verhooging zijner jaarwedde van 
f 400, indien het aantal leerlingen minder dan 
145 bedraagt; van f 500, indien het aantal 
leerlingen 145 of meer, doch minder dan 337 
bedraagt ; van f 700, indien het aantal leer
lingen 337 of meer bedraagt." 

Artikel 7, tweede lid, wordt gelezen als volgt : 
"De onderwijzer, die overeenkomstig het 

tweede lid van artikel 27 der Lager-onderwijs
wet 1920 hoofd is eener school voor uitgebreid 
lager onderwijs en van eene school voor gewoon 
lager onderwijs, zoomede de onderwijzer, die 
hoofd is eener school voor meer uitgebreid 
lager onderwijs, geniet als zoodanig onder de 
in het vorige lid gestelde voorwaarden eene 
verhooging zijner jaarwedde, welke f 100 
grooter is dan daar genoemd ; met dien ver
stande, a. dat met de daar vermelde aantallen 
leerlingen, wat de school voor meer uitgebreid 
lager onderwijs betreft, uitsluitend zijn bedoeld 
de leerlingen van het zevende en ·de hoogere 
leerjaren, en b. dat de verhooging voor het 
hoofdsc.hap niet daalt beneden het bedrag, 
waarop aanspraak zou bestaan als hoofd eener 
school voor gewoon lager onderwijs, met een 
aantal leerlingen ten minste gelijk aan het 
gezamenlijk aantal leerlingen der onder het
zelfde hoofd staande scholen voor gewoon en 
voor uitgebreid lager onderwijs, of dat der 
school voor meer uitgebreid lager onderwijs." 

Art. IL Dit besluit t1:eedt in werking op 
den tweeden dag na dien der dagteekening 
van het Staat.sblad, waarin het is geplaatst. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met d~ uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst, en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State, Onzen 
Minister van Financiën, en de Algemeene· 
Rekenkamer. 

H et Loo, den llden Februari 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs. 
K Un8ten en W eteMchappen, 

RUTGERS. 
De Minister van Financiën, H. COLIJN. 

( Uitgeg. 16 Febr. 1926.) 

11 Februari 1926. BESLUIT tot vernietiging 
van het besluit van Gedeputeerde Staten 
van Gelderland van 22 September 1925, 
n°. 160, waarbij in beroep is vernietigd het, 
besluit van Burgemeester en Wethouders 
van Nijmegen van 20 Februari 1925 tot 
intrekking van de ten name van M. H. G. 
RIEF staande vergunning voor verkoop 
van sterken drank in het klein. S. 24. 
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WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid, Handel en Nijverheid van 24 November 
1925 n°. 1779 G, Afdeeling Volksgezondheid 
en van Onzen Minister van Binnenlandsche 
Zaken en Landbouw van 10 December 1925, 
n°. 9350, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur ; 

Overwegende, dat Gedeputeerde Staten van 
Geldermnd bij besluit van 22 September 1925, 
n°. 160, in beroep hebben vernietigd het be
sluit van Burgemeester en 1Vethouders van 
Nijnieyen van 20 Februari 1925 tot intrekking 
van de ten name van M. H . G. Rief st aande 
vergunning voor verkoop van sterken drank 
in het klein .; 
Overwegende, dat Burgemeester en Wet
houders deze vergunning in verband met het 
bepaalde in artikel 28, lid 1, 1 ° en artikel 8, 
lid 1, ll O der Drankwet hebben ingetrokken 
op grond van de overweging, dat de ver
gunninghouder M. H. G. Rief bij vonnissen 
van het Kantongerecht te Nijmegen d.d. 
7 Mei en 31 December 1924 wegens openbare 
dronkenschap onherroepelijk werd veroordeeld ; 

Overwegende, dat Gedeputeerde Staten van 
Gelderland dit .intrekkingsbesluit hebben ver
nietigd op grond van de overweging, dat 
artikel 24, lid 3, der Drankwet aan de inwonende 
echtgenoote het recht geeft, om o. a . bij voort
durende onbevoegdheid van den vergunning
houder, welk geval zich in casu voordeed, de 
vergunning te zijnen name voort te zetten en 
deze inwonende echtgenoote dus geheel treedt 
in de plaats .van den vergunninghouder, zoodat 
de omstandigheden, die thans tot intrekking 
der vergunning hadden geleid, alleen dan dit · 
gevolg hadden kunnen hebben, indien zij zich 
ten opzichte van de inwonende echtgenoote 
zelve hadden voorgedaan, en niet, zooals 
thans het geval was, ten opzichte van den 
onbevoegden vergunninghouder, wiens rechten 
op haar waren overgegaan ; 

Overwegende, dat op grond van het bepaalde 
in artikel 28, lid 1, 1 ° in ver band met het be
paalde in artikel 8. lid 1, 11° der Drankwet een 
vergunning behoort te worden ingetrokken, 
wanneer hij, te wiens name de vergunning 
staat, binnen de laatste vijf jaren onherroepe
lijk is veroordeeld wegens openbare dronken-
schap; . 

Overwegende, dat hierop geen uitzondering 
te weeg brengt de omstandigheid. dat de in
wonende echtgenoote met toepassing van ar
tikel 24, lid 3, der Drankwet bij voortdurende 
onbevoegdheid van den vergunninghouder de 
vergunning te zijnen name voortzet, daar de wet 
zoodanige uitzondering niet stelt en de vergun
ning, ook bij toepassing van artikel 24, lid 3, 
ten name van den vergunninghouder blijft 
staan en bij voortduring te zijnen name wordt 
benut; 

Overwegende, dat derhalve voornoemd be
sluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland 
is in strijd met de wet ; 

Gelet op artikel 168 der Provinciale Wet en 
artikel 30, lid 7, der Drankwet ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
12 Januari 1926, n°. 20) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Arbeid, Handel en Nijverheid van 
20 Januari 1926, n°. 66 G, Afdeeling Volks
gezondheid ; en van Onzen Minister van Bin
nenlandsche Zaken en Landbouw van 6 Fe-

bruari 1926, n°, 538, Afdeeling Binnenlandsch 
Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
v.oornoemd besluit van Gedeputeerde Staten 

van Gelderland te vernietigen wegens strijd 
met de wet. 

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

H et Loo, den llden Februari 1926. 
WILHELMINA. 

De M inister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
KOOLEN. 

De Min. van Binnenl. Zaken en Landbouw, 
DE GEER. 

( Uitgeg. l Maart 1926.) 

11 Febrnari 1926. BESLUIT tot nadere wijzi
ging van het Koninklijk besluit van 22 
Maart 1904 (Staatsblad n°. 65), waarbii 
aan-het bestuur der provincie Noordhol/,and 
vergunning is verleend op een terrein in 
de gemeente Castricitm een gesticht voor 
krankzinnigen op te richten. S. 25. 

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

Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 
6 Februari 1926, n°. 224, afdeeling Armwezen; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staat.•-
blad n°. 96), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
27 November 1919, (Staatsblad n°. 784); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

Eenig artikel. 
In het eerste lid van artikel 2 van Ons be

sluit van 22 Maart 1904 (Staatsblad n°. 65), 
gelijk dat artikel laatstelijk is gewijzigd inge
volge Ons besluit van 17 November 1924-
(Staatsblad no. 511) wordt in plaats van "736 
krankzinnigen, 368 mannen en 368 vrouwen" 
gelezen : ,, 77~ krankzinnigen, 402 mannen en 
368 vrouwen' . 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw is belast met de uitvoering van 
dit besluit, dat in het Staatsb/,ad zal worden 
geplaatst. 

Het Loo, den llden Februari 1926. 
WILHELMINA. 

De Min. van Binnenl. Zaken en Landbouw, 
DE GEER. 

(Ui!geg. 23 Febr. 1926.) 

11 Febniari 1926. RESLUIT, houdende be
schlkking op het beroep van het gemeen
tebestuur van Zwolle in zake de aanslagen 
van J. W. J. baron de Vos van Steenwijk 
te Zwollerkerspel in de plaatselijke inkom
stenbelasting der gemeente Zwolle als 
forens. S. -,6. 

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

het gemeentebestuur van Zwolle tegen de uit
spraak van Gedeputeerde Staten van Over
ijssel van 24 December 1923 in zake de aan
slagen van J. W .. J. baron de Vos van Steenwijk, 
te Zwoller-kerspel, in de plaatselijke inkomsten
belasting der gemeente Zwolle als forens ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
GeRchillen van Bestuur, gehoord, adviezen 
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van 3 Juni 1924, n°. 532 en van 4 ovember 
1925, n°. 532A/124; 

Op de voordracht van Onzen Mini~ter van 
Financiën van 4 Februari 1926, no. 74, Af
deeling Directe Belastingen ; 

Overwegende, dat J. W. J. baron de Vos van 
Steenw~jk, te Zwollerkerspel, over de bela-sting
jaren 1921/22 en 1922/23 is aangeslagen in 
de plaatselijke inkomstenbelasting der gemeente 
Zwolle als forens ; 

dat, nadat de aangeslagene, alsook Burge
meester en Wethouders van Zwollerkerspel, 
tegen de opgelegde aanslagen bij Gedeputeerde 
Staten van Overijssel bezwaren hadden inge
bracht, en wat de laatstgenoemde adressanten 
betreft, mede tegen den te verwachten over
eenkomstigen aanslag over het belastingjaar 
1923/24, dit College bij uitspraak van 24 De
cember 1923 de bestreden aanslagen over 
1921/22, 1922/23 en 1923/24 heeft vernietigd, 
daarbij overwegende, dat het gemeentebestuur 
van Zwolle aanvoert den betrokkene te hebben 
doen aanslaan als forens ten opzichte van 
hunne gemeente over de belast,ingjaren •1921/22 
en 1922/23 (en alsnog te doen aanslaan over 
1923/24) wegens het als lid van het College 
van Gedeputeerde Staten van Overijssel ge
durende elk der genoemde belastingjaren op 
meer dan 90 dagen de beschikking gehad 
hebben, onderscheidenlijk hebben, over eene 
vaste inrichting tot persoonlijke uitoefening 
van die functie, terwijl naar zijn oordeel de 
leden van Gedeputeerde Staten eener provincie 
niet zijn lid van een vertegenwoordigend open
baar lichaam in den zin van art. 244b der Ge
meentewet, ter staving van welk oordeel het 
zich beroept op reeds eerder in soortgelijke 
gevallen door de Kroon gedane uitspraken; 
dat, terwijl het, hun College bekend is, dat de 
aangeslagene niet gedurende meer dan 90 
dagen van elk der belastingjaren 1921/22 en 
1922/23 in Zwolle is aanwezig geweest ter uit
oefening van de functie van lid van Gedei;mteerde 
Staten van Overijssel anders dan ter bijwoning 
van de vergadermg van dat College of van de 
Provinciale Staten, terwijl er geen enkele aan
leiding aanwezig is om aan te nemen, dat dit 
voor het belastingjaar 1923/24 anders zal zijn, 
alleen nog, ter beoordeeling van de al of niet 
belastbaarheid in de gemeente Zwolle van den 
aangeslagene op grond van evenbedoelde be
paling van art. 244a onder 3°. der Gemeente
wet, onder het oog moet worden gezien de 
vraag of het College van Gedeputeerde Stat.en 
is een vertegenwoordigend openbaar lichaam 
in den zin van art. 244b van voormelde wet ; 
dat laatstvermeld artikel gewaagt van "ver
tegenwoordigend openbaar lichaam", zonder 
aan dat begrip eenige beperking aan te leggen 
of voorwaarde te verbinden ; dat de tegen
werping, aangevoerd in de door het gemeente
bestuur van Zwolle in het geding gebrachte 
beslissingen van de Kroon, n.l. dat geen wets
bepaling aan Gedeputeerde Staten het karakter 
van vertegenwoordigend lichaam vE:rleent, 
naar het oordeel van hun College niet beslis
send kan zijn, aangezien alleen art. 79 van de 
Grondwet, t en aanzien van de Staten
Generaal - en niet van elke der K amers 
van dit lichaam afzonderlijk - en art. 92 der 
Provinciale wet, ten aanzien van de Provin
ciale Staten, deze lichamen aanwijzen als ver
tegenwoordigende lichamen, terwijl b.v. om-

trent een lichaam als de Gemeenteraad, dat 
toch met betrekking tot de gemeente evenzeer 
vertegenwoordigend is als de Provinciale Staten 
ten opzichte van de provincie nergens eene 
bepaling in de wet voorkomt, die hem aanwijst 
als vertegenwoordigend lichaam ; dat boven
dien, zoo eene uitdrukkelijke wetsduiding een 
lichaam zou moeten aanwijzen als vertegen
woordigend, niet valt in te zien, dat eenzelfde 
vereischte niet ook zoude moeten gelden ten 
aanzien van de openbaarheid van eenig lichaam; 
dat de wet nergens een lichaam aanwijst als 
t e zijn openbaar, terwijl ongetwijfeld tal van 
lichamen in Nederland openbare lichamen zijn, 
d. w. z. lichamen, ingesteld door hooger gezag 
ter uitoefening van een deel van de openbare 
taak; dat het al of niet vertegenwoordigende 
karakter van eenig lichaam - evenals trouwens 
het al of niet openbaar karakter van dat 
lichaam - dan ook moet worden getoetst aan 
het geheel der wettelijke bepalingen, welke 
ontstaan en taak van die lichamen regelen ; 
dat het lidmaatschap van Gedeputeerde Staten 
niet bestaanbaar is zonder het lidmaatschap 
van de Provinciale Staten, immers daarvan, 
zij het alleen voor een beperkt aantal der leden 
van laatstgenoemd lichaam, een b\izonder 
onderdeel vormt met een bijzondere voorna
melijk besturende taak, terwijl eveneens het 
College van Gedeputeerde Staten blijkens het 
geheel van de betrekkelijke wetsbepalingen 
een deel is van de Provinciale Staten en wel 
een deel, dat ter uitvoering van de dagelijk
sche, in hoofdzaak besturende taak van de 
Staten dit lichaam vertegenwoordigt, gelijk 
dit laatste de provincie vertegenwoordigt ; 
dat het besturend karakter van eenig openbaar 
lichaam ziet op de hem opgedragen taak, 
terwijl het vert.egenwoordigend karakter ziet 
op zijnen oorsprong, zoodat beide begrippen, 
wel verre van elkander uit te sluiten of in strijd 
met elkander te zijn gelijk vanwege het gemeen
tebestuur nader mondeling is aangevoerd, 
gelijktijdig aanwezig kunnen zijn en uit den aard 
der zaak in den regel zullen moeten z\in, aan
gezien toch de aanduiding "vertegenwoordi
genrl" niets inhoudt omtrent de taak van het 
betrekkelijk lichaam en dit, zoo het geen 
besturend karakter heeft, gemeenlijk een nog 
ander karakter zal moeten hebben; àat than~ 
nog moet worden nagegaan of de aangeslagene, 
anders dan ter bijwoning van de vergaderingen 
van het vertegenwoordigend openbaar lichaam, 
hetwelk blijkens het voorgaande z\jn College 
is, en van de Provinciale Staten gedurende 
meer dan 90 dagen van elk der betrekkelijke 
belastingjaren over eene vaste inrichting 
binnen de gemeente Zwolle tot persoonlijke 
uitoefening van zijne functie als lid van Gede
puteerde Staten van Overijssel de beschikking 
heeft ~ehad, onderscheidenlijk naar alle waat·· 
schijnlijkheid zal hebben; dat voor zoodanige 
vaste inrichting alléén in aanmerking komt het 
Rijksgebouw, bestemd voor de vergaderingen 
der Staten en van Gedeputeerde Staten van 
Overij8sel en voor de griffie dier provincie, welk 
gebouw gelegen is in de gemeente Zwolle; dat 
aeen enkele wetsbepaling noch eenüre regeling 
dezer provincie, hetz\j geschreven hetzij on
geschreven, aan de leden van Gedeputeerde 
Staten de verplichting oplegt in het in voren
bedoelde gebouw aanwezig te zijn anders dan 
ter zake van de volledige of van de commisso-
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riale VP,rgaderingen van hun College of van de 
Provinciale Staten ; dat op de dagen, niet be
stemd voor de bovenbedoelde vergadl)ringen, 
de beschikking over het in geding zijnde Rijks
gebouw, voor zooverre dit niet is bestemd 
voor provinciale griffie, uitsluitend berust bij 
Onzen Commissaris, als zijnde de hoogste in 
de provincie aanwezige Rjjksambtenaar, ver
bonden aan het bestuur der provincie, zonder 
wiens toestemming, hetzjj uitdrukkelijk, hetzij 
stilzwijgend, niemand van dat gebouw kan ge
bruikmaken, hebbende dan ook uitsluitend 
Onze Commissaris in deze provincie herhaalde
lijk verschillende vertrekken in het bewuste 
gebouw ten gebruike afgesta.an voor vergade
ringen van andere Colleges of ten behoeve van 
eenige openbare administrat.ie ; dat mitsdien 
de aangeslagene ook niet kan worden gezegd 
gedurende meer dan 90 dagen van elk der be
trekkelijke belastingjaren anders dan ter bij
woning van de vergaderingen van hun College 
of . va,n de Provinciale Staten de beschikking 
te hebben gehad, onderscheidenlijk naar alle 
waarschijnlijkheid te zullen hebben, over eene 

. vaste inrichting tot persoonlijke uitoefening 
van zijne functie ; dat de aanslagen derhalve 
ten onrechte zijn, onderscheidenlijk worden 
opgelegd; 

dat van deze uitspraak het gemeentebestuur 
van Zwolle bij Ons iii beroep is gekomen, aan
voerende dat uit Onze Besluiten van 2 Juli 
1923 n°. 92 en 30 Juli 1923 n°. 69 blijkt, dat 
door geen wetsbepaling aan Gedaputeerde 
Staten het karakter van vertegenwoordigend 
lichaam is verleend en dit inzonderheid niet 
blijkt uit de artt. 155 en 161 der Provinciale 
wet, waarin slechts een beperkt deel der aan 
Gedeputeerde Staten opgedragen taak is om
schreven, zoodat de vrijstelling van art. 244b 
der Gemeentewet in dezen niet van toepassing 
kan zijn ; dat de aangeslagene gedurende elk 
der betrekkelijke belastinJjaren op meer dan 
90 dagen in de gemeente :uwolle de beschikking 
heeft gehad over eene vaste inrichting tot 
persoonlijke uitoefening van zijne betrekking; 
dat, hoewel geen afzonderlijke vertrekken zijn 
ingericht voor de individueele werkzaamheden 
der leden van gemeld College, niet kan worden 
gezegd, dat de leden de beschikking missen 
over vertrekken tot persoonlijke uitoefening 
van hunne betrekking, zelfs al mochten 
deze vertrekken niet steeds voor individueele 
werkzaamheden beschikbaar zijn; ,....J 

Overwegende, dat blijkens de stukken het ge
meentebestuur van Zwollerkerspel bij Gedepu
teerde Stitten van Overijssel o.a. bezwaar heeft 
gemaakt tegen een aanslag als forens over het 
belastingjaar 1923/24 in de gemeente Zwolle, 
welke aan J. W. J . baron de Vos van Steenwijk, 
te Zwollerkerspel, nog niet was opgelegd en 
welke evenmin was geschied ten tijde dat 
Gedeputeerde Staten hunne beslissing namen ; 

dat tegen een nog niet opgelegden aanslag 
geen bezwaar kan worden gemaakt en Gede
puteerde Staten mitsdien ten onrechte ten aan
zien van een aanslag als forens over het belas
tingjaar 1923/24 eene beslissing hebben gegeven; 

Overwegende ten aanzien van de opgelegde 
forensenaanslagen over de belastingjaren 1921 /22 
en 1922/23, dat de zich in het gouvernements
gebouw bevindende vergaderzaal alleen tot 
persoonlijke uitoefening van appellants functie 
van lid van het College van Gedeputeerde 

Staten bestemd was, voor zoover die uitoefe
ning bestond in het bijwonen van de vergade
rin()'en van dit College ; 

dat de vergaderzaal die bestemming slechts 
had en kon hebben voor de dagen, waarop ver
gaderingen door het College werden gehouden ; 

dat mitsdien, nu niet gebleken is, dat in een 
der belastingjaren 1921 /22 en 1922/23 het 
College van Gedeputeerde Stitten op meer dan 
negentig dagen bijeen is geweest, de hier bedoelde 
vergaderzaal niet op mP-er dan negentig dagen 
van een dier belastingjaren bestemd is geweest 
tot persoonlijke uitoefening van appellants 
functie; 

Overwegende, dat mitsdien niet gebleken i8, 
dat appellant op meer dan negentig dagen van 
elk der belastingjaren l!l21/22 en 1922/23 te 
Zwolle in den zin van artikel 244a, sub 3, der 
Gemeentewet de beschikking heeft gehad over 
een vaste inrichting tot persoonlijke uitoefening 
van zijn functie van lid van het College van 
Gedeputeerde Staten van OverijBsel ; 

dat derhalve de opgelegde aanslagen - wat 
er ook zij omtrent de al of niet toepasselijkheid 
van artikel 244b der Gemeentewet - in strijd 
zijn met artikel 244a, sub 3 der Gemeentewet; 

Gezien deze wet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

1°. met ~ernietiging in zooverre van de be
streden uitspraak · van Gedeputeerde Staten 
van Overijssel van 24 December 1923 het ge
meentebestuur van Zwollerkerspel in zijn aan 
Gedeputeerde Staten voorgelegd bezwaar be
treffende een nog niet opgelegden aanslag aan 
J. W. J. baron de Vos van Steenwijk, te Zwol
lerkerspel, over het belastingjaar 1923/24 als 
forens in de gemeente Zwolle niet-ontvankelijk 
te verklaren ; 

2°. het beroep ten aanzien van de over 
1921/22 en 1922/23 aan J. W. J. baron de Vos 
van Steenwijk, te Zwollerkerspel, opgelegde 
aanslagen in de plaatRelijke inkomstenbelasting 
der gemeente Zwolle, ongegrond te verklaren. 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk tegelijk 
met zijn rapport in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State, afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur. 

Het Loo, den Uden Februari 1926. 
WILHELMINA. 

De MiniBter van Financiën, H . COLIJN. 
( Uitgeg. 4 Maart 1926.) 

MINISTERIE VAN 
FINANCIEN. 

AFDEELING 
DIRECTE BELASTINGEN. 

ONDERWERP: 
Commissoriaal van 

18 Januari 1924 nos. ll8, 
119, 120, l 21, 122, 123, 

124 en 125. 

's-Gravenhage, 4 Februari 1926. 
Aan de Koningin. 

Mits deze heeft de ondergeteekende de eer 
aan Uwe Majesteit weder aan te bieden : 
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A. het beroepschrift, ingediend door het 
gemeentebestuur va.n Zwolle tegen de uitspraak 
van Gedeputeerde Staten van Overijssel van 
24 December 1923 inzake de aanslagen van 
,T. W. J. b11,ron de Vos van Steenwijk, t e Zwol
lerkerspel, in de plaatselijke inkomste nbelasting 
der gemeente Zwolie als forens ; 

B. enz. 
Nadat de ondergeteekende, krachtens mach

tiging van Uwe Majesteit van 15 Juli 1925, 
n°. 19, met den Raad van State, Afde<'ling voor 
de Geschillen van Bestuur in overleg was ge
treden, heeft die Afdeeling, met wijziging van 
haar oorspronkelijk advies, Uwer Majesteit de 
volgende uitspraken voorgedragen : 

A. Beschikkende op het beroep, ingesteld 
door het gemeentebestuur van Zwolle tegen 
de uitspraak van Gedeputeerde Staten van 
Overijssel van 24 December 1923 inzake de 
aanslagen van J. W. J. baron de Vos van Steen
wijk, te Zwollerk,rs~l, in de plaatselijke in
komstenbelasting der gemeente Zwolle als 
forens; 

B. enz. 
Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge

schillen van Bestuur gehoord, adviezen van 
3 Juni 1924, n°. 532 en van 4 November 1925, 
n°. 532a/124 ; 

Op de voordracht van Onzen Minfater van 
Financiën van 

Overwegende, dat J. W. J. baron de Vos 
van Steenwijk, te Zwollerkers-pe.l, over de be
lastingjaren 1921/22 en 1922/23 is aangeslagen 
in de plaatsel~jke inkomstenbelasting der ge
meente Zwolle als forens ; 

dat, nadat de aangeslagene, alsook Burge
meester en Wethouders van Zwollerkerspel, 
tegPn de opgelegde aanslagen bij Gedeputeerde 
Staten van Overijssel bezwaren hadden inge
bracht, en wat de laatstgenoemde adressanten 
betreft, mede tegen den te verwachten over
eenkomstigen aanslag over het belastingja.ar 
1923/24, dit College bij uitspraak van 24 De
cember 1923 de bestreden aanslagen over 
1921 /22, 1922/23 en 1923/24 heeft vernietigd, 
daarbij overwegende, dat het gemeentebestuur 
van Zwolle aanvoert den betrokkene te hebben 
doen aanslaan als forens ten opzichte van hunne 
gemeente over de belastingjaren 1921 /22 en 
1922/23 (en alsnog te doen aanslaan over 
1923/24) wegens het als lid van het College 
van Gedeputeerde Staten van Overijssel ge
durende elk der genoemde belastingjaren op 
meer dan 90 dagen de beschikking gehad hebben 
onderscheidenlijk hebben, over eene vaste in
richting tot persoonlijke uitoefening van die 
functie, terwijl naar zijn oordeel de leden va,n 
Gedeputeerde Staten eener provincie niet zijn lid 
van een vertegenwoordigend openbaa.r lichaam 
in den zin van art. 244b der Gemeentewet, ter 
staving van welk oordeel het zich beroept op 
reeds eerder in soortgelijke gevallen door de 
Kroon gedane uitspraken ; dat, terwijl het, hun 
College bekend is, dat de aangeslagene niet 
gedurende meer dan 90 dagen van elk der 
belastingjaren 1921 /22 en 1922/23 in Zwolle 
is aanwezig geweest ter uitoefening van de 
functie van lid van Gedeputeerde Staten van 
Overijssel anders dan ter bijwoning van de ver
gadering van dat College of van de Provinciale 
Staten, terwijl er geen enkele aanleiding aan
wezig is om aan te nemen, dat dit voor het be-

lastingjaar 1923/24 anders zal zijn, alleen nog, 
ter beoordeeling van de al of niet belastbaarheid 
in de gemeente Zwolle van den aangeslagene 
op grond van evenbedoelde bepaling v,i,n 
art. 244a onder 3°. der Gemeentewet, onder 
het oog moet worden gezien de vraag of het 
College van Gedeputeerde Staten rn een ver
tegenwoordigend openbaar lichaam in den 
zin van art. 244b van voormelde wet ; dat 
laatstvermeld artikel gewaagt van "vertegen
woordigend openbaar lichaam" zonder aan dat 
begrip eenige beperking aan te leggen of voor
waarde te verbinden ; dat de t egenwerping 
aangevoerd in de door het gemeentebestuur 
van Zwolle in het geding gebrachte besl!ssingen 
van de Kroon n.l. dat geen wetsbepalmg aan 
Gedeputeerde Staten het karakter van vertegen
woordigend lichaam verleent, naar het oordeel 
van hun College niet beslissend kan zijn, 
aanQ'.ezien alleen art. 79 van de Grondwet, ten 
aanzien van de Staten-Generaal - en niet 
van elke der Kamers van dit lichaam afzon
derlijk - en art. 92 der Provinciale wet, ten 
aanzien van de Provinciale Staten, deze licha
men aanwijzen als vertegenwoordigende licha
men, terwijl, b.v. omtrent een lichaam als de 
Gemeenteraad, dat toch met betrekking tot 
de gemeente evenzen vertegenwoordigend 
is als de Provinciale Staten ten opzichte van 
de provincie nergens eene bepaling in de wet 
voorkomt, die hem aanwijst als vertP-genwoor
digend lichaam ; dat bovendien zoo eene uit
drukkelijke wetsduiding een lichaam zou 
moeten aanwijzen als vertegenwoordigend, 
niet valt in te zien, dat eenzelfde vereischte 
niet, ook zoude moeten gelden ten a.anzien van 
de openbaarheid v11,n eenig lichaam ; dat de 
wet nergens een lichaam aanwijst als te zijn 
openbaar, terwijl ongetwijfeld tal van lichamen 
in Nederland openbare lichamen zijn, tl. w. z. 
lichamen, ingesteld door hooger gezag ter 
uitoefening van een deel van de openbare ta,ak ; 
dat het al of niet vertegenwoordigende karakter 
va,n eenig lichaam - evenals trouwens het 
al of niet openbare karakter van dat lichaam -
dan ook moet worden getoetst aan het geheel 
der wettelijke bepalingen, welke ontstaan en 
taak van die lichamen regelen ; dat het lid

, maatschap van Gedeputeerde Staten niet be
staanbaar is zonder het lidmaa,tschap van de 
Provinciale Staten, immers daarvan, zij het 
alleen voor een beperkt aantal der leden van 
laatstgenoemd lichaam, een bijzonder onder
deel vormt met een bijzondere, voornamelijk 
besturende taak, terwijl eveneens het College 
van Gedeputeerde Staten blijkens het geheel 
van de betrekkelijke wetsbepalingen een deel 
is van de Provinciale Staten en wel een deel, 
dat ter uitvoering van de dagelijksche, in 
hoofdzaak besturende taa.k van de Staten dit 
lichaam vertegenwoordigt, gelijk dit laatste de 
provincie vertegenwoordigt ; dat het besturend 
karakter van eenig openbaar lichaam ziet op 
de hem op"edragen taak, terwijl het vertegen
woordigenJ' karakter ziet op zijnen oorsprong, 
zoodat beide begrippen, wel verre van elkander 
uit te sluiten of in strijd met elkander te zijn 
gelijk vanwege het gemeentebestuur nader 
mondeling is aangevoerd, gelijktijdig aanwezig 
kunnen zijn en uit den aard der zaak in den 
regel zullen moeten zijn, aangezien toch de 
aanduiding "vertegenwoordigend" niets in-
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houdt omtrent de taak · van het betrekkelijke 
lichaam Pn dit, zoo het geen besturend karakter 
heeft, gemeenlijk een nog ander karakter zal 
moeten hebben : dat thans nog moet worden 
nagegaan of de aangeslagene, anders dan ter 
bijwoning van de vergaderingen van het ver
tegenwoordigend openbaar lichaam, hetwelk 
blijkens ·het voorgaande zijn College is, en van 
de Provinciale Staten gedurende meer dan 
90 dagen van elk der betrekkelijke belasting
jaren over eene vaste inrichting binnen de 
gemeente Zwolle tot persoonlijke uitoefening 
van zijne functie als lid van Gedeputeerde 
Staten van Overijssel de beschikking heeft 
gehad, onderscheidenlijk naar alle waarsch1in
Jijkheid zal hebben; dat voor zoodanige vaste 
inrichting alléén in aanmerking komt het 
Rijksgebouw, bestemd voor de vergaderingen 
der Staten en van Gedeputeerde Staten van 
Overijssel en voor de griffie dier provincie, welk 
gebouw gelegen is in de· gemeente Zwolle; dat 
geen enkele wetsbepaling noch eenige regeling 
dezer provincie, hetzij geschreven hetzij on
geschreven, aan de leden van Gedeputeerde 
Staten de verplichting oplegt in het in voren
bedoelde gebouw aanwezig te zijn anders dan 
ter zake van de volledige of van de commisso
riale vergaderingen van hun College of van de 
Provinciale Staten ; dat op de dagen, niet 
bestemd voor de bovenbedoelde vergaderingen, 
de beschikking over het in geding zijnde Rijks
gebouw, voor zooverre dit niet is bestemd voor 
provinciale griffie, uitsluitend berust bij Onzen 
Commissaris, als zijnde de hoogste in de pro
vincie aanwezige Rijksambtenaar, verbonden 
aan het bestuur der provincie, zonder wiens 
toestemming, hetzij uitdrukkelijk, hetzij stil 
zwijgend, niemand van dat gebouw kan ge
bruik maken, hebbende dan ook uitsluitend 
Onze Commissaris in deze provincie herhaalde
lijk verachillende vertrekken in het bewuste 
gebouw ten gebruike afgestaan voor vergade
ringen van andere Colleges of ten behoeve van 
eenige openbare administratie ; dat mitsdien 
de aangeslagene ook niet kan worden gezegd 
gedurende . meer dan 90 dagen van elk der 
betrekkelijke belastingjaren anders dan ter 
bijwoning van de vergaderingen van hun Col
lege of van de Provinciale Staten de be
schikking te hebben gehad, onderscheidenlijk 
naar alle waarschijnlijkheid te zullen hebben, 
over eene vaste inrichting tot persoonlijke uit
oefening van zijne functie ; dat de aanslagen 
derhalve ten onrechte zijn, onderscheidenlijk 
worden opgelegd ; 

dat van deze uitspraak het gemeentebestuur 
van Zwolle bij Ons in beroep is gekomen, aan
voerende dat uit Onze besluiten van 2 ,Juli 1923, 
n°. 92 en 30 Juli 1923, n°. 69 blijkt, dat door 
geen wetsbepaling aan Gedeputeerde Staten 
het karakter van vertegenwoordigend lichaam 
is verleend en dit inzonderheid niet blijkt uit 
de artt. 155 en 161 der Provinciale wet, waarin 
slechts een beperkt deel der aan Gedeputeerde 
Staten opgedragen taak is omschreven, zoodat 
de vrijstelling van art. 244b der Gemeentewet 
in dezen niet van toepassing kan zijn ; dat de 
aangeslagene gedurende elk der betrekkelijke 
belastingjaren op meer dan 90 dagen in de 
gemeente Zwolle de beschikking heeft gehad 
over eene vaste inrichting tot persoonlijke uit
oefening van zijne betrekking ; dat, hoewel 

geen afzonderlijke vertrekken zijn ingericht 
voor de individueele werkzaamheden der leden 
van gemeld College, niet kan worden gezegd, 
dat de leden de beschikking missen over ver
trekken tot per~oonlijke uitoefening van hunne 
betrekking, zelfs al mochten deze vertrekken 
niet steeds voor individueele werkzaamheden 
beschikbaar zijn; 

Overwegende, dat blijkens de stukken het 
gemeentebestuur van Zwollerkerspel bij Gede
puteerde Staten van Overijssel o.a. bezwaar 
heeft gemaakt tegen een aanslag als forens 
over het belastingjaar 1923/24 in de gemeente 
Zwolle, welke aan J. W. J. baron de Vos van 
Steenwijk, te Zwollerkerspel, nog niet was 
opgelegd en welke evenmin was geschied ten 
tijde dat Gedeputeerde Staten hunne be
slissing namen ; 

dat tegen een nog niet opgelegden aanslag 
geen bezwaar kan worden gemaakt en Gedepu
teerde Staten mitsdien ten onrechte ten aan
zien van een aanslag als forens over het be
lastingjaar 1923/24 eene beslissing hebben 
gegeven; 

Overwegende ten aanzien van de opgelegde 
forensenaanslagen over de belastingjaren 
1921/22 en 1922/23, dat moet worden aan
genomen, dat J. W. J. baron de Vos van Steen
wijk, te Zwollerkerspel, op meer dan 90 dagen 
van elk dier belastingjaren te Zwolle als lid 
van het College van Gedeputeerde Staten 
van Overijssel de beschikking heeft gehad over 
de zich in het gouvernementsgebouw bevinden
de vergaderzaal, welke bestemd was mede tot 
uitoefening van zijne werkzaamheden als lid 
van het College van Gedeputeerde Staten ; 

dat hij dus terecht overeenkomstig art. 244a 
onder 3°. der gewijzigde Gemeentewet in die 
gemeente over de belastingjaren 1921/22 en 
1922 /23 als forens is aangeslagen ; 

dat Gedeputeerde Staten in hun bestreden 
besluit zich - weliswaar beroepen op art. 244b 
der wet, waarin van de belastingplichtigheid 
worden uitgesloten zij die ter bijwoning van de 
vergaderingen van een vertegenwoordigend 
openbaar lichaam, waarvan zij het lidmaatschap 
bekleeden buiten de gemeente van hun hoofd
verblijf vertoeven, doch dat dit artikel op deze 
gevallen niet van toepassing is vermits door 
geen wetsbepaling aan Gedeputeerde Staten 
het karakter van vertegenwoordigend lichaam 
is verleend ; 

dat Gedeputeerde Staten derhalve ten on
rechte de opgelegde aanslagen over de belasting
jaren 1921 /22 en 1922/23 hebben vernietigd; 

Gezien de gewijzigde Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van de bestreden uitspraak 
van Gedeputeerde Staten van Overijssel van 
24 December 1923: 1°. het gemeentebestuur 
van Zwollerkerspel in zijn aan Gedeputeerde 
Staten voorgelegd bezwaar betreffende een nog 
niet opgelegden aanslag aan J. W. J. baron 
de Vos van Steenwijk, te Zwollerlcerspel, over 
het belastingjaar 1923/24 als forens in de ge
meente Zwolle niet-ontvankelijk te verklaren ; 

2°. de aanslagen van ,J. W. J. baron de Vos 
vau Steenwijk, te Zwollerkerspel, in de plaatse
lijke inkomstenbelasting der gemeente Zwolle 
over de belastmgjaren 1921 /22 en 1922/23 als 
forens te handhaven. 

Onze Minister van Financiën is belast. met 
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de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 1 

zal worden gezonden aan den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

B. enz. 
Met dit advies kan de ondngeteekende zich 

niet vereenigen. 
· De gronden waarop dit oordeel rust zijn ver

meld in de ontwerp-besluiten, welke Uwer 
Majesteit hierbij eerbiedig ter bekrachtiging 
worden aangeboden. 

De Minister van .Financiën, F. COLIJN. 

ll .Februari 1926. BESLUIT, houdende beschik
king op de beroepen van het gemeentebe
stuur van Zwolle in zake de aanslagen van 
P. D. Beersma te IJsselmuiden en H. J. 
J ordens te Deventer in de plaatselijke . in
komstenbelasting der gemeente Zwolle als 
forens. S. 27. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 

het gemeentebestuur van Zwolle tegen de uit
spraken van Gedeputeerde Staten van Over
ijssel van 24 December 1923 in zake de aan
slagen van P. D. Beersma, te IJsselmuiden, 
en H. ,J. Jordens, te Deventer, in de plaatse
lijke inkomstenbelasting der gemeente Zwolle, 
ais forens; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
3 Juni 1924, n°. 532 en van 4 November 1925, 
no. 532 B/124; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van 4 Februari 1926, n°. 74, Afdee
ling Directe Belastingen ; 

Overwegende, dat P. D . Beersma, te IJssel
muiden, en H. J. Jordens, te Deventer, over de 
belastingjaren 1921/22 en 1922/23 zijn aan
geslagen in de plaatselijke inkomstenbelasting 
der gemeente Zwolle, als forens ; 

dat, nadat de aangeslagenen, alsook Burge
meester en Wethouders van Deventer, voor wat 
de aanslagen van H. J. -Jordens betreft, tegen 
de opgelegde aanslagen bij Gedeputeerde 
Staten van Overijssel bezwaren hadden inge
bracht, en wat de laatstgenoemde adressanten 
betreft, mede tegen den te verwachten over
eenkomstigen aanslag van IL J. Jordens over 
het belastingjaar 1923/24, dit College bij uit
spraken van 24 December 1923 rle bestreden 
aanslagen over 1921/22 en 1922/23 en den be
streden aanslag over 1923/24 heeft vernietigd, 
daarbij overwegende, dat het gemeentebestuur 
van Zwolle aanvoert den betrokkene te hebben 
doen aanslaan als forens ten opzichte van hunne 
gemeente over de belastingjaren 1921/22 en 
1922/23 (en alsnog te doen aanslaan over 
1923/24) wegens het als lid van het College van 
Gedeputeerde Staten van Overijssel gedurende 
elk der genoemde belastingjaren op meer dan 
90 dagen de beschikking gehad hebben, onder
scheidenlijk hebben, over eene vaste inrichting 
tot persoonlijke uitoefening van die functie, 
terwijl naar zijn oordeel de leden van Gedepu
teerde Staten eener provincie niet zijn lid van 
een vertegenwoordigend openbaar lichaam in 
den zin van art. 244b der Gemeentewet. eer 
staving van welk oordeel het zich beroept op 
reeds eerder in soortgelijke gevttllen door de 
Kroon gedane uitspraken ; dat, terwijl het hun 

College bekend is, dat de aangeslagenen niet 
O'edurende meer dan 90 dagen van elk der 
belastingjaren 1921 /22 en 1922/23 in Zwolle 
zijn aanwezig geweest ter uitoefening van de 
functie van lid van Gedeputeerde Staten 
van Overijssel, anders da.n ter bijwoning van 
de vergadering van dat College of van de 
Provinciale Staten, terwijl er geen enkele 
aanleiding aanwezig is om aan te nemen, dat 
dit voor het belastingjaar 1923/24 anders zal 
zijn, alleen nog, ter beoordeeling van de al 
of niet belastba.arbe1d in de gemeente Zwolle 
van den aangeslagene op grond van evenbe
doelde bepaling van art. 244a, onder 3°., der 
Gemeent,ewet, onder het oog moet worden 
gezien de vraag of het College van Gedepu
teerde Staten is een vert-egenwoordi_gend 
openbaar lichaam in den zin van art. 244b 
van voormelde wet ; dat laatstvermeld artikel 
gewa'.tgt van "vertegenwoordigend openbaar 
lichaam' ' zonder aan dat begrip eenige beper
king aan te leggen of voorwaarde te verbinden ; 
dat de tegenwerping, aangevoerd in de door 
het gemeentebestuur van Zwolle in het geding 

· gebrachte besli~singen van de Kroon, n.l. dat 
geen wetsbepaling aan Gedeput-eerde Staten 
het karakter van vertegenwoordigend lichaam 
verleent, naar het oordeel van hun College 
niet beslissend kan zijn, aangezien alleen 
art. 79 van de Grondwet, ten aanzien van de 
Staten-Generaal - en niet van elke der Kamers 
van dit lichaam afzonderlijk - en art. 92 der 
Provinciale wet, ten aanzien van de Provinciale 
Staten, deze lichamen aanwijzen als vertegen
woordigende lichamen, terw1il b.v. omtrent 
een lichaam als de Gemeenteraad, dat toch met 
betrekking tot de gemeente evenzeer vertegen
woordigend is, als de Provinciale Staten ten 
opzichte van de provincie nergens eene bepaling 
in de wet voorkomt, die hem aanwijst als ver
tcgenwoordi~end lichaam ; dat bovendien zoo 
eene uitdrukkelijke wetsduiding een lichaam 
zou moeten aanwijzen als vertegenwoordigend, 
niet valt in te zien, dat eenzelfde vereischte 
n~et ook zoude moeten gelden ten aanzien van 
de openbaarheid van eenig lichaam; dat de 
wet nergens een lichaam aanwijst als te zijn 
openbaar, terwijl ongetwijfeld tal van lichamen 
in Nederland openbare lichamen zijn, d.w.z. 
lichamen, ingesteld door hooger gezag ter uit
oefening van een deel van de openbare taak; 
dat het al of niet vertegenwoordigende karakter 
van eenig lichaam - evenals trouwens het al 
of niet openbare karakter van dat lichaam - , 
dan ook moet worden getoetst aan het ge
heel der wettelijke bepalingen, welke ontstaan 
en taak van die lichamen regelen ; dat het 
lidmaatschap van Gedeputeerde Staten niet 
bestaanbaar is zonder het lidmaatschap van de 
Provinciale Staten, immers daarvan, zij het 
alleen voor een beperkt aantal der leden van 
laatst genoemd lichaam, een bijzonder onder
deel vormt met een bijzondere, voornamelijk 
besturende taak, terwij l eveneens het College 
van Gedeputeerde Staten blijkens het geheel 
van de betrekkel~jke wetsbepalingen een deel 
is van de Provinciale Staten en wel een deel, 
dat ter uitvoering van de dagelijksche, in hoofd
zaak besturende taak van de Staten dit lichaam 
vertegenwoordigt, gelijk dit laatste de provin
cie vertegenwoordigt ; dat het besturend 
karakter van eenig openbaar lichaam ziet op 
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de hem opgedragen taak, terwijl het vertegen
woordigend karakter ziet op zijnen oorsprong, 
zoodat beide begrippen, wel verre van elkander 
uit te sluiten of in strijd met elkander te zijn, 
gelijk vanwege het gemeentebestuur nader 
mondeling is aangevoerd, gelijktijdig aanwezig 
kunnen zijn en rut den aard der zaak in den 
regel zullen nweten zijn, aangezien toch de 
aanduiding "vert.egenwoordigend" niets in
houdt omtrent de taak van het betrekkelijke 
lichaam en dit, zoo het geen besturend karakter 
heeft, gemeenlijk een nog ander karakter zal 
moeten hebben; dat thans nog moet worden 
nagegaan of de aangeslagenen, anders dan ter 
bijwoning van de vergaderin~en van het ver
tel!ienwoordigend openbaar lichaam, hetwelk 
blrjkens het voorgaande hun College is, en van 
de Provinciale Stat.en gedurende meer dan 
90 dagen van elk der betrekkelijke belasting
jaren over eene vaste inrichting bimnen de 
gemeente Zwolle tot persoonlijke uitoefening 
van zijne functie als Jid van Gedeputeerde 
Staten van Overijssel de beschikking hebben 
gehad, onderscheidenlijk naar alle waar8c~jn
lijkheid zal hebben; dat voor zoodanige vaste 
inrichting alléén in ' aanmerking komt het 
Rijksgebouw, bestemd voor de vergaderingen 
der Staten en van Gedeputeerde Staten van 
Overijssel en voor de griffie dier provincie, 
welk gebouw gelegen is in de gemeente Zwolk ; 
dat geen enkele wetsbepaling noch eenige rege
ling dezer provincie, hetzij geschreven, hetzij 
ongeschreven, aan de leden van Gedeputeerde 
Staten de verplichting oplegt in het vorenbe
doelde gebouw aanwezig te zijn anders dan ter 
zake van de volledige of van de commissoriale 
vergaderingen van hun College of van de Pro
vinciale Staten ; dat op de dagen niet bestemd 
voor de bovenbedoelde vergaderingen, de be
schikking over het in geding zijnde Rijksge
bouw, voor zooverre dit niet is bestemd voor 
provinciale griffie, uitsluitend berust bij Onzen 
Commissaris, als zijnde de hoogste in de pro
vincie aanwezige Rijksambtenaar, verbonden 
aan het bestuur der provincie, zonder wiens 
toestemming, hetzij uitdrukkelijk, hetzij stil
zwijgend, niemand van dat gebouw kan gebruik 
maken, hebbende dan ook uitsluitend Onze 
Commissaris in deze provincie herhaaldelijk 
verschillende vertrekken in het bewuste ge
bouw ten gebruike afgestaan voor vergaderin
gen van andere Colleges of t.en behoeve van 
eenige openbare administratie ; dat mitsdien 
de aangeslagenen ook niet kunnen worden ge
zegd gedurende meer dan 90 dagen van elk 
der betrekkelijke belastingjaren anders dan 
ter bijwoning van de vergaderingen van hun 
College of van de Provinciale Staten de beschik
king te hebben gehad, onderscheidenlijk naar 
alle waarschijnlijkheid te zullen hebben, over 
eene vaste inril'hting tot persoonlijke uitoefe
ning van hunne functie ; dat de aanslagen der
halve ten onrechte zijn, onderscheidenlijk 
worden opgelegd ; 

dat van deze· uitspraken het gemeentebestuur 
van Zwolle bij Ons in beroep is gekomen, aan
voerende, dat uit Onze Besluiten van 2 Juli 
1923, n°. 92, en 30 Juli 1923, n°. 69, blijkt, dat 
door geene wetsbepaling aan Gedeputeerde 
Staten het karakt.er van vert.egenwoordigend 
lichaam is verleend en dit inzonderheid niet 
blijkt uit de artt. 155 en 161 der Provinciale 

Wet, waarin slechts een beperkt deel der aan 
Gedeputeerde Staten o_r.gedragen taak is om
schreven, zoodat de vrijstelling van art. 244b 
der Gemeentewet in deze niet van toepassing 
kan zijn : dat de aangeslagenen gedurende elk 
der betrekkelijke belastingjaren op mee_r ~an 
90 dagen in de gemeente Zwolle de beschikkmg 
hebben gehad over eene vaste inrichting tot 
persoonlijke uitoefening van hunne betrekking ; 
dat, hoewel geen afzonderlijke vertrekken zijn 
ingericht voor de individueele werkzaamheden 

. der leden van gemeld Collet~kÎ::et kan worden 
gezegd, dat de leden de hese · · ·ng missen over 
vertrekken t.ot persoonlijke uitoefening van 
hunne betrekking, zelfs al mochten deze ver
trekken niet steeds voor individueele werk
zaamheden beschikbaar zijn; 

Overwegende, dat blijkens de stukken het 
gemeentebestuur van Deventer bij Gedeputeerde 

taten van Overijssel onder anderen bezwaar 
heeft gemaakt tegen een a-anslag als forens over 
het be)ast-ingja-ar 1923/24 in de gemeente ZwolT.e, 
welke aan H. J. Jordens, te Deventer, nog niet 
was opgelegd en welke evenmin was geschied 
ten tijde dat Gedeput.eerde Staten hunne 
bèslissing namen ; 

dat tegen een nog niet opgelegden aanslag 
geen bezwaar kan worden gemaakt, en Gedepu
teerde Staten, mitsdien ten onrechte ten aanzien 
van een aanslag als forens over het belastingjaar 
1923/24 eene beslissing hebben gegeven; 

Overwegende t.en aanzien van de opgP)egde 
forensenaanslagen van P.D. Beersma, te IJssel
muiden, en H. J. Jordens, te Devenler, over de 
belastingjaren 1921/22 en 1922/23, dat artikel 
244b der Gemeentewet, waarin van de belasting
plichtigheid worden uitgesloten zij die ter bij 
woning van de vergaderingen van een ver
t.egenwoordigend openbaar lichaam, waarvan 
zij het lidmaatschap bekleeden buiten de ge
meente van hun hoofdverblijf vertoeven, in 
deze niet van toepa Ring is, vermits door geen 
wetsbepaling aan Gedeputeerde Staten eener 
provincie het karakter van vertegenwoordigend 
lichaam is .verleend ; 

dat, nu blijkens nader verstrekt.e inlichtingen 
beide aangeslagenen op meer dan negentig dagen 
van elk der genoemde belastingjaren te Zwolle 
aanwezig zijn geweest tot vervulling van hunne 
betrekking van lid van Gedeputeerde Staten 
van Overijssel, zij derhalve terecht overeen
komstig artikel 244a, sub 3°, d!'r Gemeentewet, . 
in de gemeente Zwolle over de belastingjaren 
1921/22 en 1922/23 als forens zijn aangeslagen 
en deze aanslagen door Gedeputeerde Staten 
ten onrechte zijn vernietigd ; 

Gezien de genoemde wet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van de bestreden uitspraken 
van Gedeputeerde Staten van OverUssel van 
24 December 192;! : 

1°. het gemeentebestuur van Deventer in 
zijn aan Gedeputeerde Staten voorgelegd be
zwaar betreffende een nog niet opgelegden 
aanslag van H. J. Jordens, te Deventer, over 
het belastingjaar 1923/24 als forens in de ge
meente Zwolle niet-ontvank~Iijk te verklaren ; 

2°. de aanslagen van P. D. Beersma, te 
IJsselmuiilen, en H. J. Jordens, te Deventer, in 
de plaatselijke inkomstenbelasting der gemeente 
Zwolle over de belastingjaren 1921/22 en 1922/23 
als forens te handhaven . 
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Onze Minister van Financiën is belast met 
-de uitvoering van dit besluit, hetwelk tegelijk 
met zijn rapport in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
.zonden aan den Raad van State, afdeeling 
--voor de Geschillen van Bestuur. 

Het Loo, den Uden Februari 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, H. COLIJN. 
( Uitgeg. 4 Maart 1926.) 

MINISTERIE VAN 
FINANCIEN. 

AFDEELINO 
DmECTE BELASTINGEN. 

Û NDERWERP: 
Commissoriaal van 

18 Januari 1924 nos. 118, 
119, 120, 121, 122, 123, 

124 en 125. 

's-Gravenhage, 4 Februari 1926. 

Aan de K oningin. 

Mits deze heeft de ondergeteekende de eer 
·aan Uwe Majesteit weder aan te bieden : 

A. enz. 
B. de beroepschriften, ingediend door het 

.gemeentebestuur van Zwolle tegen de uitspraken 
van Gedeputeerde Staten van Overijssel vat> 

. 24 December 1923 inzake de aanslagen van 
P . D. Beersma, te IJsselmuiclen, en H. J . Jor
-dens, t e Deventer, in de plaatselijke inkomsten
belasting der gemeente Zwolle als forens. 

adat de ondergeteekende, krachtens mach
-tiging van Uwe Majesteit van 115 Juli 1925, 
n°. 19, met den Raad van ,tate, Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur in overleg was 
_getreden, heeft die Afdeeling, met wijziging 
van haar oorspronkelijk advies, Uwer Majesteit 
-de volgende uitspraken voorgedragen : 

A. enz. 
B. Beschikkende op de beroepen, ingesteld 

-door het gemeentebestuur van Zwolle tegen de 
uitspraken van Gedeputeerde Staten van 
,Overfissel van 24 December 1923 inzake de 
aanslagen van P . D. Beersma, te IJsselmuiclen, 
-en H. J. Jordens, te Deventer, in de plaatselijke 
inkomstenbelasting der gemeente Zwolle als 
forens; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
3 Juni 1924, n°. 532 en van 4 November 1925, 
n°. 532 B/124 ; 

Op de voordracht van Onzen i\finister van 
Financiën van 

Overwegende, dat P . D. Beersma, te IJssel
-muiden, en H. J. Jordens, te Deventer, over de 
belastin~jaren 1921/22 en 1922/23 zijn aange
.-slagen m de plaatselijke inkomstenbelasting 
-der gemeente Zwolle als forens ; 

dat, nadat de aangeslagenen, alsook Burge
meester en Wethouders van Deventer, voor wat 
de aanslagen van H . J . ,Tordens betreft, tegen 
de opgelegde aanslagen bij Gedeputeerde 
Staten van Overijssel bezwaren hadden inge
·hracht, en wat de laatstgenoemde adressanten 

betreft, mede tegen den te verwachten over
eenkomsti~en aanslag van H. J. Jordens over 
het belastm1?jaar 1923/24, dit College bij uit
spraken van· 24 December 1923 de bestreden 
aanslagen over 1921/22 en 1922/23 en den be
streden aanslag over 1923/24 heeft vernietigd, 
daarbij overwegende, dat het gemeentebestuur 
van Zwolle aanvoert den betrokkene te hebben 
doen aanslaan als forens ten opzichte van 
hunne gemeente over de belastingjaren 1921/22 
en 1922/23 (en alsnog te doen aanslaan over 
1923/24) wegens het als lid van het College 
van Gedeputeerde Staten van Over-i,jssel ge
durende elk der genoemde belastingjaren op 
meer dan 90 dagen de beschikking gehad heb
ben, onderscheidenlijk hebben, over eene vaste 
inrichting tot persoonlijke uitoefening van die 
functie, terwijl naar zijn oordeel de leden van 
Gedeputeerde Staten eener provincie niet zijn 
lid van een vertegenwoordigend openbaar 
lichaam in den zin van art. 244b der Gemeente
wet, ter staving van welk oordeel het zich 
beroept op reeds eerder in soortgelijke gevallt:n 
door de Kroon gedane uitspraken ; dat, terW1Jl 
het hun College bekend is, dat de aangeslagenen 
niet gedurende meer dan 90 dagen van elk der 
belastingjaren 1921/22 en 1922/28 in Zwolle 
zijn aanwezig geweest ter uitoefening van de 
functie van lid van Gedeputeerde Staten van 
Overijssel anders dan ter bijwoning van de ver• 
gadering van dat College of van de Provincia,le 
Staten, terwijl er geen enkele aanleiding aan
wezig is om aan te nemen, dat dit voor het 
belastingjaar 1923/24 anders zal zijn, alleen 
nog, ter beoordeeling van de al of niet belast
baarheid in de gemeente Zwolle van de aange
slagenen op grond van evenbedoelde bepaling 
van art. 244a onder 3°. der Gemeentewet, 
onrler het oog moet worden gezien de vraag 
of het College van Gedeputeerde Staten is een 
vertegenwoordigend openbaar lichaam in den 
zin van art. 244b van voormelde wet ; dat 
laatstvermeld artikel gewaagt van "vertegen
woordigend openbaar lichaaru" zonder aan 
dat begrip eenige beperking aan te leggen of 
voorwàarde te verbinden; dat de tegenwerping, 
aangevoerd in de door het gemeentebestuur 
van Zwolle in het geding gebrachte heslissingen 
van de Kroon n.l. dat geen wetsbepaling aan 
Gedeputeerde Staten het karakter van vertegen
woordigend lichaam verleent, naar het oordeel 
van hun College niet beslissend kan zijn, 
aangezien alleen art. 79 van de Grondwet, ten 
aan7.ien van de Staten-Generaal - en niet 
van elke der Kamers van dit lichaam afzon
derlijk - en art. 92 der Provinciale wet, ten 
aanzien van de Provinciale Staten, deze licha
men aanwijzen als vertegenwoordigende licha
men, terwijl b.v. omt,rent een licha-'l.m als de 
Gemeenteraad, dat toch met betrekking tot 
de gemeente evenzeer vertegenwoordigend 
is, als de Provinciale Stakn ten opzichte van 
de provincie nergens eene bepaling in de wet 
voorkomt, die hem aanwijst als vertegenwoor
digend lichaam ; dat bovendien zoo eene uit-

-drukkelijke wetsduiding een lichaam zou 
moeten aanwijzen als vertegenwoordigend, 
niet valt in te '.lien, dat eenzelfde vereischte 
niet ook zoude moeten gelden ten aanzien van 
de openbaarheid van eenig lichaam ; dat de 
wet nergens een lichaam aanwjjst a ls te zijn 
openbaar, terwijl ongetwijfeld tal van lichamen 
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in Nederland openbare lichamen zijn, d. w. z. 
lichamen, ingesteld door hooger gezag ter 
uitoefening van een deel van de openbare taak ; 
dat het al of. niet vertegenwoordigende karakter 
van eenig lichaam - evenals trouwens het 
al of niet. openbare karakter van dat lichaam -
dan ook moet worden getoetst aan het geheel 
der wettelijke bepalingen, welke ontstaan en 
taak van die lichamen regelen; dat het lid
maatschap van Gedeputeerde Staten niet be
staanbaar is zonder het lidmaatschap van de 
Provinciale Staten, immers daarvan, zij het 
a lleen voor een beperkt aantal der lede_n van 
laatstgenoemd lichaam, een bijzonder onder
deel vormt met een bijzondere, voornamelijk 
besturende taak, terwijl eveneens het College 
van Gedeputeerde Staten blijkens het geheel 
van de betrekkelijke wetsbepalingen een deel 
is van de Provinciale Staten en wel een deel, 
dat ter rutvoering van de dagelijksche, in 
hoofdzaak besturende taak van de Staten dit 
lichaam vertegenwoordigt, gelijk dit laatste de 
provincie vertegenwoordigt ; dat het besturend 
karakter van eenig openbaar lichaam ziet op 
de hem opgedragen taak, terwijl het vertegen
woordigend karakter ziet op zijnen oorsprong, 
zooda.t beide begrippen, wel verre van elkander 
uit te sluiten of in strijd met elkander te zijn 
gelijk vanwege het gemeentebestuur nader 
mondelini:f is aangevoerd, gelijktijdig aanwezig 
kunnen zijn en uit den aard der zaak in den 
regel zullen moeten ztjn, aangezien t och de 
aanduiding "vertegenwoordigend" niets in
houdt omtrent de taak van het betrekkelijke 
lichaam en dit, zoo het geen besturend karakter 
heeft, gemeenlijk een nog ander karakter zal 
moeten hebben : dat thans nog moet worden 
nagegaan of de aangeslagenen, anders dan ter 
bijwoning van de vergaderingen van het ver
tegenwoordigend openbaar liehaam, hetwelk 
blijkens het voorgaande hun College is, en van 
de Provinciale Staten gedurende meer dan 
90 dagen van elk der betrekkelijke belastin~
jaren over eene vaste inrichting binnen cte 
gemeente Zwolle tot persoonlijke rutoefening 
van zijne functie als lid van ,Gedeputeerde 
Staten van Overijssel de beschiklring hebben 
gehad, onderscheidenlijk naar alle waarschijn
lijkheid zal hebben; dat voor zoodanige vaste 
inrichting alléén in aanmerking komt het 
Rijksgebouw, bestemd voor de vergaderingen 
der Staten en van Gedeputeerde Staten van 
Overijssel en voor de griffie dier provincie, welk 
gebouw gelegen is in de gem!'ente Zwolle ; dat 
geen enkele wetsbepaling noch eenige regeling 
dezer provincie, hetzij geschreven hetzij on
geschreven, aan de leden van Gedeputeerde 
Staten de verplichting oplegt in het in voren
bedoelde gebouw aanwezig te zijn anders dan 
ter zake van de volledige of van de commisso
riale vergaderingen van hun College of van de 
Provinciale Staten ; dat op de dagen niet 
bestemd voor de bovenbedoelde vergaderingen, 
de beschikking over het in geding zijnde Rijks
gebouw, voor zooverre dit niet is bestemd voor 
provinciale griffie, rutsluitend berust bij Onzen 
CommissP,ris, als zijnde de hoogste in de pro
vincie aanwezige Rijksambtenaar, verbonden 
aan het bestuur der provincie, zonder wiens 
toestemming, hetzij uitdrukkelijk, hetzij stil
zwijgend, niemand van dat gebouw kan ge
bruik maken, hebbende dan ook uitsluitend 

1926. 

Onze Commissaris in deze provincie herhaalde
lijk verschillende vertrekken in het bewuste 
gebouw ten gebruike afgestaan· voor vergade
ringen van andere Col\ e~es of_ t en behoe~e v:an 
eenige openbar!' admmistratie ; dat mitsdien 
de aangeslagenen ook niet kunnen worden 
gezegd gedurende meer dan 90 dagen van 
elk der betrekkelijke belastingjaren anders 
dan ter bijwoning van de vergaderingen van 
hun College of van de Provinciale Staten de 
beschikking t e hebben gehad, onderscheidenlijk 
naar a lle waarschijnlijkheid te zullen hebben, 
over eene vaste inrichting tot persoonlijke uit
oefening van hunne functie ; dat de aanslagen 
derhalve ten onrechte zijn, onderscheidenlijk 
worden opgelegd ; 

dat van deze uitspraken het gemeentebestuur 
v_an Zwolle bij Ons in beroep is gekomen, aan
voerende dat uit Onze besluiten van 2 Juli 1923, 
n°. 92, en 30 Juli 1923, n°. 69 blijkt, dat door 
geene wetsbepaling aan Gedeputeerde Staten 
het karakter van vertegenwoordigend lichaam 
is verleend en dit inzonderheid niet blijkt uit 
de artt. 155 en 161 der Provinciale wet, waarin 
slechts een beperkt deel der aan Gedeputeerde 
Staten opgedragen taak is omschreven, zoodat 
de vrijstelling van 11,rt. 244b der Gemeentewet 
in dezen niet van toepassing kan ztin ; dat de 
aangeslagenen gedurende elk der betrekkelijke 
belast,ingjaren op meer dan 90 dagen in de 
gemeente Zwolle de beschikking hebben gehad 
over eene vaste inrichting tot persoonlijke uit
oefening van hunne betrekking ; dat, hoewel 
geen afzonderlijke vertrekken zijn ingericht 
voor de individueele werkzaamhe'den der leden 
van gemeld College·, niet kan worden gezegd, 
dat de leden de beschikking missen over ver
trekken tot persoonlijke uitoefening van hunne 
betrekking, zelfs al mochten deze vertrekken 
niet steeds voor individueele werkzaamheden 
beschikbaar zijn ; 

Overwegende, dat blijkens de stukken het 
gemeentebestuur van Deventer bij Gedeputeerde 
Staten van Overi,j.ssel onder anderen bezwaar 
heeft gemaakt tegen een aanslag als forens 
over het belastingjaar 1923/24 in de gemeente 
Zwolle, welke aan H. J. Jordens, te Deventer. 
nog niet was opgelegd en welke evenmin wa;; 
geschied ten t ijde d~t Gedeputeerde Staten 
hunne beslissing namen ; 

dat tegen een nog niet opgele~den aanslag 
geen bezwaar kan worden gemaakt, en Gede
puteerde Staten mitsdien ten onrechte ten 
aanzien van een aanslag als forens over het 
belastingjaar 1923/24 eene beslissing hebben 
gegeven; 

Overwegende t en aanzien· van de opgelegde 
forensenaanslagen van P.D. Beersma, te IJssel
muiden, en H. J. Jordens, te Deventer, over de 
belastingjaren 1921/22 en 1922/23, dat blijkens 
nader verstrekte inlichtingen beide aange
slagenen op meer dan !!O dagen van elk der 
genoemde belastingjaren te Zwolle aanwezig 
zijn geweest tot vervulling van hunne betrek
king van lid van Gedeputeerde Staten ; 

dat zij dus terecht overeenkomstig art. 244a 
onder 3°. der gewijzigde Gemeentewet in de 
gemeente Zwolle over de belastingjaren 1921 /22 
en 1922/23 als forens zijn aangeslagen en deze 
aanslagen door Gedeputeerde Staten ten on
rechte zijn vernietigd ; 

Gezien de genoemde wet ; 

5 
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Hebben goedgevonden en verstaan : 
met vernietiging van de bestreden uitspraken 

van Gedeputeerde Staten van Overijssel van 
24 December 1923 : 

1 °. het gemeentebestuur van Deventer in 
zijn aan Gedeputeerde Staten voorgelegd 
bezwaar betreffende een nog niet opgelegden 
aanslag van H. J. Jordens, tP. Deventer, over 
het belastingjaar 1923/24 als forens in de ge
meente Zwolle niet-ontvankelijk te verklaren ; 

2°. de aanslagen van P. D. Beersma, te 
1Js,9elmuiden, en H . J. Jordens, te Deventer, in 
de plaatRelijke inkomstenbela8ting der gemeen
te Zwolle over de belastingjaren 1921/22 en 
1922/23 als forens te handhaven. 

Onze Minister van Financiën is belast met de 
uitvoering van clit besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

Met dit advies kan de ondergeteekende zich 
niet vereenigen. 

De gronden waarop dit oordeel rust zijn 
vermeld in de ontwerp-besluiten, welke Uwer 
Majesteit hierbij eerbiedig ter bekrachtiging 
worden aangeboden. 

De .Minister van Financien, H. COLIJN. 

13 Februari 1926. BESLUIT, houdende wijzi
ging van de artikelen 29 en 36 van het 
Reglement n°. IV op de organisatie en 
de dienst der Deurwaarders en verdere 
regtsbedienden, laatste lijk gewijzigd bij 
Ons besluit van 15 September 1926 
(Staatsbl.ad n°. 387). S. 28. 

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

,Justitie van den 14 J anuari 1926, 4• Afdeeling, 
n°. 951; 

Overwegende, ,fat het noodig is gebleken, 
dat wijziging worde gebracht in de artikelen 
29 en 36 van het Reglement n°. IV op de or
ganisatie en de dienst der Deurwaarders en 
verdere regtsbedienden, laatstelijk gewijzigd 
bij Ons besfuit van 15 September 1925 (Staats 
blad n°. 387) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
2 Februari 1926, n°. 9) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden :Minister van den 9 Februari 1926, 
4• Afdeeling, n°. 936 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
t.e bepalen als voll?t : 
Art. I. In het tweede lid van artikel 29 

van opgemeld Reglement wordt in stede van 
"op 1 J anuari 1911" gelezen "vóór 1 Januari 
Hlll" en komen te vervallen de woorden: 
.,langer dan vier jaren". 

Art. IJ. Artikel 36 van genoemd Reglement 
wordt gelezen als volgt : 

"Voor zooveel noodil" kunnen ter griffie en 
ten :parkette tijdelijk Îrnlpschrijvers en schrij
vers m lossen dienst werkzaam worden gesteld 
tegen een door Onzen Miinster van Justitie te 
bepalen belooning. 

De tijdelijke hulpschrijvers worden benoemd, 
geschor8t en ontslagen door Onzen Minister 
van Justitie. Schrijvers in lossen dienst 
kunnen worden benoemd en ontslagen door de 
rechtscolleges, door de Kantonrechters, of, in
dien voor een kanton meer dan één rechter 
is aangesteld, door de vergaderde rechters 

van het kanton, en door de hoofden van de 
parketten, met vooraf bekomen machtiging 
evenwel van Onzen voornoemden Minister, 
die ook den duur van het dienstverband vast
stelt. 

De tijdelijke hulpschrijvers zullen bij aan
stelling den leeftijd van 16 jaren moeten be
reikt en dien van 40 jaren niet mogen over
schreden hebben. 

Zij worden benoemd uit eene door de rechts
collAges, door de Kantonrechters, of, indien 
voor een kanton meer dan één rechter is aan
gesteld, door de vergaderde rechters van het 
kanton, en door de hoofden van de parketten 
aan Onzen Minister van Justitie in te dienen 
aanbevelin~ van drie personen, die naar 
de betrekkmg dingen. 

Bij die aanbeveling behoort ten aanzien van 
eiken aanhevolene te worden overgelegd een 
extract uit het geboorte-register. 

Van de in dit artikel neergelegde bepaling 
betreffende de leeftijdsgrens voor benoembaar
heid en betreffende het indienen eener aanbe
veling kan door Onzen Minister van Justitie 
naar gelang van omstandigheden worden af. 
geweken. 

De tijdelijke hulpschrijvers, die op 1 Janu
ari 1926 in functie zijn, worden voor den ver 
deren duur van hun dienstverband geacht door 
Onzen Minister van Justitie te zijn aangesteld." 

Art. III. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien van de 
dagteekening van het Staatsblad waarin het is 
geplaatst. 

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

Het Loo, den 13den Februari 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, J. SCHOK.KING. 
( Uitgeg. 23 Febr. 1926.) 

13 Februari 1926. BESLUIT tot vaststelling 
van eenige buitengewone maatregelen tot 
afwending van de pest en de Aziatische 
cholera en tot wering harer uitbreiding 
en gevolgen. S. 29. 

WIJ WILHELMT A, ENZ. 
Overwegende, dat toepassing der wet van 

26 April 1884 (Staatsblad n°. 80), laatstelijk 
gewijzigd bij de wet van 31 December 1920 
(Staatsblad n°. 954), tot vaststelling van bui
tengewone maatregelen tot afwending van 
eenige besmettelijke ziekten en tot wering 
harer uitbreidina en gevolgen noodzakelijk is 
wegens het voorkomen van pest en Aziatische 
cholera in enkele plaatsen in het buitenland; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid, Handel en Nijverheid van 29 December 
1925, n°. 1627 H, Afdeeling Volksgezondheid; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
2 Februar. 1926, n°. 13) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Arbeid, Handel en Nijverheid van 
9 Februari 1926, n°. 192 H, Afdeeling Volks
gezondheid : 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen : 

Art. 1. Verboden zijn, tenzij met vergunning 
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van Onzen Minister van Arbeid, Handel en 
Nijverheid en met inachtneming van de door 
dezen ter voorkoming van verbreiding der be
smetting te geven voorschriften : 

1°. onderzoek van personen en goederen op 
de aanwezigheid van peststoffen door middel 
van proefneming op dieren ; 

2°. het verrichten van lijkopeningen op lijken 
van personen, overleden aan de pest of verdacht 
van aan de pest lijdende te zijn $.eweest ; 

3°. het, verrichten van lijkopeningen op 
lijken van dieren, gestorven aan de pest of 
verdacht van aan pest lijdende te zijn geweest. 

2. Verboden is, tenzij met inachtneming van 
de door Onzen Minister van Arbeid, Handel en 
Nijverheid ter voorkoming van verbreiding der 
besmetting te geven voorschriften, het vervoer 
van stoffen, die pest- of cholera-smetstoffen be
vatten of verdacht worden dit te doen. 

3. Dit besluit, dat gedurende één jaar van 
kracht blijft, treedt in werking met ingang van 
28 April 1926. 

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

Het Loo, den 13den Februari 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
KOOLEN. 

( Uitgeg. 1 Maart 1926.) 

13 Februari Hl26. BESLUJT tot wijzil?ing van 
Ons besluit van 18 Maart 1921 (S/,aatsblad 
n°. 592), strekkende tot uitvoering van 
artikel 13 der Wa.renwet (Staatsblad 1919, 
no. 581). S. 30. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid van 5 Januari 
1926, n°. 1102 D, Afdeeling Volksgezond
heid; 

Gelet op Ons besluit van 18 Maart 1921, 
Staatsblad 592, ~ewijzigd bij besluit van 28 Juli 
1924, S/,aatsblact 387 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
2 Februari 1926, n°. 14) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Arbeid, Handel en Nijverheid van 8 Febru
ari 1926, n°. 113 D, Afdeeling Volksgezond
heid; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. De eerste twee leden van artikel 10 
van Ons besluit van 18 Maart 19.21, Staats
blad 592, gewijzigd bij besluit van 28 ,Juli 1924, 
Staatsblad 387, worden aldus gelezen: 

.,Blijkt uit de, overeenkomstig artikel 2, 
10°, van dit besluit, overgelegde wrnst- en 
verliesrekening van den keuringsdienst over 
het afgeloopen jaar, dat de uitgaven over dat 
jaar na aftrek der ontvangsten lager zijn geweest 
dan de raming, dan zullen Gedeputeerde Staten 
onverwijld aan Onzen Minister en aan de be
sturen der Kringgemeenten kennis geven, welk 
bedrag het Rijk en ieder der hiergenoemde ge
meenten over het voorafgaande jaar te veel 
betaald heeft. 

Dit bedrag wordt in mindering gebracht van 
de eerstvolgende storting. Blijkt uit de vast-

stelling van de winst- en verliesrekening door 
Gedeputeerde Staten, dat de bedragen, bedoeld 
in het eerste lid van dit artikel, wijziging be
hoeven, dan geven Gedeputeerde Staten hier
van kennis aan Onzen Minister en aan de be
sturen der Kringgemeenten en vindt nadere 
verrekening plaats bij de eerstvolgende stor
ting." 

2. Gedeputeerde Staten handelen ten aa!}
zien van de winst- en verliesrekeningen, welke 
bij het in werking treden van dit besluit 
hun reeds ter vaststelling waren aangeboden, 
alsnog onverwijld overeenkomstig de wijze, 
bepaald in artikel 1 van dit besluit. 

3. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagteekening 
van het S/,aatsblad, waarin het is geplaatst. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nij
verheid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het S/,aatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 13den Februari 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
· KOOLEN. 

(Uitgeg. 1 Maart 1926.) 

13 Februari ) 926. KONINKLIJK BESLUIT. 
Als diensttijd bedoeld in artikel 3, eerste 

lid van het Kon. Bes!. van 27 December 
1924 (Staatsblad n°. 585) komt mede in 
aanmerkin$, de diensttijd als onderwijzer 
of onderwijzeres doorgebracht aan open
bare en bijzondere kweekscholen voor 
onderwijzers en onderwijzeressen in Neder
land~ch-lndië, Suriname en Curaçao. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
6 F ebruari 1926, N°. 803, Afdeeling Lager 
Onderwijs Algemeen; 

0 . dat ingevo~e artikel 3, eerste hd van Ons 
besluit van 27 lJecember 1924 (Stbl. n°. 585), 
gewijzigd bii Ons besluit van 17 November 1925 
(Stbl. n°. 446), voor het berekenen der jaar
wedde van de onderwijzers als diensttijd mede 
in aanmerking komt de tijd , vóór en na de 
inwerkingtreding der Lager-onderwijswet 1920 
doorgebracht in dienst van andere dan in die 
bepaling genoemde inrichtingen van onderwijs, 
welke door One bij besluit, den Onderwijsraad 
(afdeeling voor het algemeen vormend lager 
onderwijs en het bewaarschoolonderwijs) ge
hoord, worden aangewezen ; 

Gezien Onze besluiten van 18 Februari 1925, 
N°. 10, en van 6 Augustus 1925, N°. 48 ; 

Gelet op artikel 3, eerste lid, van Ons besluit 
van 27 December 1924 (Stbl. n°. 585), gewijzigd 
bij Ons besluiit van 17 November 1925 (Stbl. 
no. 446); 

Den Onderwijsraad (Afdeeling voor het alge
meen vormend lager onderwijs en het bewaar
schoolonderwijs) gehoord, advies van 23 J anuari 
1926, N°. 6242 A; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen, dat als diensttijd, bedoeld in 

artikel 3, eerste lid van Ons besluit van 27 
December 1924 (Stbl. n°. 585), gewijzigd bij 
Ons besluit van 17 November 1925 (Stbl. n°. 
446), mede in aanmerking komt de diensttijd, 

5• 
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als onderwijzer of onderwijzeres doorgebracht 
aan open bare en bijzondere kweekscholen voor 
onderwijzers en onderwijzeressen in Neder
landsch-Indië, Suriname en Curaçao. 
· Onze Minister van Onder\>ijs, Kunsten en 
WetePschappen is belast met de uitvoering van 
dit hesluit, hetwelk in de Nederla.ndsche Staats
courant zal worden geplaatst. 

· Het Loo, den 13 Februari 1926. 
WILHELMINA. 

De Minist~r van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

RUTGERS. 
(B.) 

15 Februari 1926.ARREST van den Hoogen Raad. 
Verboden is het gebruik van andere 

netten dan die voldoen aan elk der drie bij 
art. 16 onder i der Jachtwet 1923 gestelde 
eischen. 

Concl. 0. JJf. bovendien: Wanneer de 
rechter aanwijzingen put uit de door be
klaagde ter terechtzitting gedane erkente
nis, moeten daaronder in het algemeen 
worden verstaan de opgaven van den be
klaagde en moet niet onderscheiden worden 
tusschen wat hij daarin toegaf of ontkende, 
zoodat indien daaronder een ontkentenis 
voorkomt en deze bij den opbouw van het 
bewijs niet wordt uitgezonderd, recht wordt 
gedaan op onwettig bewijs. 

(Jachtwet art. 16, Sv. oud art. 407 4°.) 

Mrs. Hesse, Segers, Ort, Taverne en 
Kir berger. 

De Officier van Justitie bij de Arr.-Rechtbank 
te Leeuwarden, requirant van cassatie tegen 
een vonnis van die Rechtbank van den een en 
dertigsten October 1925, waarbij in hooger 
beroep met gedeeltelijke bevestiging en ge
deeltelijke vernietiging van een vonnis van 
den Kantonrechter te Dokkum van 10 April 
1925, de gerequireerde J. T. is ontslagen van 
alle rechtsvervolging. 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Ledeboer 

Bij vonnis van den Kantonrechter te Dok
kum is ten Jaste van beklaagde als bewezen 
aangenomen: ,,dat hij op 23 Januari 1925 
voormiddags 10½ uur op een perceel weiland 
onder Wanswerd in de gemeente Ferwerdera
deel ûcb in het veld buiten openbare wegen 
of voetpaden heeft bevonden met een vang
of treknet, welks vleugel een lengte had van 
23 Meter gemeten van stijggaren tot stijggaren, 
zooals het bevestigd is aan de bovenlijn en een 
breedte van 3 Meter gemeten volgens de lengte 
der staven." 

Dat vonnis is in zoover in hooger beroep 
bekrachti~d, doch overigens vernietigd en de 
Rechtbank verklaarde voorts dat bewezene 
niet strafbaar en ontsloe~ den beklaagde van 
alle rechtsvervolging. Zij kwam hier toe in 
verband met hare opvatting van art. 16 onder i 
Jachtwet 1923. Daarbij wordt als ongeoorloofd 
middel tot jagen verklaard, vang- of treknetten, 
waarvan de vleugels eene lengte hebben van 

meer dan 10 Meter, gemeten van stijggaren tot 
stijggaren, zooals het bevestigd is aan de boven
lijn en eene breedte van meer dan twee nieter, 
gemeten volgens de lengte der staven en waar
van de mazen eene lengte en breedte hebben 
van minder dan drie centimeter. De Recht
bank achtte de strekking van dit artikel te 
zijn, dat alleen het gebruik van genoemd net 
verboden zou zijn, indien het zoowel wat de 
vleu~els als wat de mazen betreft, aan de 
maxrmum-respectief minimum eisch in art. 
16i aan geoorloofd jachttuig van dat soort ge
steld, niet voldeed, Waar nu in dit geval 
zelfs niet was gesteld, dat de mazen kleiner 
zouden zijn geweest dan 3 centimeter lang en 
breed, oordeelde zij dan het bewezene geen 
strafbaar feit. 

Bij memorie w<;>rdt als cassatiemiddel door 
den Officier van Justitie gesteld: ,,Schending 
of verkeerde toepassing van art. 16 sub 1 
Jachtwet 1923". De lieer requirant betoogt 
naar mijn oordeel volkomen terecht, dat men 
reeds te doen heeft met een verboden jacbttuig 
indien een net als het genoemde, of wel grootere 
vleugels, of wel kleinere mazen heeft dan in 
de aangehaalde wetsbepaling genoemd. 

Op die wijze wordt alleen recht gedaan aan 
de kenlijke bedoeling van de bepaling en deze 
bedoeling is daarin voldoende tot haar recht 
gekomen, daar het woordje "en" daarin zeer 
goed disjunctief is op te vatten. Ik moge her
inneren aan Uw arrest van 3 November 1924, 
W. 11289. * 

Ik zou derhalve meenen, dat een feit als het 
bewezen verklaarde wel degelijk strafbaar is, 
zoodat deswege schuld.ip; verklaring en veroor
deeling zou moeten volgen tot hoofd- en bij
komende straf, ingevolge de artt. 214, j0 256, 
257 Strafv. en artt. 46, 50, 51 ,Tachtwet 1923, 
doch dat zulks in dit geval niet door den Hoogen 
Raad zal kunnen geschieden, aangezien het 
bewijs van hetgeen als bewezen is aangenomen, 
niet rust op wettige bewijsmiddelen. Blijkens 
den inhoud toch van de opgave van den be
klaagde in het vonnis van den Kantonrechter 
opgenomen, heeft deze uitdrukkelijk ontkend, 
dat het net waarmee hij zich ter plaatse in de 
telastelegging bedoeld, bevond, zou zijn een 
vang- of treknet. 

De Kantonrechter heeft niettemin aanwij
zingen geput uit de door beklaagde ter terecht
zitting gedane erkentenis w.o. in het algemeen 
moet worden verstaan de opgaven van den 
beklaagde en niet onderscheiden tusschen wat 
beklaagde daarin toe~af of ontkende, mits
dien die ontkentenis met uitgezonderd bij den 
opbouw van het bewijs en aldus op onwettig 
bewijs recht gedaan. Hij schond dus doende 
artt. 391, 392, 407, j0 221, wat krachtens art. 
223 Strafvordering nietigheid medebracht en 
de Rechtbank het vonnis wat het bewijs van 
het als bewezen aangenomene bevestigend, 
diezelfde artikelen in verband met art. 256, 
257, 247 van dat Wetboek. 

Ik concludeer mitsdien tot vernietiging van 
het bestreden vonnis en verwijzing der zaak 
naar het Gerechtshof te Leeuwarden, ten einde 
op het bestaand hooger beroep opnieuw te 
worden berecht en afgedaan. 

* N. J. 1925, bladz. 123 (Red.). 
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De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raitdsheer Ort ; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij memorie : 
"Schending of verkeerde toepassing van 

artikel 16 sub i van de Jachtwet" ; 
Gehoord den Advocaat-Generaal Ledeboer, 

namens den Procureur-Generaal, in zijne con
clusie, strekkende tot enz. ; 

0. dat bij het vonnis van den Kantonrechter 
te Dokkum, wettig en overtuigend bewezen 
is verklaard1 met gereq_uireerde's schuld daar
aan, enz. (zie Conc!. Adv.-Gen.) ; 

dat de Kantonrechter clit feit qualificeerde 
"het zich met vang- of treknetten, waarvan 
de vleugels eene lengte hebben van meer dan 
10 meter, gemeten van stijggaren tot stijg
garen, zooals het is bevestigd, aan de boven
Jijn, en een breedte van meer dan 2 meter, 
~emeten volgens de lengte der staven, bevinden 
m het veld, buiten openbare wegen of voet- . 
paden" , en den gerequireerde te dier zake, 
met -toepassing van de artikelen 16 tweede 
Jid in verband met het eerste lid, 46 der J acht
wet 1923, de artt. 23 en 91 van het Wetboek 
van Strafrecht heeft veroordeeld tot eene 
geldboete van vijft.ig cent en een vervangende 
hechtenis van één dag ; 

dat de Rechtbank, zich vereenigende met, 
en overnemende hetgeen in het vonnis van den 
Kantonrechter was overwogen omtrent het 
bewezene van het telastegelegde feit en het 
bewezene van de schuld van gerequireerde, 
dit vonnis in zoover heeft bevestigd ; dat zij 
echter oordeelde dat, waar artikel 16 der Ja<'ht
wet 1923 verbiedt het gebruik van vang- of 
treknetten indien deze netten voldoen aan 
twee voorwaarden, namelijk: 1°. indien de 
vleugels een lengte en breedte hebben grooter 
dan de bij de wet genoemde afmetingen ; en 
2°. de mazen kleiner zijn dat de bij de wet ge
noemde afmetin~en, - en in dit geval is telaste
gelegd het gebruik van een vang- of treknet dat 
slechts aan één der bovengenoemde voorwaar
den, namelijk die ten aanzien van de lengte 
en breedte der vleugels voldeed - het net 
niet kan worden gezegd te zijn een net als be
doeld in artikel 16 eerste Jid i clier wet;, zoodat 
gebruik van dit net niet kan vormen eene 
overtreding van het verbod, neergelegd in dat 
artikel ; 

dat de Rechtbank daarop den gerequireerde 
ter zake voormeld, heeft ontslagen van alle 
rechtsvervolging ; 

0. dat tot toelichting van het middel is aan
gevoerd dat ten onrechte door de Rechtbank als 
eisch is gesteld, dat een vang- of treknet slechts 
dan verboden is, wanneer dit voldoet aan de 
twee hiervoren vermelde voorwaarden, daar men 
toch reeds dàn met een verboden jachttuig te 
maken heeft wanneer dit niet voldoet aan een 
der eischen gesteld in artikel 16 onder i der 
Jachtwet; 

0. hieromtrent : 
dat dit middel is gegrond, daar het doel van 

het verbod, het vangen van te veel, bij de 
J achtwet als klein wild aangemerkte, vogels 
tegelijk, of van te kleine exemplaren daarvan, 
alleen dàn wordt bereikt, wanneer verboden is 
het gebruik van andere netten, dan clie welke 
aan elk der drie bij artikel 16 onder i der Jacht
wet 1923 gestelde eischen voldoen ; 

dat clie bedoeling in den tekst van het artikel 
ook is terug te vinden, waarin toch "en" kenne
lijk in disjunctieven zin op te vatten ; 

dat derhalve het bestreden vonnis niet kan 
worden gehandhaafd ; . . 

Vernietigt het vonnis door de Arr.-Rechtbank 
te Leeuwarden op 31 October 1925 in deze za.ak 
gewezen, doch alleen voor zoover betreft de 
niet-strafbaarheid en het ontslag van rechts
vervolging ; 

Rechtdoende krachtens artikel 105 der Wet 
op de ·Rechterlijke Organisatie : 

Bevestigt het vonnis van den Kantonrechter 
te Dokkum op 10 April 1925 in deze zaak ge
wezen, voor zoover clit door de Rechtbank werd 
vernietigd. (N. J.) 

15 Februari 1926.ARREST van den Hoo~en Raad. 
Het gewicht van de geheele, biJ een gele

genheid vervoerde, hoeveelheid vleesch is 
voor de toepasselijkheid van art. 9 der 
Vleeschkeuringswet niet van beteekenis, 
indien daarvan geen hoeveelheid van 5 
K.G. of meer, hetzij in ééne hoeveelheid, 
hetzij in meerdere hoeveelheden verpakt, 
voor één persoon bestemd was. 

Ooncl. 0. M. bovendien : Indien de inwer
kingtreding eener Gemeenteverordening af
hankelijk is gesteld van een gebeurtenis 
later dan op den derden dag na dien der 
afkondiging en het tijdstip van die latere 
gebeurtenis niet is afgekondigd, is de Ver
ordening niet verbindend geworden. 

(Vleeschkeuringswet art. 9, Gemeentewet 
art. 174.) 

Mrs. Hesse, Segers, Jhr. Feith, Taverne 
en Kirberger. 

De Officier van Justitie bij de Arr. -Rechtbank 
te Leeuwarden, requirant van cassatie tegen een 
vonnis van die Rechtbank van den zevenden 
October 1925, waarbij in hooger beroep en bij 
verstek is beve~tigd een door het Kantongerecht 
te Leeuwarden op 30 April 1925 gedane uit
spraak, bij welke J. Z , van alle rechtsvervolging 
is ontslagen 

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

Taverne : 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij memorie : 
Schending of verkeerde toepassing van 

artikel 9 van de Vleeschkeuringswet, S. 1919, 
N°. /i24. daar dit artikel slechts den invoer van 
de eene gemeente in de andere toestaat van 
een hoeveelheid van ten hoogste 5 Kilogram 
en beklaagde, die 29 Kilogram, zij het dan ook 
in kleinere hoeveelheden onderverdeeld, ver
voerde, genoemd artikel hee[t overtreden ; 

Gehoord den Advocaat,-Generaal Ledeboer, 
namens den Procureur-Generaal, in zijne con
clusie, st,rekkende tot enz. ; 

0. dJ.t bij voormeld door de Rechtbank be
vestigd vonnis, overeenkomstig de inleidende 
dagvaarding ten Jaste van den gerequireerde 
is bewezen verklaard : 

dat hij op 28 Maart 1925 uit de gemeente 
Leeuwarderadeel in Leeuwarden heeft inge
voerd in eerstgemelde gemeente overeen-
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komstig de Vleeschkeuringswet goed$ekeurd 
vleesch, ter gezamenlijke hoeveelh1>1d van 
ongeveer 29 Kilogum, doch verdeeld in apart 
ingepakte hoeveelheden van minder dan 5 Kilo
gram en bestemd voor personen die noch zelf 
noch met samenwonenden werkzaam waren in 
het slagersbedrijf, het bedrijf van verduur
zaming of bereiding van vleesch of in den 
handel in vleesch of vleeschwaren, en dit vleesch 
niet rechtstreeks en zonder oponthoud langs 
den kortsten weg heeft gebracht na.ar het 
daarvoor bestemd lokaal in het openbaar slacht
huis van laatstgenoemde gemeente ; 

0. dat de Kantonrechter dit feit niet straf
baar heeft geoordeeld op grond dat de onder
scheidene hoev<"elheden vleesch elk afzonderlijk 
moeten b eschouwd worden en elke hoeveelheid 
ten hoogste bestond uit 2 Kilogram vleesch ; 

0. ten aanzien van het cassatiemjddel : 
dat artikel 7 van de Verordening op den 

Keuringsdienst van vee en vleesch m de ge
meente Leeuwarden onder meer verbiedt 
vleesch in een andere gemeente gekeurd volgens 
de bepalingen v . .1,n de Vleeschkeuringswet, 
S. 1919 N°. 524, in de gemeente in te voeren 
of te vervoeren ander8 dan op de na.der aan
gegeven dagen en uren en anders dan recht
streeks en zonder oponthoud van de grens der 
gemeente langs den kortsten weg naar het 
daarvoor bestemde lokaal in het openbaar 
slachthuis ten einde aldaar, tegen betaling 
der verschuldigde rechten, de keuring t.e doen 
geschleden, terwijl artikel 8 der Verordening 
genoemd artikel 7 niet. van toepassing ver
klaart, a. onder meer op vleesch, waarvan de 
invoer krachtens artikel 9 van genoemde wet 
zondn nader onderzoek geoorloofd is ; 

O. dat genoemd artikel der Vleeschkeurings
wet, voorzooveel hier van belang, bepaalt, dat 
vleesch gekeurd volgens de VleeAchkeuringswet, 
bij eene hoeveelheid van ten hoogste vijf 
Kilogram in eene andere gemeente zonder 
ond<"rzoek of keuring kan worden ingevoerd, 
indien de persoon, voor wien het bestemd ;s 
en de met hem samenwonende personen niet 
werkzaam zijn in het slagersbedrijt, in het 
bedrijf van verduurzaming of bereiding van 
vleesch ot in den handel in vleesch of vleesch
waren; 

0. dat in de telastelegging en bewezen
verklaring kennelijk is uitgedrukt dat geen 
hoeveelheid vleeseh van 5 Kilogram of meer, 
hetzij in ééne hoeveelheid, hetzij in meerdere 
hoeveelheden verpakt, voor één persoon be
stemd was; 

dat dan echter terecht het bewezenvuklaarde 
niet strafbaar is geoordeeld, daar artikel 9 
voornoemd in de wet is opgenomen met de be
doe,ling om den slager niet te beletten zijn 
klanten in een aangrenzende gemeente per 
fiets te laten bedienen, en met het stellen van 
een maximum hoeveelheid van vijf Kilogram 
moeilijk kan zijn bedoeld het aangeven van de 
in t.otaal bij één gelegenheid vervoerd vleesch, 
in welk geval immers een slager, die vele klanten 
zou hebben te bedienen, zonder eenig redelijk 
doel, zou worden gedwongen om herhaaldelijk 
op en neer te rijden : dat veeleer de in het 
artikel aangegeven grens is bedoeld als een 
waarborg. dat de invoer betreft de bediening 
v..i.n klanten en niet de leve.ring aan hen die het 
slagersbedrijf of een aanverwant bedrijf uit-

oefenen, zoodat het gewicht van de geheele, 
bij één gelegenheid, vervoerde hoeveelheid, 
indien aan vorengenoemde vereischten is vol
daan, voor de toepasselijkheid van artikel 9 der 
Vleeschkeuringswet niet van beteekenis is ; 

0 dat het cassatieIIllddel derhalve niet kan 
opgaan; 

Verwerpt het beroep. 

Gewezen overeenkomstig de Ooncl. van den 
Adv.-Gen. Mr. Ledeboer, die er nog op wijst, 
dat de wetgever, die het gevaar van misbruik 
heeft voorzien, getracht heeft dit te onder
vangen door de bepaling van art. 2le der Vleesch
keuringswet, uitdrukkelijk met dit oogmerk 
opgenomen en daarna aldus voortgaat : 

Ik zou derhalve meenen, dat artikel 9 en de 
da,armede verband houdende bepalingen der 
Gemeente-verordening van 1924, bij het be· 
vestigd vonnis juist zijn opgevat en het be
wezene inderdaad geen strafbaar feit oplevert, 
noch volgens die verordening noch volgens de 
vroegere vlceschverordening of eenig ander 
wettelijk voorschrift. 

Voor het geval de Hooge Raad anders zou 
oordeelen, moge ik de aandacht vestigen op 
eene omstancligheid, die bij mij de vraag deed 
rijzen of de verordening van 1924 wel van 
kracht is. Bij artikel 35 is bepaald, dat zij in 
werking treedt op den dag der opening van het 
open baar slachthuis, als wanneer is ingetrokken 
de vroegere Vleeschverordening . Gemeente
blad 1922 N°. 22 en 1923 N°. 7. - Blijkens 
door mij ingewonnen ambtsberichten is door 
B. en W. van Leeuwarden op 19 Februari 1925 
besloten als datum van opening van het open
baar Rlachthuis vast te stellen 11 Maart 1925, 
op welken datum die opening inderdaad beeft 
plaats gehad. Dit besluit van het Dagelijksch 
Bestuur is niet afgekondigd. 

Volgens art. 174 Gem. wet treden de ver
ordeningen, indien geen ander tijdstip daartoe 
is aangewezen, in werking op den derden dag 
na dien der afkondiging. 

Ongetwijfeld is in c, een ander tijdstip aan
gewezen al is dit niet preci~s bepaald in de ver
ordening, maar afhankelijk gesteld van eene 
latere gebeurtenis. Daartegen bestaat geen 
bezwaar ; wel naar mij voorkomt hiertegen 
dat het tijdstip van die latere gebeurtenis niet 
is afgekondigd. Immers de .1,fkondiging ook 
van den datum van inwerkingtreding, 1s een 
essentieel vereischte voor de verbindbaarheid 
eener verordening. Alleen op die wijze is er 
zekerheid, dat het publiek dat door de ver
ordening gebonden moet zijn, kan weten, dat 
deze in werking treedt (vgl. 72 Grondw" 100, 
101 Prov. wet) 

Laat men eenmaal een feitelijk gebeuren 
zonder meer toe als voldoende aanmjzing van 
een tijdstip van in werking treden, dan komt 
men tot niet t e aanvaarden consequenties. 

Ik zou derhalve meenen, dat de verordening 
van 1922 nog verbindend is en dus indien de 
,foor m~j hierboven verdedigde opvatting van 
art. 9 der V!eeschkeuringswet met juist zou 
zijn, voor toepassing in aanmerking zou moeten 
komen. (N. J .) 
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16 Februari 1926. BESLUIT tot toepassing 
der wet van 26 April 1884 (Staatsólad n°. 
8C), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
31 December 1920 (Staatsblad n°. 954), 
tot. vaststelling van bwtengewone maat
regelen tot afwending van eenige besmet
t elijke ziekten en tot wering harer uit
breiding en gevolgen. S. 31. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende, dat toepassing der wet van 

26 April 1884 (Staatsblad n°. 80), laatstelijk 
gewijzigd bij de wet van 31 December 1920 
(Staatsblad n°. 954), tot vaststelling van buiten
gewone maatregelen tot afwending van eenige 
besmettelijke zie.'l:ten en tot wering harer uit
breiding en ~evolgen noodzakelijk is, wegens 
het voorkomen van pest en andere der be
doelde ziekten in enkê!e plaat sen in het bui
t enland ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid, H andel en Nijverheid van 28 December 
1925, n°. 160/i H, afrleeling Volksgezondheid, 
en van Onzen Minister van Financiën van 
3 1 December 1925, n°. 133, afdeeling Invoer
rechten: 

Gelet op Ons beeluit van 11 Maart 1925 
(Staatsblad n°. 74) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
2 Febru ari 1926, n°. 12) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Arbeid, Handel en Nijverheid van 
9 Februari 1926, n°. 191 H. afdeeling Volks
~ezondheid, en van Onzen Mini~ter van Fi
nanciën van 12 Februa~i 1926, n°. 139, afdeeling 
Invoerrechten ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. In-, door- en vervoer van lompen, 
gebruikte kleedingstukken en ongewasschen 
lijf- en beddegoed zijn verboden 1ut landen of 
plaatsen door Onze Ministers van Arbeid, 
Handel en Nijverheid en van Financiën, aan 
te wijzen. 

De aanwijzingen worden t elkens t en Ininste 
~én dag vóórdat 7,jj in werking treden, door 
plaatsing in de Nederlrmdsch e Staatscouram.t t er 
a lgemeene kennis gebracht. 

Onze voornoemde Ministers zijn bevoegd 
die aanwijzingen te veranderen, zoo dikwijls de 
omstandigheden dit gedoogen of noodig maken, 
a lsmede te bepalen of en in hoeverre de bagao-es, 
door reizigers medegebracht, onder het verbod 
zijn begrepen. De beschikkingen over deze 
onderwerpen worden ook in de N ederlandsche 
Staatscourant geplaatst. 

2. H eeft het, verbod afwending van de 
Aziatische cholera of van pest ten doel , dan 
gedragen zich Onze voornoemde Ministe rs bij 
aanwijzingen betreffende den in- en door
voer uit landen, die toegetreden zijn tot de op 
17 ,Januari 1912 te Parijs ~esloten en bij de wet 
van 26 Februari 1914 (Staatsblad n°. 57) goed
gekeurde internationale sanitaire overeenkomst, 
naar de bepalingen van die overeenkomst. 

3. ~iet het opsporen van de overtredingen 
van de wet van 26 April 1884 (Staatsblad n°. 80), 
laat stelijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n°. 9M) en van dit besluit ztin, 
behalve de ambtenaren en beambten, daartoe 
in ar tikel 6 dier wet aangewezen, mede belast 
de geneeskundigen, die ingevolge het bepaalde 
in artikel 7, l ste lid, der wet van 28 Maart 1877 

(Staatsblad n°. 35), laatstelijk gewijzigd bij de 
wet van 24 Maart 1922 (Staatsblad n°. 135) tot 
wering van besmetting door uit zee aankomende 
schepen, door Ons voor het in artikel 7 bedoelde 
gezondheidsonderzoek zijn a-angewezen. 

4. Dit, besluit, dat gedurende 1 jaar van 
kracht blijft, treedt in werking met ingang van 
14 April 1926. 

Onze Minist ers van Arbeid, Handel en Nij 
verheid en van Financiën zijn belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 16den Februari 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
KOOLEN. 

De Jlfinister van Financiën, H . COLIJN. 
(Uitgeg. 4 Maart 1926.) 

17 Februari 1926. BESCHIKKING van den Hoogen 
Raad. 

Wanneer het eerste lid van art. 267 der 
Gemeentewet bepaalt, dat de belasting
verordening voorschriften kan inhouden 
omtrent de navordering van te weinig ge
heven belasting, heeft deze wetsbepaling 
niet de gemeentelijke inkomstenbelasting 
op het oog. In het t.weede lid van dit artikel 
toch heeft de wet de voorschriften op het 
stuk der navordering voor de rijksinkom
stenbelasting bestaande op de plaatselijke 
inkomstenbelasting toepasselijk verklaard. 
Waar nu art. 82 der Wet op de Inkomsten
belasting 1914 in zekere gevallen navorde 
ring en art 85 dier wet soms meervoudige 
verhoo~ing gebiedend voorschrijft, heeft 
het enkele feit dat rijksbelasting wordt 
nagevorderd ook navordering van de 
plaatselijke inkomstenbelasting - even
tueel met de viervoudige verhooging _ 
ten gevolge en geschiedt dit onafhankelijk 
van de omstandigheid of de gemeentelijke 
belastingverordening bepalingen omtrent 
navordering bevat. 

De R aad had niet bepaaldelijk te over
wegen waarom hij °:~ast de _viervoudige 
verhoogmg va!!- de_ nJksbelastmg ook die 
der gemeenteliJke mkomstenbelasting ge
rechtvaardigd achtte, daar zulks uit de ten 
deze toepasselijke wetsvoorschriften volgt. 

De Hooge Raad enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van A., 

t e Enschede, tegen de uitspraak van den Raad 
van Beroep voor de Directe Belastingen te 
Zwolle, dd. 13 J a n. 1925, betreffende een hem 
opgelegden navorderingsaanslag in de Inkom
stenbelasting over 1922/1923; 

Gezien de stukken ; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den· 

Advocaat-Generaal Ledeboer, namens den 
Procureur-Generaal, strekkende tot verwerping 
van het beroep ; 

0. dat t en deze vaststaat: 
da~ _aan belano-hebbende, d ie blijkens aan

slagbi!J et, dd. 3 Th1ei 1_923, voor het belast.ingjaar 
1 Me, 192_2-30 Apnl 1923, in de rjjksinkom
stenbelastmg alsmede m de gemeentelijke in
komstenbelasting van Enschede was aange
slagen naar een zuiver inkomen van f 144 
blijkens aanslagbiljet, dd. 13 Nov. 1924, ee~ 
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navorderingsaanslag is opgelegd met de vier
voudige verhooging van beide belastingen ; 

dat belanghebbende tegen dezen aanslag in 
beroep is gekomen bij den Ra.ad van Beroep 
voornoemd, die bij de bestreden uitspraak 
onder meer heeft overwogen, dat terecht door 
den Inspecteur is aa.ngenomen, dat het inkomen 
van den belanghebbende over het belastingjaar 
1 Mei 1922-30 April 1923 f 100 meer heeft 
bedragen dan bij de oorspronkelijke aanslag 
is aangenomen ; 

dat nu de navorderingsaanslag heeft plaats 
gehad naar een meerder gezamenlijk inkomen 
van f 638 - namelijk f 100 van belanghebbende 
en f 538 van zijne echtgenoote ; 

dat echter van laatstbedoeld bedrag f 150 
niet voor navordering in aanmerking komt, 
omdat de hoogere waardeering door den In
specteur van de huurwaarde der woning nitit 
geacht kan worden te berusten op een nieuw 
feit, dat de belastingadministratie het ver
md'eden heeft gegeven, dat de aanslag te laag 
was opgelegd ; dat de gemachtigde van ap
pellants echtgenoote overigens tegen de ver
hooging van haar inkomen, alzoo per resto met 
f 388, geen bezwaar is blijven maken, doch 
alleen tegen de viervoudige verhooging van 
nagevorderde belasting is blijven opkomen, aan
voerende, dat klaarblijkelijk slechts over één 
jaar te weinig belasting is geheven ; 

dat den Raad niet voldoende aannemelijk is 
gemaakt, dat slechts over één jaar te weinig 
belasting is geheven en derhalve geen termen 
gevonden worden, de viervoudige verhooging 
niet toepasselijk te verklaren ; 

dat de aan appellant op te leggen navorde
ring aanslag moet geregeld worden naar een 
nader gebleken inkomen van f 244 van hem 
zelven en van f 9208 van zijne echtgenoote, al
zoo naar een gezamenlijk inkomen van f 9452, 
en dat er geen termen bestaan, de viervoudige 
verhooging achterwege te doen blijven ; waarop 
de Raad den navorderingsaanslag, zooals die 
is opgelegd, beeft vernietigd en verstaan, dat 
navordering zal plaats hebben naar een ge
zamenlijk inkomen van f 9452, te weten f 244 
van appellant en f 9208 van zijne echtgenoote, 
met verhooging volgens de wet, waarmede ken
nelijk is bedoeld, dat de viervoudige verhooging 
zoo voor de rijks- als voor de gemeentelijke 
inkomstenbelasting zal gelden; 

0. dat tegen deze uitspraak zijn aangevoerd 
de navolgende middelen van cassatie: 

I. Schending of verkeerde toepassing van 
art. 16, eerste lid, der Wet van 19 Dec, 1914 
(Staatsblad n°. 564), wijl de Raad van Beroep 
wel voorschrijft waarom de verhooging der 
rijksinkomstenbelasting dient te worden gehand
haafd, doch in zijne beslissing niet motiveert 
waarom de verbooging der gemeentelijke be
lastin~, die toch niet met die der rijksinkomsten
belastmg staat of valt, eveneens gehandhaafd 
moet worden ; 

II. Schending of verkeerde toepa88ing van 
art. 267 der Gemeentewet, in verband met de 
verordening op de heffing eener plaatselijke be
lasting te Enschede, doordien de Raad de vier
voudige verbooging van den aanslag tot na
vordering van gemeentelijke inkomstenbelas
ting handhaaft, ondanks het feit, dat de Ge
meentewet de verhoo~ing niet voorschrijft en 
de betreffende belastmgverordening niet van 

navordering, laat staan van de viervoudige 
verhooging daarvan rept ; 

0. omtrent beide cassatiemiddelen, die te 
zamen kunnen worden behandeld : 

dat het eerste lid van art. 267 der Gemeente
wet, bepalende, dat de belastingverordening 
voorschriften kan inhouden omtrent de navor
dering van te weinig geheven belasting, daarbij 
de bevoegdheid toekent om voorschriften te 
maken zoowel omtrent de heffing zelve als die 
de daarbij te volgen procedure betreffen ; 

dat, waar nu in het tweede lid van genoemd 
artikel eveneens van "navordering" wordt ge
sproken, dit woord moet worden geacht van 
niet minder draagwijdte te zijn en dus niet enkel 
te zien op de procedure maar evenzeer op de 
heffing zelve en de verhooging van het te 
vorderen bedrag ; 

dat dus de wetgever met dit tweede lid, het
welk op navordering van de pla.atselijke inkom
stenbelasting de daar genoemde wetsbepalingen 
van overeenkomstige toepassing verklaart, de 
regeling van de geheele stof der navordering met 
betrekking tot deze beslissing zelf in handen 
heeft genomen en, in afwijking in zooverre van 
het door hem in de eerste plaats bepaalde, op 
dit punt aan de plaatselijke inkomstenbelasting
verordening niets meer te regelen heeft over
gelaten; 

dat nu deze toepasselijk verklaarde eigen 
regeling der wetgevers in art. 82 navordering· 
gebiedend voorschrijft en in art. 85 viervoudige 
verhooging van de in een naderen aanslag te 
begrijpen belasting, zoodat in verband met 
het derde lid van art. 267 het enkele feit, dat 
rijksbelasting wordt nagevorderd, navordering 
van de plaatselijke inkomstenbelasting en 
eventueel de verbooging met het viervoud moet 
ten gevolge hebben en dat een en ander niet 
afhankelijk is van de omstandigheid of de ge
meentelijke belastingverordening bepalingen 
omtrent navordering en verbooging bevat; 

dat hieruit volgt, dat de Raad van Beroep, 
beslissende, dat er ten deze termen bestonden 
tot toepassing der viervoudige verhooging, te
recht heeft aangenomen, dat zulks geldt zóó 
voor de rijks- als voor de gemeentelijke inkom
stenbelasting, al is dan ook in de verordening 
op de heffing en invordering eener plaatselijke 
inkomstenbelasting te Enschede van 10 Febr. 
1922 niet van viervoudige verhooging sprake; 

dat de Raad voorts geenszins bepaaldelijk 
had te ov~rwegen waarom hij naast de vier
voudige verhooging van de rijksbelasting ook 
die voor de gemeentelijke belasting gerecht
vaardigd achtte, da.ar zulks, gelijk hierboven 
is overwogen, uit de ten deze toepasselijke wets
voorschriften volgt : 

dat mitsdien beide middelen van cassatie 
ongegrond zijn ; 

Verwerpt het beroep. (W.) 

19 Februari 1926. KONINKLIJK BESLUIT. 
Waar het verblijf van den voormaligen 

Kroonprins van Duitschland in de gemeente 
Wieringen .een gedwongen karakter droeg, 
kon hjj niet gezegd worden aldaar belas
tingplichtig te zijn krachtens art. 244a, 
eerst,e lid, sub 4°. der Gemeentewet. 

WIJ WILRELMII A, ENZ. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
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het, gemeentebestuur van Wieringen tegen de 
uitspraken van Gedeputeerde Sta ten der pro
vincie Noordholland van 22 Juli 1925, n°. 121, 
op het bezwaarschrift tegen den aanslag in de 
gem eentelijke inkomstenbelasting over de be
lastingjaren 1922/23 en 1923/24 van Prins 
Friedrich Wilhelm von Hohenzollern, thans t e 
Oels (Duitschland) ; 

Den R aad van State. Afdeeling voor de ge
schillen van bestuur. gehoord, advies van 9 De
cember 1925, n°, 1000 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
F inanciën van 15 Februari 1926, n°. 48, afd. 
D B. ; 

0. dat Prins Friedrich W ilhelm von H ohen
zollern over de belastingjaren 1922/23 en 1923/ 
24 als woonforens in de plaat selijke inkomsten 
belasring der gemeente Wieringen is a.ange
slagen; 

dat, nadat namens hem daar tegen bezwaar 
gemaakt was, Gedeputeerde Staten van Noord
hol!and bij besluiten van 22 Juli 1925, n°. 121, 
de bestreden aanslagen hebben vernietigd ; 

dat, van deze besluiten het gemeentebestuur 
van Wieringen bij Ons in beroep is gekomen , 
aanvoerende dat het zich met de beslissing 
van Gedeputeerde Staten niet kan vereenigen; 
dat immers voor oplegging van een aanslag, 
als hier bedoeld, wordt geëischt dat de betrok
kene, zonder als werkforens (art . 244a sub 3°,) 
belastingplichtig te zijn en zonder in de gemeen
te tijdens het belastingjaar hoofdverblijf te 
hebben, daar in dat jaar meer dan 90 dagen 
nachtverblijf houdt of gedurende meer dan 90 

. dagen voor zich of zijn gezin een gemeubileerde 
woning beschikbaar houdt ; dat, beziet men 
het verblijf van den aangeslagene op Wierin~en 
in het licht dezer bepaling, naar de meenrng 
van ];iet gemeentebestuur is vast t e stellen : 
1°, dat hij op Wieringen geen hoofdverblijf had, 
althans volgens de opvatting van Gedeputeerde 
Staten (beslissing van 23 Maart 1921 , n°. 124) ; 

2° dat hij gedurende zijn verblijf te Wieringen 
geen betrekking vervulde en geen beroep of 
bedrijf uitoefende en hem op dien grond geen 
aanslag kon en ook niet is opgelegd krachtens 
art. 244a, sub 30_ ; 

3°. dat vast st aat, dat hij in elk der belasting
jaren 1922/23 en 1923/24 meer dan 90 malen 
te Wieringen nachtverblijf hield , en bovendien 

4°. dat hij in elk dier belastingjaren op W ie
ringen gedurende ineer dan 90 dagen voor zich 
en zijn gezin eene gemeubileerde woning be
schikbaar heeft gehouden; 

0. dat aan Prins Friedrich Wilhelm von Ho
henzollern, voormalig Duitsch Kroonprins, 
bij Ons beslui t van 20 Maart 1920, n°. 58, als 
gebied om te verblijven het ei land Wieringen 
is aangewezen ; 

dat door deze aanwijzing in verband met de 
bepalingen der wet van 17 J uni 1918 (S taats
blad n°, 410) zoolang h\i hier te lande ver toefde, 
zijn verblijf in de· gemeente Wieringen een ge
dwongen karakt er droeg ; 

dat hij onder deze omstandigheden niet ge
zegd kan worden meer dan 90 malen in de be
doeld belastingjaren t e Wieringen nachtver 
blijf t e hebben gehouden of er gedurende meer 
dan 90 dagen voor zich een gemeubileerde 
woning beschikbaar te hebben gehouden ; 

dat de opgelegde aanslagen dus in strijd zijn 
m et ar t . 244a, 4°. , der gewijzigde Gemeentewet 

en zij door Gedeputeerde Stat en t erecht zijn 
vernietigd ; 

Gezien de genoemde wetten ; 
H ebbem goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond t e verklaren, 
Onze Minister van Financiën is belast enz 

(W v. G.) 

19 Februari 1926. K ONINKLIJK BESLUIT, 
Ook wanneer iemands verhouding tot 

een vennootschap niet kan worden be
schouwd al een dienstbetrekking, omdat 
van ondergeschiktheid geen sprake is, kan 
die verhouding toch zich voordoen als een 
betrekking in den zin van art. 244a , eerst e 
l id , sub 3°, der Gemeentewet. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. ; 
Beschikkende op de bezwaren van Mr. H. 

Schaapveld te Amsterdam namens E . W . M. 
Wolt man Elpers te Baarn op grond van ar t . 265i 
der gemeentewet ingediend tegen diens aan 
slagen in de gemeente Amsterdam in de plaat se
lijke inkomstenbelasting als forens over de be
lastingjaren 1921/22, 1922/23 en 1923/24 ; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de ge
schillen van bestuur, gehoord, advies van 16 
September 1925, n°, 817 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van 15 Februari 1925, n°. 48, afd. 
D. B.; 

0. dat E . W. M. Woltman Elpers t e Baarn 
bij aanslagbiljetten yan 20 December 1923 
over de belastingjaren 1921/22, 1922/23 en 
1923/24 als werkforens in de gemeente Amster
dam is aangeslagen ; 

dat :M:r. H. Schaapveld namens hem daartegen 
bezwaar heeft gemaakt, aanvoerende dat E . W. 
M. Woltman Elpers uit eigen vermogen een in
komen bezit van f 12,500 ; dat hij echter om 
wat bezigheden t e hebben op het effecten 
kantoor van de firma C. Woltman Elpers werk
zaamheden verricht. waarvoor hem f 1000 per 
jaar wordt uitgekeerd, zonder dat dit als eenige 
vergoeding voor verrichten arbeid kan worden 
beschouwd, daar er van een arbeidsverhouding 
geen sprake is, aangezien de aangeslagene niet 
verplicht is op bepaalde dagen t e komen en 
t e Baarn kan blijven wanneer hij zulks verkiest ; 
dat het bedrag van f 1000 dan ook moet be
schouwd worden als een vergoeding voor reis
en verblijfkost en ; dat de aangeslagene ook op 
geenerlei wijze in de winst van de firma deelt ; 
dat hij z.i. geen betrekking uitoefent als in 
art. 244a, 30_ der Gemeentewet bedoeld; 

0. dat blijkens de stukken E. W. M. Woltman 
Elpers t e Baarn op meer dan 90 dagen van de 
bovenbedoelde belastingjaren te Amsterdam 
aanwezig is geweest t ot het verr ichten van werk
zaamheden t en kantore der vennootschap onder 
firma C. W oltman Elpers aldaar ; 

dat al moge zijne verhouding t ot deze ven
noot schap niet kunnen worden beschouwd als 
eene dienstbetrekking, daar van ondergeschikt
heid in deze geen sprake was, deze verhouding 
toch is aan t e merken als eene betrekking in den 
zin van art. 244a , 3°., der gewijzigde Gemeente
wet, aangezien hij geregeld voor de vennoot 
schap ten haren kantore werkzaamheden ver
r ichtte en daarvQor van haar eene vergoeding, 
zij het ook slecht s t ot dekking van reis- en ver 
blijfkost en, ontving ; 
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dat E. W. M. Woltman Elpers mitsdien te
recht overeenkomstig art. 244a, 3°., der ge
wijzigde Gemeentewet over de genoemde be
lastingjaren als forens in de plaatselijke inkom
stenbelasting der gemeente Amsterdam is aan
geslagen; 

Gezien de genoemde wet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

de bezwaren ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Financiën is belast, enz. 

(W. v. G.) 

19 Februari 1926. KONINKLIJK BESLUIT. 
Aanslag a ls forens in verband met art. 

244c der Gemeentewet. 
De Kroon handhaaft met vernietiging 

van de uitspraak van Ged. Staten het 
standpunt ingenomen in het Koninklijk 
besluit van 2 Juli 1923, no. 71. 

WIJ WILHELMLL~A. ENZ. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het gemeentebestuur van Leeuwarden tegen de 
uitspraak van Ged. Staten van Friesland van 
12 Februari 1925, waarbij de aanslag van J. 
Jansm11, te Leeuwarden als werkforens in de 
plaatselijke inkomstenbelasting der gemeente 
Leeuwarden over het belastingjaar 1924/1925 
is vernietigd ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
12 Augustus 1925, N°. 728; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van 15 Februari 1926, n°. 48, af
deeling Directe Belastingen ; 

0 . dat de bestreden uitspraak van Ged. Staten 
steunt op de overweging dat de reclamant, die 
op 1 Mei 1924 hoofdverblijf had in de ~emeent,e 
Leeuwarderadeel, in September 1924 ziJn hoofd
verblijf had overgebracht naar de gemeente 
Leeuwarden en dat deze in verband daarmede 
van oordeel IS, dat hij over genoemd belasting
jaar in laatstgenoemde gemeente niet belasting
plichtig is, zulks krachtens het bepaalde onder 
3°. van art,, 244a der Gemeentewet ; dat de 
bedoelde bepaling van een forensenaanslag in 
eene gemeente uitzondert de personen, die 
tijdens het belastingjaar in die gemeente hoofd
verblijf hebben ; dat daarom het bezwaar van 
den reclamant J . Jansma gegrond is ; 

dat het gemeentebestuur van Leeuwarden in 
beroep aanvoert dat J. Jansma tot vervulling 
van zijne betrekking van ambtenaar ter pro
vinciale griffie van Friesland in het tijdvak van 
1 Mei-1 September 1!)24, terwijl hij hoofdver
blijf hield in de gemeente Leeuwarderadeel, al
waar hij over het belastingjaar 1924/25 wegens 
hoofdverbl ijf werd aangeslagen, op meer dan 
90 dagen alzoo tijdens dat belastingjaar, te 
Leeuwarden aanwezig was; dat de omstandig
heid, dat hij in September 1924 zijn hoofd
verblijf naar Leeuwarden overbracht, waar hij 
deswege niet werd aangeslagen, hem blijkens 
Ons besluit van 2 Juli 1923 n°. 71 niet kan 
ontheffen van zijne belastingplichtigheid als 
werkforens; weshalve de aanslag terecht is 
opgelegd; 

0. dat blijkens de overgelegde stukken J. 
Jansma, ten tijde dat hij in de gemeente Leeuw
arden geen hoofdverblijf had, op meer dan 
90 dagen van het belastingjaar 1924/1925 in 
die gemeente aanwezig geweest is tot vervulling 
van eene betrekking ; 

dat Ged, Staten wel hunne uit,spraak gronden 
op de omstandigheid dat J. Jansma in den loop 
van het belastingjaar, immers in September 
1924 te Leeuwarden hoofdverblijf heeft ver
kregen, doch dat zijne belastingplichtigheid als 
forens in deze ~emeente op dat tijdstip reeds 
vaststond en zij door de bovePbedoelde om
Rtandigheid niet wordt te niet gedaan, aangezien 
J. Jansma wegens hoofdverblijf te Leeuwardera
deel aldaar belastingplichtig was en dus krach
tens art. 244c der wet te Leeuwarden wegens 
hoofdverblijf niPt kan worden aangeslagen ; 

G~zien de gewijzigde Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van de bestreden uitspraak 
van Ged. Staten van Friesland van 12 Februari 
192f\, den aansla~ van J. J ansma te Leeuwarden 
als werkforens m de plaatselijke inkomsten
belasting der gemeente Leeuwarden over het 
belastingjaar 1924/25 te handhaven. 

Onze Minister van Financiën is belast met de 
uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal ~ orden gezonden aan den R aad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

's-Gravenhage, den 19 Februari 1926. 
WILHELMlNA. 

De MiniBter van Fina-nciën, H . COLIJN. 
(B.) 

20 Februari 1926. KONINKLIJK BESLUIT. 
Bij de berekening der gemeentelijke ver

goeding krachtens art. 100 moet, zoowel 
ten aanzien van de betrokken bijzondere 
school als ten aanzien van de overeen
komstige openbare •scholen, rekening wor
den gehouden met het gemiddeld aantal 
leerlingen na-ar den in art. 28 6• lid aan
gegeven maatstaf over het kalenderjaar, 
voorafgaand aan dat, waarop de aanvrage 
om vergoeding betrekking heeft. 

WIJ WILHELl\fiNA, ENZ. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den Raad der gemeente 's-Gravenhage, tegen 
het besluit van Ged. Staten van Zuid-Holland 
van 28 Juli 1925, n°. 29, waarbij met vernieti 
ging van zijn besluit van 16 Maart 1925 is 
bepaald, dat de gemeente krachtens art. 100 
der Lager-Onderwijswet 1020 over het jaar 
1923 (tijdvak l Jan. tot en met 15 Juni) aan 
de Vereeniging "de Elout van Soeterwoude
school" te 's-Gravenhage als bestuur der bij
zondere lagere school aan de Cypresstraat 5 
aldaar, moet vergoeden de jaarwedde van een 
aan die school verbonden boventallige leer
kracht, zijnde f 733 .33 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord adviezen van 
18 Nov. 1925, n°. 971 en van 9 Febr. 1926, 
n°. 971 /9; 

Op de voordracht van Onzen 'l\Iinister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
16 Febr. 1926, n°. 1653, Afd. L. 0. F. ; 

0. dat de Raad der gemeente 's-Gravenhage 
in zijne vergadering van 15 Maart 1925 af
wijzend heeft beschikt op de aanvrage van de 
vereeniging "De Elout van Soeterwoudeschool", 
gevestigd te 's-Gravenhage om vergoeding uit 
de gemeentekas over het jaar 1923 (tijdvak 
1 Jan. tot- en met 15 ,Juni) van de jaarwedde 
van één boventallige leerkracht aan de school 
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voor gewoon lager onderwijs aan de Cypres
straat 5 te 's-Gravenhage ; 

dat deze afwijzende beschikkin$. steunt op 
de overweging dat over genoemd tijdvak welis
waar meer leerkrachten aan de school in de 
Cypresstraat 5 te 's-Gravenhage verbonden 
waren, dan van wie de jaarwedden door het 
Rijk werden vergoed, doch dat het getal dier 
leerkrachten tevens te boven gin~ het aantal 
der in 1923 aan de overeenkomstige openbare 
scholen werkzame onderwijzers(essen) ; . 

dat, nadat het schoolbestuur van dit raads
besluit bij Ged. Staten in beroep was gegaan, 
dit college bij besluit van 28 Juli 1925, no. 29 
h eeft bepaald dat uit de gemeentekas van 
's-Gravenhage als vergoeding krachtens art. 100 
der Lager-Onderwijswet 1920 over het jaar 
1923 aan de Vereeniging "De Elout van Soeter
woudeschool" te 's-Gravenhage, als bestuur 
der bijzondere lagere school aldaar in de Cypres
straat 5, moet worden uitbetaald eene som van 
f 733.33 ; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwoiien, 
dat de beslissing van dit geschil neerkomt op 
de beantwoording van de vraag, of voor de 
toepassing van art. 100 der Lager-Onderwijs
wet 1920 met betrekking tot het aantal leer
lingen aan de openbare en de bijzondere 
scholen, waaraan het getal onderwijzers onder
steld wordt evenredig te zijn, moet worden 
uitgegaan van het jaar, waarover de vergoeding 
uit de gemeentekas loopt, dan wel van het 
daaraan voorafgaande jaar ; dat de werking 
van meergenoemd art. 100, dat in de Lager 
Onderwijswet 1920 een zeer aparte plaats 
inneemt, beheerscht wordt door twee onder
scheiden factoren: 1°. de·vraag, of in eenig jaar 
aan een bijzondere school onderwijzers werk
zaam zijn boven het aantal, waarvan de jaar
wedden door het Rijk worden vergoed, en 2°. de 
vraag hoe de sterkte van het onderwijzend 
personeel aan eene bijzondere school zou 
moeten zijn, indien de bezetting geschiedde in 
evenredigheid met die aan de overeenkomstige 
openbare scholen naar gelang van het aantal 
leerlingen ; dat de eerste vraag haar beant
woording vindt in ten tijde van de beslissing 
op de aanvrage onmiddellijk voorhanden ge
gevens, te weten de aanvrage om rijksvergoeding 
en de beschikking daarop van Onzen Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen; 
dat de grondsla$.en waarop de Rijksvergoeding 
rust, bepaaldeliJk wat betreft de telling van 
leerlingen, hier niet meer aan de orde zijn ; 
dat voor de beantwoording van de tweede 
vraag art. 100 geen bepaalden regel geeft, in 
zoover in dat artikel niet is uitgedrukt in welk 
jaar en op welke data de leerlingen moeten 
worden geteld, naar welker aantallen even
redigheid in het getal onderwijzers moet be
staan ; dat bij het stilzwijgen der wet op dit 
punt het rationeel is aan te nemen dat door haar 
is bedoeld het jaar waarover de ver~oeding uit 
de gemeentekas loopt ; dat het toch m overeen
stemming moet worden geacht met de elemen
t aire be~inselen van elke juiste berekening eener 
vergoedmg, dat zooveel mogelijk gebruik worde 
gemaakt van actueele gegevens ; dat dan ook 
het gemeentebestuur van 's-Gravenhage voor 
de vaststelling der vergoeding uit de gemeente
kas over 1923 terecht eone berekening heeft 
gemaakt van het aantal kinderen per open-

baren onderwijzer naar de bevolking der open· 
bare scholen in het jaar 1923 ; dat dan echter 
de consequentie het gemeentebestuur er toe 
had moeten leiden ook bij de bijzondere scholen 
rekening te houden met de schoolbevolking 
in 1 923 ; dat toch de wet t en deze naar beide 
kanten geen verschil maakt ; dat voor de be
rekening van het gemiddeld aantal kinderen 
in het jaar 1923 er geen bezwaar bestond om 
- gelijk het schoolbestuur heeft gedaan - tot 
grondslag te nemen de aantallen op de 4 data, 
genoemd in art. 28, 6° lid, der wet ; dat immers 
deze wijze van berekening van een gemiddelde 
naar 4 verschillende data in het jaar door de 
wet somtijds uitdrukkelijk wordt voorge
schreven en geacht kan worden in haar systeem 
te liggen ; dat op bovengenoemde gronden 
moet worden aangenomen, dat het appel
leerend schoolbestuur t<'recht aanspraak heeft 
~emaakt op vergoeding ex art. 100 over het 
iaar 1923; dat de jaarwedde van de 5• leer
kracht over het gedeelte van het jaar 1923, 
waarin zij niet door het Rijk is vergoed (1 Jan. 
tot en met 15 Juni) f 733.33 bedroeg ; 

dat de Raad der gemeente 's-Gra'l:'enhage 
in beroep aanvoert dat hij zich met de over
wegingen, welke Ged. Staten tot hun besluit 
hebben geleid, niet kan vereenigen; 

0. dat ingevolge art. 56, 1 • lid en art. 100, 
l • lid der Lager-Onderwijswet 1920 het Rijk 
over elk dienstjaar aan de gemeente de jaar
wedden vergoedt der volgens de artt. 27 en 28 
verplichte onderwijzers, en de gemeente, al
waar aan eene openbare school meer onder
wijzers werkzaam zijn dan het aantal, waarvan 
ingevolge art. 56 dier wet de jaarwedden door 
het Rijk aan de gemeente worden ver~oed, uit 
de gemeentekas aan het bestuur der bijzondere 
school vergoeding verleent voor de aan die 
school verbonden onderwijzers boven het 
aantal, waarvan de jaarwedden door het Rijk 
aan dat bestuur worden vergoed ; 

dat ingevolge art. 28, 6• lid, der Lager. 
Onderwijswet 1920 bij de toepassing van dit 
artikel tot grondslag wordt genomen het ge
middeld aantal kinderen, berekend naar het 
aantal dat op 16 Maart, 16 Juni, 16 September 
en 16 December van het onmiddellijk vooraf
gaand kalenderjaar als werkelijk schoolgaande 
bekend stond ; 

dat deze regel, welke geldt voor de bereke
ning van de Rijksvergoeding mede behoort 
t e worden gevolgd bi! de berekening van de 
gemeentelijke vergoeding, aan het schoolbe
stuur uit t e keeren overeenkomstig art. 100 
der Lager-Onderwijswet 1920 en zulks zoowel 
t en aanzien van de betrokken bijzondere 
school als ten aanzien van de overeenkomstige 
openbare scholen jn de gemeente; 

dat Ged. St,aten derhalve t en onrechte èn 
voor openbaar èn voor bijzonder onderw* 
tot grondslag hebben genomen het gemiddeld 
aantal leerlingen over 1923 en hun besluit 
op dien grond niet kan worden gehandhaafd ; 

dat ook het besluit van den Raad der ge
meente 's-Gravenhage in zooverre onjuist is, dat 
rekening is gehouden met het aantal lcindrren 
per openbaren ondeiwijzer naar de hevolking 
der openbare scholen in het jaar 1921 ; 

dat evenwel dit verhoudingscijfer over 1923 
en 1922 hetzelfde is, zoodat, zii het gedeeltelijk 
op andere gronden, de beslissing van den ge-
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meenteraad tot afwijzing van de aanvrag:e 
van liet bestuur der Vereeniging "De Elout 
van · Soeterwoudeschool" om vergoeding uit 
de gemeentekas krachtens art. 100 der Lager
Onderwij~wet 1920 over het jaar 1923 van de 
jaarwedde van een boventallige leerkracht aan 
de onder het bestuur dier Vereeniging staande 
school voor gewoon lager-onderwijs aan de 
Cypresstra/l,t n°. 5 kan worden gehandhaafd; 

Gezien de genoemde wet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten van Zuid-Holland van 28 Juli 
1925, n°. 29, het besluit van den Raad der 
gemeente 's-Gravenhage van 16 Maart 1925 
te handhaven. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast, enz. (A.B.) 

22 Februari 1926. KONINKLIJK BESLUIT. 
Een schoolbestuur kan op vergoeding 

krachtens art. 84 geen aanspraak maken 
terzake van de aanschaffing van school
meubelen die vóór 1 Januari 1923 heeft 
plaats gehad. 

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

het gemeentebestuur van Oudewater, tegen 
het besluit van Ged. Staten van Zuid-Holland 
van 17 Aug. 1925, n°. 114, waarbij, met ver
nietiging van het besluit van den Raad dier 
gemeente van 27 April 1925, voor zoover daarbij 
afwijzend is beschikt op eene ingevol!!e art. 84 
der Lager-Onderwijswet 1920 door het Roomsch
Katholiek Kerkbestuur der Parochie van den 
Heiligen Franciscus van Assisi aldaar inge
diende aanvrage om vergoeding uit de gemeen 
tekas voor de kosten we~ens aanschaffing van 
6 nieuwe boekenkasten, éen nieuwe physicakast 
en één nieuw schooll:,ord, is bepaald, dat, te 
rekenen van 1 Jan. 1925 af, ook voor deze 
schoolmeubelen de in art. 84, 3• lid, der wet 
bedoelde jaarlijksche vergoeding behoort te 
worden toegekend ; 

Den Raad va.n State, Afdeeling voor de 1 

Geschillen van Bestuur, gehoord advies van 
2 Februari 1926, n°. 1116 /van 1925); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
16 Febr. 1926, n°. 1656, Afd. L. 0. F. ; 

0. dat, nadat het Roomsch-Katholiek Kerk
bestuur van de Parochie van den Heiligen 
Franciscus van Assisi te Oudewater, tevens 
vormende het bestuur van de Roomsch
Katholieke Meisjesschool aan de Kapellestraat 
13 n°. 94 ~.!daar, zich tot den Raad der genoemde 
gemeente had gewend met het verzoek om 
vergoeding op grond van het bepaalde bij art. 
84, 1 • lid, der Lager-Onderwijswet 1920 voor 
eenige schoolmeubelen, ten behoeve van de 
R.-K. Meisjessrholen, staande aan de Kapelle
straat B n°. 94, de Raad in zijne vergadering 
van 27 Apiil 1925, 1°. afw\j2end heeft beschikt 
op het verzoek, voorzoover dit betrekking 
heeft op vergoeding voor de nieuwe boeken
kasten, de ph_vsicakast en het ééne schoolbord : 
2°. gunstig beschikt op hPt verzoek, voorzocver 
dit betrekking heeft op de drie overige school 
borden en de twaalf banken, daarbij over
wegende, dat eenige der meu beien, namelijk 
de boekenkasten, de physicaka•t en één school-

bord zijn aangeschaft voor 1 Jan. l 9°23 : dat,, 
afgescheiden van de vra.ag of het verzoek om 
vergoeding voor onder l O genoemde meu beien 
niet had ingediend moeten zijn vóórdat, tot 
aanschaffing daarvan werd overgegaan, dit 
verzoek moet beoordeeld worden naar het 
bepaalde bij art-. 84 der Lager-Onderwijswet 
1920, zooals dit artikel luidde vóór de wijziging 
bij de wet van 16 Februari 1923 S. 38: dat 
onder vigueur van het nog niet gewijzigde 
art. 84 der Lager-Onderwijswet 1920 de ge
meenteraden onder meer nog niet de bevoegd
heid hadden, vergoeding toe te kennen voor 
aanschaffing van nieuwe schoolmeubelen; dat 
voor het toekennen der vergoeding voor de 
drie nieuwe schoolborden en de twaalf school
banken, die na 1 Jan. 1923 - het tijdstip van 
het inwerkingtreden der wet van 23 Febr. 1923, 
S. 38 - zijn aangeschaft, de beantwoording 
van de vraag of hPt betrekkelijk verzoek met 
vóór de aanschaffin~ der borden en banken 
had behooren te ziJn ingediend, buiten be
schouwing kan blijven, aangezien de ver
goeding slechts gevraagd wordt, met ingang 
van 31 Jan. 1923, en er dus geen reden is, om 
ook deze vergoeding te weigeren ; 

dat, nadat het schoolbestuur van de afwij
zende beschikking door den Raad bij Ged. 
Staten van Zuid-Holland in beroep was ge
komen, dit college bij besluit van 17 Aug. 1925, 
G. S. n°. 114, met vernietiging van die afwijzende 
beschikking, heeft bepaald, dat, te rekenen met 
ingang van het jaar 1925, de in art. 84, 3° lid, 
bedoelde jaarlijksche vergoeding door de ge
meente Oudewater voor de kosten wegens het 
aanschaffen van de bovenbedoelde school
meubelen aan het schoolbestuur moet worden 
toegekend ; _ 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen 
dat aan de Lager-Onderwijswet 1920 het be
ginsel ten grondslag ligt, dat de kosten van het 
bijzonder algemeen vormend lager -onderwijs uit 
de openbare kassen ,moeten worden vergoed 
naar denzelfden maatstaf als die van het 
overeenkomstig openbaar onderwijs; dat dit 
beginsel in de wet, zooals zij oorspronkelijk 
luidde, niet in alle opzichten tot uiting is ge
komen ; dat met name niet lang na het in 
werking treden der wet eene leemte bleek te 
bestaan ten aanzien van de regeling der ver
goeding van de kosten voor schoolmeubelen; 
dat weliswaar ingevolge art. 101, 5• lid, junc~.o 
art. 55 RU b f der wet, de besturen der b1J
zondere scholen aanspraak kregen op eene 
vergoeding van de gemeente in de kosten van 
het onderhouden van de schoolmeubelen, doch 
dat eene regeling van de vergoeding uit de 
openbare kas wegens het aanschaffen van 
nieuwe schoolmeubelen - zulks in tegenstelling 
met hetgeen dr.,aromtrent ten opzichte van de 
scholen voor openbaar onderwijs in art. 55 
sub d juncto art. 54 waê bepaald - in de wet 
ontbrak, dat toch de in art. 205, l • en 5° lid, 
voorkomende regeling uitsluitend betrekking 
had op de vergoeding -voor de meubelen, op 
1 Jan. 1921 aanwezig in de op dat tijdstip be
staande scholen ; dat in de bovenvermelde 
leemte is voorzien bij de wet van 16 Febr. 1923, 
S. 38, in werking getreden op 1 Jan 1923; 
dat bij deze wet de artt. 72 en 84 in dien 1,in 
zijn aangevuld, dat de besturen der in die 
artikelen bedoelde bijzondere scholen onder 
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meer aanspraak kregen op eene ver~~ding 
van de kosten van aanschaffing van meuwe 
schoolmeubelen; dat eene redelijke uitvoering 
der wet, in overeenstemming met het daarin 
gehuldigde beginsel van gelijkstelling ten aan
zien van de kosten van het bijzonder en open
baar lager onderwijs, medebrengt, dat niet 
alleen voor de nà 1 Jan. 1923 door de school
besturen aangeschafte nieuwe schoolmeubelen, 
doch ook voor de op 1 Jan. 1923 in de school
gebouwen aanwezige meubelen door de school
besturen aangeschaft nà 1 Jan. 1921, en dus 
niet vallende onder de vergoedingsbepalingen 
van art. 205 der wet, eene vergoeding uit de 
gemeentekas behoort te worden toegekend, 
ingaande niet eerder dan 1 Jan. 1923; dat 
het appelleerend schoolbestuur de jaarlijksche 
vergoeding, bedoeld in art. 84, 3• lid, ten behoeve 
van de bovenbedoelde schoolmeubelen wil zien 
ingaan met het jaar 1925 ; dat hiertegen geen 

, bezwaar bestaat ; 
dat van het besluit van Ged. Staten het 

gemeentebestuur van Oudewater bij Ons in 
beroep is gekomen, aanvoerende dat het zich 
niet kan vereenigen met de gronden, waarop 
Ged. Staten hunne beschikking namen, omdat 
zijns inziens, al moge wellicht de geest van de 
Lager-Onderwijswet pleiten voor eene toe
kenning der vergoeding, de letter rlier wet zicb 
in elk geval daa:rt,egen verzet ; dat zijns inziens 
de gronden, waarop de Raad zijne afwijzende 
beRchikking nam, ten volle gehandhaafd 
blijven; 

0. wat de ontvankelijkheid betreft, dat 
art. 17 der Lager-Onderwijswet 1920 het recht 
van hooger beroep toekent aan ieder die be
lang heeft bij de vernietiging of verbetering 
van een krachtens deze wet door Ged. Staten 
genomen besluit ; 

dat belang daarbij is verstaan in den zin 
van eigen persoonlijk belang ; · 

dat Burgemeester en Wethouders niet ge
acht kunnen worden bij de vernietiging of 
verbetering van het bestreden besluit zoodanig 
belang te hebben ; 

dat Burgemeester en Wethouders van Oude
water derhalve niet uit eigen hoofde van de 
beschikking van Ged. Staten in beroep konden 
komen, doch zij hiertoe alleen gerechtigd 
zouden zijn, na daartoe door den Raad te zijn 
gemachtigd ; 

dat bij nadere memorie, ingediend <foor het 
schoolbestuur b\j de Afdeeling van den Raad 
van State voor de Geschillen van Bestuur, is 
aangevoerd, dat in dit geval zoodanige mac4-
tiging zou hebben ontbroken; 

dat echter blijkens naar aanleiding van een 
schrijven van de genoemde Afdeeling nader 
ingewonnen ambtsberichten, de Raad van 
Oudewater in zijne vergadering van 5 Augustus 
jl. heeft verklaard zich met de beslissing van 
Ged. Staten niet te kunnen vereenigen en te 
kennen heeft gegeven, dat eene uitspraak in 
hoogste instantie moest worden uitgelokt ; 

dat Burgemeester en Wethouders van de 
bestreden uitspraak bij Ons in beroep gekomen, 
geacht moeten worden ter uitvoering van dit 
raadsbesluit te hebben gehandeld; 

dat zij mitsdien in hun beroep ontvankelijk 
zijn ; 

0. wat de hoofdzaak betreft, dat op grond 
van de overgelegde bescheiden als vaststaande 

moet worden aangenomen dat van de school
meubelen, waarvoor door het schoolbestuur 
vergoeding is gevraagd, de boekenkast, d~ 
physicakast en één schoolbord vóór 1 Januari 
1923 zijn aangeschaft ; 

dat het schoolbestuur aan art. 84 der Lager
Onderwijswet 1920, zooals dit luidde V?Ór de 
wijziging door de wet van 16 Februan 1923 
S. 38, geen aanspraak op vergoeding wegens 
het aanschaffen van deze schoolmeubelen kan 
ontleenen; 

dat ook een beroep op /l.en bij de evenge
noemde wet gewijzigden tekst der Lager
Onderwijswet faalt, aangezien onder vigueur 
van deze wet de hierbedoelde schoolmeubelen 
door het schoolbestuur niet zijn aange
schaft; 

dat Ged. Staten mitsdien ten onrechte het 
raadsbesluit hebben vernietigd; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan : . 

met vernietiging van het bestreden beslmt 
van Ged. Staten van Zuid-Holland van 17 
Augustus 1925, n°. 114, het besluit van den 
Raad van Oudewater van 27 April 1925 te 
handhaven. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast, enz. (A.B.) 

23 Februari 1926. CENTRALE RAAD VAN BEROEP. 
Voor de berekening van den tijd, in tij

delijken dienst doorgebracht, geldt als aan
vang de datum, waarop de ambtenaar 
de betrekking heeft aanvaard, niet die waar
op het benoemingsbesluit, werd genomen. 

De Centrale Raad van Beroep heeft de. vol
gende uitspraak gegeven in zake : 

1 o. de Gemeente Nijmegen, klaagster, ver
tegenwoordigd dc,or haren Burgemeester F. M. 
A. van Schaeck Mathon, wonende te Nijmegen, 
niet verschenen, 

20. de Pensioenraad,. verweerder, voor welken 
ter openbare terechtzitting als_ gemachtig~e 
is opgetreden : Mr. E. G. van Bissehck, hoofct 
commies bij dien Raad, wonende te 's-Gra
venhage, 

30_ Dr. X., specialist voor huid- en ge~lachts
ziekten in dienst der Gemeente Numegen, 
wonende aldaar, partij van rechtswege, niet 
verschenen. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord den boven 

genoemden gemachtig~e ; . . 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding : 
0 . dat de Pensioenraad, gelet op de door 

partij X. ingevolge art. 134- 5c der Pensioenwe~ 
.1922 ingezonden verklaring, op 19 Febr~an 
1925 aan hem heeft medegedeeld, dat het tl)d
vak van 9 November 1921 tot en met 30 Juni 
1922 (tijdelijk specialist in dienst der Gemeente 
Nijmegen) bij de regeling van zijn pens\oen als 
diensttijd in aanmerking komt en de mkoop
som voor de Gemeente Nijmegen heeft bepaald 
op f 85; .. 

0 . dat die Gemeente op 13 Maart 1925 b1J 
den Pensioenraad tegen voormelde beslissing 
een op 3 Augustus 1925 nader toegelicht be
zwaarschrift heeft ingediend, op grond dat 
Dr. X. bij raadsbesluit van 9 November 1921 
no. 10 tot genoemde betrekking is benoemd en 
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zijn functie, zooals ook op het afschrift der 
akte van aanstelling was aangeteekend, eerst 
op 1 December d. a. v. heeft aanvaard, op grond 
waarvan zij een gewijzigde beslissing heeft ver
zocht; 

0 . dat de Pensioenraad bij nadere beslissing 
van 3 November 1925 het verzoek der Gemeente 
Nijmegen heeft afgewezen, daarbij over
we !ende : 

dat haar bezwaar gericht is tegen dat gedeelte 
van 's Raads bedoelde beschikkmg tot regeling 
van den inkoop voor pensioen van den tijde
lijken diensttijd van Dr. X. als specialist in 
huid- en geslachtsziekten te Nijmegen, waarbij 
haar de verplichting wordt opgelegd tot het 
betalen eener bijdrage van f 85 ; 

da t naar haa r oordeel die bijdrage te hoog 
is, omdat op den in het bezwaarschrift aange
voerden grond de in te koopen diensttijd met 
met 9 ovember 1921, maar met 1 December 
1921 aanvangt ; 

dat Dr. X. bij besluit van den Raad der Ge
meente ijmegen van 9 November 1921 n°. 10 
werd benoemd tot specialist voor huid- en ge
slachtsziekten ; 

dat dit besluit niet een van dien datum af
wijkenden datum van ingang der benoeming 
vaststelde, noch ook Burgemeester en Wet
houders machtigde den datum van ingang vast 
te stellen; 

dat dus de benoeming meu den datum van 
het besluit is ingegaan en de voor pensioen in 
te koopen tijdelijke diensttijd van Dr. X. 
derhalve met dien datum is aangevangen ; 

dat de inkoopsom met juistheid 1s berekend ; 
0 . dat de Gemeente Nijmegen van die be

slissing onder verwijzing naar de tusschen haar 
en den Pensioenraad gewisselde stukken is ge
komen in beroep ; 

0. dat geen contra-memorie is ingediend ; 
ln rechte: 
0. dat ingevolge art. 134-1 der Pensioenwet 

1922 door Dr. X. voor pensioen kan worden 
ingekocht de tijd, door hem vóór 1 Juli 1922 
als ambtenaar in tijdelijken dienst der Gemeen
te Nijmegen doorgebracht ; 

0. dat hij op 1 December 1921 bovenge
noemde betrekking heeft aanvaard, zoodat hij 
eerst van dien datum ambtenaar was in tijde
lijken dienst ; 

0. dat hiertoe niet afdoet, dat het besluit, 
waarbij de benoeming plaats had, geen datum 
van ingang daarvan inhield, daar hieraan 
slechts deze beteekenis kan worden gehecht, 
dat de gemeenteraad aan den benoemde, zoo 
noodig in overleg met Burgemeester en Wet
houders of een ander daartoe aangewezen 
autoriteit, overliet te bepalen, wanneer hij zijn 
betrekking zou aanvaarden; 

0. dat dus het door klaagster ingebrachte 
bezwaar gegrond is, waaruit volgt, dat het 
bedrag der door haar te betalen inkoopsom 
opnieuw moet wmden vastgesteld ; 

Rechtdoende in naam der Koningin ! 
Vernietigt de beslissing van den Pensioen

raad van 3 November 1925 en die van 19 Fe
bruari 1925 ; 

Beslist, dat bij de regeling van het pensioen 
van partij van rechtswege het tijdvak van 
1 December 1921 tot en met 30 Juni 1922 als 
diensttijd in aanmerking komt, dat klaagster 
een inkoopsom slechts verschuldigd is over dit 

tijdvak en dat de Pensioenraad het bedrag 
van het alzoo verschuldigde nader zal hebben 
vast te stellen. (A. B.) 

23 Februari 1926. CENTRALE RAAD VAN BEROEP. 
Voor de berekening van den duur van 

den voor klagers pensioen mede tellenden 
diensttijd moeten de diensttijd als amb
tenaar, bedoeld in art. 261 der Gemeente
wet, en de wachttijd als één doorloopende 
diensttijd en moet voor de berekening van 
de middelsom der pensioensgrondslagen 
op den in art. 54 0. W. voorgeschreven voet 
het tijdstip waarop het wachtgeld verviel 
als datum van ingang van zijn ontslag 
worden aangemerkt. 

De Centrale Raad van Beroep heeft de vol
gende uitspraak gegeven in zake : 

X., wonende te Y., klager, niet verschenen, 
tegen: 

den Pensioenraad, verweerder, voor welken ter 
openbare terechtzitting als gemachtigde is 
opgetreden, M. J. Jansen, commies bij dien 
Raad, wonende te 's-Gravenhage. 

De Centrale Raad van Beroep . 
Gezien de stukken en gehoord den boven

genoemden gemachtigde ; 
Wat aanyaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat de Pensioenraad bij beslissing van 

15 September 1924 aan klager, laatstelijk amb
tenaar, bedoeld in art. 261 der Gemeentewet 
t,e Haarlem, krachtens de artt. 4 2, 54, 
56--lA, Cb en D en 108 der Pensioenwet 1922 
over een diensttijd van meer dan 35 jaren naar 
de middelsom der pensioensgrondslagen over de 

laatste drie jaren, ten bedrage van f 3073.14~ 

met ingang van 21 Juli 1924 een jaarlijksch 
pensioen heeft verleend van f 2152; 

0. dat klager in zijn tegen die beslissing ge 
richt bezwaarschrift heeft a9,ngevoerd : 

dat het pensioen is berekend naar een middel
som zijner pensioensgrondslagen over de laatste 

drie jaren ten bedrage van f 3075.14~{; 

dat hem is gebleken, dat als de laatste drie 
jaren is genomen het tijdvak van 21 Juli 1921 
tot 21 Juli 1924; 

dat zulks naar zijne meening in strijd is met 
het bepaalde bij het 2• lid van art. 54 der 
Pensioenwet 1922, S. 240, waar uitdrukkelijk 
wordt voorgeschreven, dat als middelsom der 
pensioensgrondslagen geldt het jaarlijkscbe 
gemiddelde van de gezamenlijke grondslagen 
der laatste 3 jaren, onmiddellijk aan den dag 
van ingang van het ontslag voorafgaande ; 

dat hij met ingang van 1 Mei 1924 eervol is 
ontslagen; 

dat voor de berekening van de middelsom 
zijner pensioensgrondslagen derha lve behoort 
te worden genomen het tijdvak van 1 Mei 1921 
tot 1 Mei 1924 ; 

dat hij gedurende het tijdvak van 1 Mei 1924 
t ot en met 20 Juli 1924 in het genot van ge
meentelijk wachtgeld is geweest, welk tijdvak 
ingevolge het bepaalde bij art. 56, 1 e lid letter D 
van genoemde wet, als diensttijd medetelt, 
doch waardoor in het bindende voorschrift van 
art. 54, 2° lid, geen verandering kan worden 
gebracht; 
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dat zijn pensioensgrondslag op 1 Mei 1921 
f 3090 bedroeg en sedert geene wijziging heeft 
ondergaan; 

dat echter zijne bezoldiging na laatstge
noemden datum wel is verminderd tengevolge 
van verlaging van den door hem genoten 
vacantietoeslag ; 

dat met deze verlaging van wedde krachtens 
art. 151 van meergenoemde wet rekening is te 
houden in zooverre evenwel, dat als middelsom 
van de gezamenlijke grondslagen der laatste 
3 j aren onmiddellijk aan den d ag van ingan g 
van het ontslag voorafgaande, behoort te worden 
genomen het gemiddelde van zijne wedde over 
genoemd tijdvak; 

dat zijne wedde, bedragende op 1 Mei 1921 
f 3090 met ingang van 1 Januari 1923 is t erug
gebracht op f 3070 en met ingang van 1 J anuari 
1924 op f 3035; 

dat het gemiddelde van deze bedragen 
volgens zijne berekening is te stellen op 

2 . 
f 3077.22 9 en het hem toe te kennen pensrnen 
alsdan behoort t e worden bepaald op f 2155 ; 

weshalve hij den Pensioenraad heeft · ver
zocht hem met ingang van 21 Juli 1924 een 
jaarlijksch pensioen te verleenen ten bedrage 
van f 2165 ; 

0. dat de Pensioenraad bij nadere beslissing 
van 3 Februari 192/\ klager heeft medegedeeld, 
dat zijn verzoek o'm verhobging van pensioen 
voor inwilliging niet vatbaar is, daarbij over
wegende: 

dat aan .de hand van artikel 56 eerste lid D 
en den laatsten volzin van het eerste Jid van 
artikel 33 van de Pensioenwet 1922, S. 240 
een op wachtgeld gesteld ambtenaar voor de 
latere regeling van zijn pensioen aeacht moet 
worden te blijven doordienen tot het tijdstip, 
waarop zijn wachtgeld komt te vervallen en 
derhalve de datum waarop het wachtgeld 
ophoudt voor de pensioensberekening beschouwd 
moet worden a ls die van ingang van zijn ont
slag; 

dat, waar de wachtgelder den pensioensgrond
slag dien hij op het tijdstip van ingang van het 
verlies van zijne betrekking had, veelal behoudt, 
het trouwens op hetzelfde neerkomt, of de 
pensioensberekening over de gezamenlijke 
pensioensgrondslagen in de laatste drie aan het 
tijdstip van ingang van het verlies van het 
wachtgeld of over het totaal aan pensioens
grondslagen in de laatste drie aan eerstgenoemd 
tijdstip voorafgaande jaren wordt gemaakt, 
omdat behalve in de hieronder bedoelde ge
vallen, beide berekeningen dezelfde uitkomst 

.. geven ; 
dat alleen in gevallen waarin de wedde binnen 

drie jaren vóór den ingang van het verlies van 
de betrekking verminderd wordt, de berekening 
op eerstgenoemden voet een lager bedrag 
oplevert dan de andere, maar dat dan toepas
sin~ van de hier verdedigde interpretatie van 
artikel 54, juncto artikel 56, eerste lid D en 
den laatsten volzin van het eerste lid van artikel 
33 der Pensioenwet volkomen rationeel en 
billijk is ; 

dat een redelijke wetsuitlegging zich er tegen 
verzet dat in zulke gevallen de belanghebbende 
een pensioen ontvangt, hooger dan dat, waarop 
hij recht zou hebben gehad indien hij gedurende 
den tijd, thans op wachtgeld d,oorgebracht, 

de verlaten betrekking was blijven vervullen ; 
dat op grond van het hier aangevoerde dus 

ook voor de berekening van den duur van den 
voor reclamant's pensioen mede tellenden 
diensttijd, de diensttijd als ambtenaar, bedoeld 
in artikel 261 der Gemeentewet, en de wacht
geldtijd als één doorloopende diensttijd en 
voor de berekening van de middelsom der 
pensioensgrondslagen op den in artikel 54 der 
Pensioenwet voorgeschreven voet 21 Juli 1924, 
het tijdstip waarop zijn wachtgeld verviel, als 
d e d atum van ingang van zijn ontslag moeten 
worden aangemerkt ; 

dat het pensioen, berekend naar een middel
som van pensioensgrondslagen over het tijd
vak van 21 Juli 1921 tot 21 Juli 1924 f 2152 
bedraagt; 

0. dat klager in zijn te~en laatstgenoemde 
beslissing gericht klaagschrift en de Pensioen
raad bij contra-memorie onderscheidenlijk hun -
standpunt nader hebben toegelicht; 

In rechte : 
0. dat deze Raad de beslissing, waartegen 

het beroep is gericht, geheel juist acht en de 
gronden,' waarop' zij berust, overneemt en tot_ 
de zijne maakt ; 

R echtdoende in naam der Koningin ! 
Bevestigt de beslissing, waartegen het beroep 

is gericht. (A. B . ) 

24 Februat"i 1926, BESLUIT ter uitvoering van 
artikel 1, derde lid, der Jachtwet 1923. 
s. 32. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 
22 Februari 1926, Directie van den Landbouw, 
no. 14 J . W. Afdeeling II; 

Gezien artikel 1, derde lid, der Jachtwet 
1923; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. De fazanten zullen worden gerekend 

te behooren tot het wild in het geheele Rijk 
met uitzondering van de navolgende gebieden, 
te weten de gemeenten Castr-û:um, Egmond
Binnen en Egmond aan Zee. 

2. Dit besluit wordt herzien vóór 1 Maart 
1927. 

3. Door dit besluit vervalt Ons besluit van 
28 Februari 1925 (Staatsblad n°. 50) ter uit
voering van artikel 1, derde lid, der Jachtwet 
1923, zooals dit is gewijzigd bij Ons besluit van 
12 November 1925 (Staatliblad n°. 44-2). 

Onze Minister voornoemd is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatliblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 24sten Februari 1926. 
WILHELMINA. 

De M in. van Binnenl. Zaken en Landbouw, 
DE GEER, 

(Uitge(J. 11 Maart 1926.} 
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24 Februari 1926. BESCHIKKING van den Hoogen 
Raad. 

De volgens art. li der H erziene Ordon
nantie op de Inkomstenbelasting in Neder
landsch-Indië van eene hier te lande ge
vestigde co=anditaire vennootschap, die 
ook in Indië haar bedrijf uitoefent, geheven 
wordende inkomstenbelasting is t e be
schouwen als eene belasting die volgens 
att. 10 der Wet op de Inkomstenbelasting 
1914 bij de vaststelling van het zuiver in
komen in mindering mag worden gebracht, 
vermits het is eene belasting die op het 
bedrijf drukt. 

Toch kan dit bij de vaststelling van aan
slagen voor de rijksinkomstenbelasting niet 
geschieden, daar art. 99 der zooeven ge
noemde wet dit verbiedt. Dit artikel bevat 
eene voor het Rijk meer voordeelige rege
ling en stelt art. 10 op dit punt buiten 
werking. 

Waar het geldt de vaststelling van een 
aanslag in een plaatselijke inkomstenbe
lasting, is dit echter niet het geval. Daar 
is volgens art. 243 der Gemeentewet wèl 
art. 10 der Wet op de Inkomstenbelasting, 
doch niet art. 99 toepasselijk. 

Met verwerping van het stelsel, dat zoos 
wel het eene als het andere artikel toepas
sing zou moeten erlangen, stelt de Hooge 
Raad. ten principale recht doende, den 
aanslag in de gemeentelijke inkomsten
belasting der gemeente Amsterdam vast en 
verwerpt overigens het beroep. 

De H ooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie, ingediend 

door A., te Amsterdam, t egen de uitspraak van 
den Raad van Beroep voor de Directe Belas
tingen I, t e Amsterdam, van l Sept. 1925, be
treffende zijn aanslag in de inkomstenbelasting 
<>ver het belastingjaar 1922/1923; 

Gezien de stukken ; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Proonreur-Generaal, strekkende tot verwerping 
van het beroep ; 

0. dat de belanghebbende over het belasting
j aar 1922/1923 in de Rijks- en gemeentelijke 
inkomstenbelasting is aangeslagen naar een 
zuiver inkomen van f 3190, zulks met toepassing 
voor de Rij ksinkomstenbela.sting van een af
trek volgens art. 99 van de Wet op de I nkom
s tenbelasting 1914, berekend naar een in eder
landsch-Indië belas tbaar inkomen van f 1484 ; 

dat, na reclame, de Inspecteur, b(j beschik
king van 11 Oot 1924, laatstgemeld bedrag 
h eeft gesteld op f 1726 en den aanslag in de 
Rijksinkomstenbelasting dienovereenkomstig 
heeft verminderd ; 

dat de belanghebbende tegen die beschikking 
bij den Raad van Beroep heeft aangevoerd, dat 
t en onrechte, waar het gold zijn zuiver inkomen 
vast te ~tellen, geen aftrek is toegestaan van 
zijn aandeel ten bedrage van f 534 in de belasting 
krachtens art. 1, letter i, der H erziene Ordon
nantie op de Inkomstenbelasting in Neder
landsch-Indië 1920, van de t e Amsterdam ge
vestigde commanditaire vennootschap onder de 
firma x , ij en Co., waarvan belanghebbende 
deel uitmaakt, geheven volgens haar bedrijfs
uitoefening in Ned.-lndië, welke belasting 
immers zakelijk op het bedrijf drukt, en inge
volge art JO der Wet op de Inkomstenbelasting 

1914 in mindering van belanghebbende's in
komen had moeten zijn gebracht, waarvan dan 
op de belasting over dat aldus verminderd in
komen de aftrek van art. 99 had moeten worden 
toegepast; 

dat de R aad van Beroep dit betoog, zoowel 
voor de Rijks- als voor de gemeentelijke In
komstenbelasting, heeft verworpen, daarbij als 
vaststaande tusschen partijen aannemend : 

,,dat belanghebbende op 1 Mei 1922 en ge
durende het geheele jaar 1921, met een aantal 
andere, t en deele in Nederland en ten deele in 
Nederlandsch-Indië wonende personen, be
heerend vennoot was van de commanditaire 
vennootschap onder de firma x, ii en Co. ; 

"dat deze vennootschap te Amsterdam haren 
zetel heeft, terwijl zij haar bedrijf zoowel 
in Nederland als in ederlandsch-Indië uit
oefent; 

,,dat de vennootschap in de Indische Inkom
stenbelasting over het Indisch belastingjaar 
1922 is aangeslagen geworden naar haar "zuiver 
inkomen" over 1921 , verninderd met dat deel 
van dat inkomen, waartoe binnen Nederlaqdsch
Indië wonende vennooten gerechtigd waren ; 

"dat de vennootschap deze belasting ad 
f 4084, mei; instemming der betrokkenen, heeft 
omgeslagen over de in Nederland wonende be
heerende en commanditair vennooten; 

"dat aldus onder meer belanghebbende door 
de vennootschap is belast met f 534 ; 

en met betrekking tot belanghebbende's 
bezwaar overwegende : 

" dat de aan de commanditaire vennootschap 
opgelegde belasting, ook voor zoover belang
hebbende daardoor werd getroffen, niet kan 
worden aangemerkt als een op de · (zuivere) 
opbrengst van belanghebbende's inkomen rus
dende last in den zin van art. 10 der Wet op de 
Inkomstenbelast ing 1914 ; 

,,dat toch als zoodanig alleen zijn t e beschou
wen lasten, welkt> aan de opbrevgst op zich zelf 
inhaerent zijn, dat wil zeggen op die opbrengst 
drukken geheel afgezien van den aard van het 
belastmgsubject aan hetwelk de opbrengst toe
komt ; met andere woorden lasten, welke ceteris 
paribus ook en tot hetzelfd_e bedrag zouden 
worden opgelegd indien het belastingsubject 
een ander ware ; 

" dat in het onderhavig geval echter de in 
Indië opgelegde belasting juist aan den 11,ard 
van het belastingsubject haar ontstaan heeft 
t oe te schrijven, immers aan de omstaqdigheid, 
dat de commanditaire vennootschap x, ij en 
Co. zekere in Nederland wonende vennooten 
telde, aan wie een deel van de in Indië gemaa.kte 
winst toekwam ; 

" dat hieruit voortvloeit, dat he ,. t en laste van 
belanghebbende komend gedeelte van den vaker 
genoemden aanslag in de Indische Inkomsten
belasting niet was een last op de opbrengst van 
zijn bron van inkomen als lid der firma x, ij en 
C0 ., maar een last drukkende op (een gedeelte 
van) zijn inkomen ; 

" dat daardoor ongetwijfeld dat gedeelte van 
belanghebbende's inkomen is getroffen door 
dubbele belasting; 

"dat echter deze omstandigheid geenszins 
toepassing van art. 10 der Wet op de Inkom
stenbelasting 1914 wet t igt, wèl - voor zooverre 
de Rijksinkomsten belasting betreft - van 
a rt. 99 van ~e aangehaalde wet ; welk artikel 
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dan ook door den Inspecteur niet uit het oog 
is verloren''; 

dat de Raad op die gronden de beschikking 
van den •Inspecteur heeft gehandhaafd ; 

0. dat de belanghebbende door die beslissing 
geschonden of verkeerd toegepast acht de artt. 
10 der Wet op de Inkomstenbelasting 1914, 
en 16 der Wet van 19 Dec. 1914 (Staatsblad no. 
564), zulks, op grond dat, waar het criterium 
voor de belastingplichtigheid in de Indische 
Inkomstenbelasting voor hem gelegen is- in de 
bedrijfsuitoefening daar te lande, en die be
lasting geheven wordt onafhankelijk van de 
grootte van zijn overig persoonlijk inkomen, 
die belasting zakelijk op de opbrengst van zijn 
bedrijf drukt en derhalve in den zin van art. 10 
der Wet op de Inkomstenbelasting 1914 is een 
(in dat artikel zelfs met name genoemde) last, 
drukkende op de opbrengst van het bedrijf; 

0. dienaangaande; 
dat, ingevolge art. 10 der Wet op de Inkom

stenbelasting 1914, de opbrengst van het be
drijf ter berekening van het zuiver inkomen 
daaruit wordt verminderd onder andere met 
belastingen, die op het bedrijf drukken ; 

dat daaronder ook vallen die belastingen, die 
krachtens de daRrvoor geldende regelen zijn 
gelegd niet op de gezamenlijke opbrengst van 
alle bronnen van inkomen, die de belasting
plichtige mocht hebben, doch uitsluitend op 
de opbrengst van zijn bedrijf of op een deel van 
die opbrengst; 

dat, naar haren aard, dit ook het geval is 
met de belasting krachtens de Indische ver
ordening op de Inkomstenbelasting van de 
commanditaire vennootschap onder de firma 
x, ij en Co. geheven, voor zoover deze ten laste 
van den belanghebbende komt, daar immeis 
bij die heffing , de buiten Nederlandsch-Indië 
wonende vennooten worden getroffen wegens de 
door de vennootschap in Indië gemaakte winst, 
zonder daarbij rekening te houden met . de uit
komst.en van haar bedrijf, voor zoover dit 
buiten Indië wordt uitgeoefend of met de 
mogelijk zeer ongunstige resultaten, die eenig 
ander bedrijf den belanghebbende mocht hebben 
opgeleverd ; 

dat dan ook door den belanghebbende terecht 
bij de berekening van zijn zuiver inkomen voor 
de Rijks- en gemeentelijke inkomstenbelasting 
ten deze toepassing zou zijn verlangd van art. 10 
der Wet op de Inkomstenbelasting 1914, ware 
het niet, dat, wat eerstgenoemde belasting be
treft, art. 99 dier wet daaraan in den weg staat ; 

dat immers uit de destijds door den Minister 
aan deze wetsbepaling gegeven toelichting dui
delijk blijkt, dat zij tot strekking heeft de wer
king van art. 10, hetwelk zonder nader voor
schrift in de in het artikel bedoelde gevallen 
toepassing zou moeten vinden en alsdan met 
het oog op het progressief tarief zou leiden tot 
voor de schatkist nadeelige gevolgen, voor die 
gevallen op te heffen en daarvoor in de plaats ' 
te stellen een bijzondere regeling, waarbij de 
gevreesde nadeelen worden vermeden ; 

dat derhalve de Raad van Beroep, voor zoo
ver de Rijksinkomstenbelasting betreft, terecht 
heeft aangenomen, dat art. 99 der wet wèl, 
art. 10 niet behoorde te worden toegepast, zoo
dat de daartegen gerichte grief moet worden 
verworpen; 

dat dit echter niet geldt voor de gemeentelijke 
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inkomstenbelasting, voor welker heffing inge
volge art. 243c der Gemeentewet het zuiver in
komen moet worden berekend volgens de be
palingen van hoofdstuk IT der Wet op de In
komstenbelasting 1914, waaronder art. 10 dier 
wet, hetwelk, daar art. 99 van de gemeentelijke 
inkomstenbelasting niet toepasselijk is ver
klaard, voor deze zijn volle werking behoudt ; 

dat dus de uit~praak niet kan worden ge
handhaafd, voor zoover over de gemeentelijke 
inkomstenbelasting de krachtens art. 10 ge
vraagde aftrek is geweigerd en het door den 
Raad aangenomen zuiver inkomen van f 3190 
alsnog moet worden verminderd met f 534 ; 

Vernietigt de bestreden uitspraak voor zoover 
betreft den aar> den belanghebbende opgelegden 
aanslag in de gemeentelijke Inkomstenbelas
ting; 

En recht doende ten principale ; 
Vernietigt in zoover mede de bij die uitspraak 

bevestigde beschikldng van den Inspecteur ; 
Verstaat, dat de aanslag in de gemeentelijke 

inkomstenbelasting zal worden geregeld naar 
een zuiver inkomen van f 2655. (W.) 

24 Februari 1926. BESCHIKKING van den Hoogen 
Raad. 

Ofschoon een Raa,d van Reroep bij de 
beslissing van aan zijn oordeel onderworpen 
geschilpunten ambtshalve zoo noodig de 

·•rechtspunten moet aanvullen, is dit college 
niet bevoegd in een onderzoek te treden of 
er behalve de tusschen partijen in geschil 
zijnde punten nog omstandigheden zijn van 
feitelijken aard, welke mogelijk tot ver
nietiging of vermindering van den aanslag 
zouden kunnen leiden. Vernietiging van 
de uitspraak wegens strijd met het inge
volge de artt. 265b en 265c der Gemeente
wet toepasselijk art. 16 der wet van 19 Dec. 
1914 (Staatsblad n°. 534). 

De gemeenteraad is zeker bevoegd om 
aan eene eerst na 1 Sept. 1922 tot stand 
gekomen bij Koninklijk Besluit van 21 Juli 
1923 goedgekeurde en 9 Aug. 1923 afge
kondigde gemeenteverordening terugwer
kende kracht tot 1 Sept. 1922 te verleenen, 
daar geen wetsbepaling dit verbiedt. 
Eene na de afkondiging dezer verordening 
tot. stand gekomen aanslag, waarbij de 
voorschriften der verordening zijn in acht 
genomen, kan daarom in stand blijven. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van den 

Burgemesster der gemeente Dordrecht tegen de 
uitspraak van den Raad van Beroep voor de 
Directe Belastingen II, te Rotterdam, dd. 
3 Sept. 1925, betreffende den aanslag van 
D. -H. D . A., te X. (Java). m de schoolgeld
heffing voor het Middelbaar Onderwijs in de 
gemeente Dordrecht voor het dienstjaar 1922-
1923; 

Gezien de stukken ; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Advoc11,at-Generaal Ledeboer, namens den Pro
cureur-Generaal, strekkende tot vernietiging 
van de bestreden uitspraak en tot handhaving 
van den aanslag ; 

0. dat ten deze vaststaat, dat blijkens een 
aanslagbil3et, dd. 26 Sept. 1923, D. H. D. A., 
wonende p/a 0 . L. B., ..... soraat, te Dord-

ö 
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recht, is aangeslagen voor een bedrag van f 300 
in de gemeentelijke schoolgeldheffing op het 
middelbaar onderwijs voor één leerling op de 
gemeentelijke Hoogere Burgerschool aldaar ; · 

dat tegen dezen aanslag is gereclameerd, wijl 
hij t.e hoog zou zijn, doch dat de, e reclame door 
den gemeenteraad is afgewezen ; 

dat hierop beroep is ingesteld bij den Raad 
van Beroep, voornoemd, die in de bestreden 
uitspraak den aanslag heeft vernietigd, zulks, 
op grond dat deze is opgelegd ter zake van het 
volgen van het onderwijs gedurende den leer
gang beginnende l Sept. 1922, door den leerling 
D. H. D. A., geboren 8 Oct. 1905, en alstoen 
wonende bij 0. L. B., t e Dordrecht, ; 

dat nu zoowel de plaatselijke verordening op 
de heffing van schoolgeld wegens het bezoeken 
der gemeentelijke Hoogere Burgerschool van 
6 Dec. 1921, goerlisekenrd b\i K. B. van 4 ,Tuli 
1922 n°. 59, als die van 31 Oct. 1922, goedge
keurd bij K. B. van 21 Juli 1923, n°. 34, be
palen, dat het schoolgeld verschuldigd is door 
de ouders of verzorgers van hen, die het onder
wijs genieten of, zoo deze meerderjarig zijn, 
door hen zelven; 

dat, waar nu vaststaat, dat de bedoelde 
leerling niet meerderj arig was en dat zijn vader 
in leven was, het schoolgeld mitsdien veischul
digd was door dien vader : 

dat nu bij het vertoogschrift was gevoegd een 
duplicaat van het betreffende aanslagbiljet 
waarop staat : 

,,Aanslagbiljet voor den H eer D. H. D. A., 
wonende te X. (N. 0.-I.), p/a 0. L. B., .... -
straat", 

doch, op het door appe1lant ter vergadering 
overgelegde origineele aanslagbiljet staat : ,,aan
slarbiljet voor den H eer D. H. D. A., wonende 
p/a 0 . L. B., .... straat" ; 

dat nu het origineele aanslagbiljet beslissend 
is en met "de H eer D. H. D. A., wonende p/a 
0 . L. B., .... straat", niemand anders kan 
worden aangeduid dan de bovengenoemde leer
ling, die inderdaarl aldaar woonde ; 

dat alzoo een aanslag is op~elegd aan den 
mindeqarige zelf, hetgeen in strijd is met meer
bedoelde verordening ; 

0. dat t egen deze uitspraak wordt opgekomen 
met het navolgend middel van cassatie : 

Schending of verkeerde toepassing van de wet 
van 19 Dec. 1914 (S taatsblad n°. 564), doordat 
de beslis8ing is ~ebaseerd op een feit, hetwelk 
niet in het gedmg was tusschen partijen en 
hetwelk het rechtmatige van den aanslag met 
aantast, tot toelichting waarvan wordt aange
voerd, dat de gemachtigde van den aange
slagene noch in zijn tot den gemeenteraad ge
richt bezwaarschrift noch in zijn beroepschrift 
aan den Raad van Beroep heeft gesteld , da~ de 
aanslag niet z\jn lastgever zou betreffen en dat, 
ofschoon ook nergens is voorgeschreven, dat 
het aanslagbilJet de woonplaats van den aan
geslagene moet aangeven, in elk geval de om
schrijving van het kohier zoodanig is, dat 
zonder twijfel vaststaat, dat de aanslag be
treft D . H. D. A., wonende te X. (N. 0.-1.) en 
niet diens minderjq,rigen zoon; 

0 . hieromtrent : 
dat de vraag waarover de beslissing van den 

Raad van Beroep was ingeroepen niet betrof 
of D. H. D. A., te X. , als belastingplichtig in de 
hierbedoelde schoolgeldheffing was aange-

slagen - dat zulks het geval was stond tusschen 
part\jen va;,t -, doch of hem terecht een aan
slag van f 300 was opgelegd, hetgeen ge Burge
meester betoogde op grond der zijns inziens 
toepasselijke verordening van 31 Oct. 1922, 
doch dat door belanghebbende werd betwist 
op grond der volgens hem toepasselijke ver
ordening van 6 Dec. 1921 ; 

dat bij deze houding van partijen de Raad van 
Beroep zich had behooren te bepalen tot, het 
geven eener beslissing in de aan zijn oordeel 
onderworpen vraag ; 

dat een Raad van Beroep zeer zeker bij de 
beslissing van aan zijn oordeel onderworpen 
geschilpunten ambtshalve zoo noodig de 
nchtsgronden moet aanvullen, maar dit col
lege niet, gelijk ten deze is geschied, ambts
halve in een onderzoek mag treden of er behalve 
de tusschen partijen in geschil zijnde punten 
nog andere omstand;gheden zijn van feit,elijken 
aard, welke mogelijk tot vernietiging of ver
mindering van den aanslag zouden kunnen 
leiden; 

dat de Ra.ad dit doende in strijd heeft gehan
deld met art. 16 dei· wet van 19 Dec. 1914 
(8taatsblad n°. 564), ten deze toepasselijk in
gevolge de artt. 265b en 265c der Gemeentewet, 
zoodat de bes~reden uitspraak zal moeten 
worden vernietigd ; 

0. alsnu, ten aanzien der vraag of wegens het 
bezoek van de gemeentelijke Hoogere Burger
scholen te Dordrecht, gedurende den leergang 
beginnende 1 Sept. 1922, door den meerbe
doelden leerling schooogeld verschuldigd is 
volgens de verordening van 31 Oot. l 922, ge
wijzigd bij die van 12 Juni 1923, dan wel 
krachtens de verordening van 6 Dec. 1921 ; 

dat art. 12 der eerstgemelµe verordening 
luidt: 

I. Deze verordening t reedt in " erking op 
1 Sept. 1922. 

Alsdan vervalt de verordening op de heffing 
van schoolgeld voor het onderwijs aan de 
Hoogere Burgerschool der gem,!ente Dordrecht. 
vastgeRte]d hij raadsbesluit van 6 Dec. 1921 ; 

dat uit dit artikel volgt, dat de verordening 
van 1921 op I Sept. 1922 ophield van kracht 
te zijn en dus met volgens die verordening 
schoolgeld geheven kan worden voor een leer
ling wegens het volgen van onderwijs met in
gang van dien datum ; 

dat nu wel namens belanghebbende betoogd 
is, dat de gemeenteraad ni~t bevoegd zou zijn 
geweest aan eene eerst na 1 Sept. 1922 tot 
stand gekomen, pas bij K. B. van 21 Juli 1923 
goedgekeurde, op 9 Aug. 1923 afgekondigde 
verordening terugwerkende kracht te verleenen, 
doch dat geen wetsvoorschrift den gemeenue
raad deze bevoegdheid ontneemt ; 

dat derhalve, waar niet betwist was, dat , zoo 
de verordening van 31 Oct. 1922 toepasselijk 
was, de aanslag ook zou zijn opgelegd tot een 
juist bedrag, deze aanslag, die eerst na de af
kondiging van de bedoelde verordening is op
gelegd, in stand moet blijven; 

Vernietigt de uitspraak door den Raad van 
Beroep voor de_Directe Belastingen II, te Rot
terdam, op 3 Sept. 1925 in deze zaak gegeven; 

R echt doende ten p. incipale; 
Bevestigt rle beschikking van den gemeente

raad van Dordrecht, waarbij de betrokken 
aanslag is gehandhaafd. (W.) 
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27 Februari 1926. BESLUIT tot aanvulling 
van de Reglementen voor de Koninklijke 
Militaire Academie en voor den Hoof<l
cursus. S. 33. 

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

Oorlog en van Koloniën van 6 J anuari 1926, 
ne Afd. n°. 28 en van 12 J anuari 1926, 7de Af-
deeling no. 68 ; · 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 9 l?ebruari 1926 n°. 10); 

Gezien het nader rappor t van voornoemde 
Ministers van 18 Februari 1926, Jle Afd. n°. 59 
en van 23 Februari 1926, 7de Afd. n°. 31; 

H ebben goedgevonden en verstaan t e 
bepalen: 

1°. Het bepaalde in punt e van art. 106 van 
het R eglement voor de K oninklij ke Militaire 
Academie, vastgesteld bij Koninklijk Besluit 
van 7 Juni 1912 (Staatsblad n°. 186), laatstelijk 
gew~j zigd bij Koninklijk Besluit van 25 Juni 
1923 (Staatsblad n°. 302) wordt gelezen als 
volgt: 

"e. uitsluitend schriftelijk in alle overige 
vakken, met dien verstande, dat de voorzit.ter 
der commissie bevoegd is een cadet, te wiens 
aanzien twijfel bestaat of hij in eenig vak 
al dan niet voldoende kennis bezit, aan een 
nader mondeling onderzoek in de betrokken 
vakken t e onderwerpen. " 

2°. Het bepaalde in punt d van art. 61 van 
het R eglement voor den Hoofdcursus, vast
gesteld bij Koninklijk Besluit van 7 Februari 
1910 (Sta.atsblad n°. 45), laatstelijk gewijzigd bij 
Koninklijk Besluit van 20 Augustus 1924 
(Staatsblad n°. 422) wordt gelezen als volgt : 

,, uitsluitend schriftelijk in alle overige vakken, 
met dien verstande, dat de voorzitter der com
missie bevoegd is een leerling, t e wiens aan
zien twijfel bestaat of hij in eenig vak al dan niet 
voldoende kennis bezit , aan een nader monde
ling onderzoek in de betrokken vakken te 
onderwerpen. 

Onze Ministers van Oorlog en van Koloniën 
zijn, ieder voor zooveel hem betreft, belast met 
de uitvoering van dit Besluit, dat in het S taats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 27sten Februari 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, LAMBOOY. 
De M inister van Koloniën, OH. WELTER. 

(Uitgeg. 11 Maart 1926.) 

27 Februari 1926. R ESOLUTIE van den Minister 
van Financiën, betreffende uitvoering der 
Wet op de Personeele Belasuing en op de 
Inkomstenbelasting in verband met ver
huizingen. 

De Minister van Financiën, 
H eeft goedcrevonden en verstaan : 

het navolgende t er kennis t e brengen van 
de ambtenaren der directe belastingen : 

§ l. De inspecteurs der directe belastingen 
zullen onverwijld in overleg treden met de ge
meentebesturen, t eneinde hun medewerking te 
verkrijgen met betrekking t ot de in de navol
gende paragrafen omschreven regeling betreffen
de de uitvoering van art. 69 der Wet op de 
Personeele belasting 1896 en art. 105, tweede 
lid, der Wet op de Inkomstenbelasting 1914. 

Mocht een gemeentebestuur niet bereid zijn 
in allen dee'.e de vorenbedoelde regeling t e aan
vaarden, dan dient de inspecteur er toch zooveel 
mogelijk naar te streven , dat : 

a. het gemeentebestuur schriftelijke opgaven 
verstrekt van de plaats gehad hebbende ver 
huizingen, zij het dan niet op kaarten Directe 
Belastingen n°. 21, als zijn bedoeld in § 3 ; 

b. die opga.ven zoo spoedig mogelijk worden 
toegezonden ; 

c. de opgaven worden verstrekt in zoodanigen 
vorm, d at daarm ed e, z onder v erdere bew erking , 
kan worden gehandeld op dezelfde w~jze als t en 
aanzien van de kaarten Directe Belastingen 
n°. 21 is of zal worden voorgeschreven. 

Indien een gemeentebestuur wel tot spoedige 
schriftelijke mededeelir>g bereid is (zie hiervoor 
onder a en b), doch de bpgaven niet wenscht 
te verstrekken in den onder c bedoelden vorm, 
zullen de opgaven ter inspectie op kaarten 
Directe Belastingen n°. 21 moeten worden ge
bracht. 

I s een gemeentebestuur zelfs niet tot spoedige 
en schriftelijke mededeeling. in welken vorm 
ook, bereid, dan moet de inspecteur zich op de 
mePst doelmatige wijze de gegevens betreffende 
de verhu izingen verschaffen, t eneinde die t er 
inspectie op kaarten Directe Belastingen n°. 21 
t e doen brengen. 

§ 2. Het gemeentebestuur doe. aan den in
specteur der di recte belastingen opgave van de 
personen die zich in de gemeente hebben ge
vestigd, die de gemeente hebben verlaten Pn 
die binnen de gemeente van woonplaats z.ijn 
veranderd. Deze opgaven worden verzonden 
dadelijk nadat de verhuizing ter kennis van het 
gemeentebestuur is gekomen. 

Met betrekking tot bij hun echtgenooten in
wonende gehuwde vrouwen en t en aanzien van 
bij hun ouders of pleegouders inwonende kin
deren of pleegkinderen behoeft geen afzonder
lijke opgave t e worden ingezonden. Daarentegen 
wel t en aanzien van inwonende dienstboden, 
kostgangers, e. d. 

§ 3. Voor de in § 1 bedoelde opgaven maakt 
het gemeentebestuur gebruik van kaarten, 
welke van Rijkswege worden verstrekt. Deze 
kaarten zijn opgenomen in de serie Directe Be
lastingen onder no. 21. 

§ 4. De kaarten Directe Belastingen n°. 21 
worden door den inspecteur in handen gesteld 
van den dienstgeleider of van den ambtenaar
beschrij ver en door dezen doorgezonden aan 
den ontvanger. Deze laatste zendt de kaarten 
aan den inspecteur t erug. 

Indien, bij verhuizing van een persoon binnen 
de gemeente, de adressen van vertrek en van 
vestiging in de rayons van verschillende amb
tenaren zijn gelegen , heeft de in het eerste lid 
bedoelde t oezending plaats aan den ambtenaar 
over het adres van vertrek. De ontvanger zendt 
de kaart alsdan, na behandeling en zoo noodig 
door t usschenkomst van zijn ambtgenoot, aan 
den ambtenaar over het adres van vestiging. 
Laatstgenoemde levert de kaart daarna weder 
bij den inspecteur in. · 

De verhuizingskaarten worden door den in
specteur, den ontvanger en den dienstgeleider 
of ambtenaar-beschrijver geraadpleegd ten be
hoeve van de uitvoering der wetten op de 
inkomstenbelasting en op de personeele be
lasting. Laatstgenoemde ambtenaren stellen, 

6* 
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zoo noodig, een onderzoek in naar de belasting
plichtigheid van den verhuisden persoon en 
doen hiervan door een aanteekening op de ver
huizingskaart blijken. 

§ 5. De terugontvangen verhuizingskaarten 
worden ter inspectie, nadat eventueel daarop 
gestelde aanteekeningen zijn overgenomen, per 
kalenderjaar in lexicografische volgorde in een 
kaartenbak opgeborgen. Voor lipkaarten kan 
gebruik worden gemaakt van het materieel 
Inkomstenbelasting nos. 18a en b. 

§ 6. De behandeling en verzending der kaarten 
Directe Belastingen n°. 21 behoort steeds met 
spoed te geschieden. 

De inspecteur kan bepalen, dat de dienst
geleider of ambtenaar-beschrijver de kaarten 
bij den ontvanger moet inleveren binnen een 
vast te stellen termijn. 

§ 7. Indien de dienstgeleider of ambtenaar
beschrijver kennis krijgt van een niet door het 
gemeentebestuur opgegeven adresverandering, 
hetzij door waarnemingen op het terrein, hetzij 
door mededeeling door den ontvanger van te 
diens kantore van het publiek vernomen ver
huizingen, geeft hij, zoodra redelijkerwijs kan 
worden aangenomen, dat geen opgave meer 
zal worden ontvangen, daarvan op een kaart 
Directe Belastingen n°. 21 rechtstreeks aan 
het gemeentebestuur kennis. Hij voorziet de 
kaart van zijn qualiteit en paraaf. 

Het gemeentebestuur zal daarna van de 
adresverandering, zoo noodig, op de gewone 
wijze aan den inspecteur opgaaf doen. 

§ 8. De inspecteur voorziet het gemeente
bestuur tegen ontvangbewijs van de benoodigde 
kaarten Directe Belastingen n°. 21. Tevens voor
ziet hij het gemeentebestuur van de noodige 
enveloppen voor het zich doen toezenden van 
de kaarten als dienststukken ; deze enveloppen 
worden door den inspecteur zelf aangeschaft en 
vóór de uitreiking aan het gemeentebestuur 
met het adres der inspectie bedrukt of bestem-
pelld. .. . 1 b .. d n zun aanvragen van materiee egriJpt e 
inspecteur tevens de kaarten die ter inspectie, 
door den dienstgeleider of door den ambtenaar
beschrijver ambtshalve moeten worden ingevuld. 

§ 9. Deze resolutie treedt in werking met in
gang van 1 Mei 1926, met dien verstande, dat 
het overleg volgens § 1 op dat tijdstip moet zijn 
geëindigd. 

Op voormeld tijdstip vervalt de resolutie van 
21 Mei 1912, n°. 1, alsmede het bestaande 
materieel Directe Belastingen n°. 21. 

Het benoodigde nieuwe materieel Directe 
Belastingen n°. 21 behoort ten spo~digste te 
worden aangevraagd. De inspecteurs plegen 
over het vermoedelijk benoodigde aantal kaar
ten overleg met de gemeentebesturen in hun 
inspectie. 

1 Maart 1926. BESLUIT, houdende nadere 
wijziging van het K. B. van 10 April 1919 
(Staatsblad n°. 163), waarbij aan, Clemence 
Desloges, als bestuurderesse van het te 
Schimmert gevestigde zedelijk lichaam 
"Dochteren der Wijsheid" vergunning is 
verleend het gesticht voor idioten te Druten, 
tot de oprichting waarvan vergunning is 
verleend bij het K. B. van 17 October 1904 
(Staatsblad n°. 236), in t e richten tot een 
gesticht voor zwakzinnigen (idioten en im
becillen). S. 34. 

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

Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 
25 Februari 1926, n°. 438, Afd.eeling Armwezen; 

Gelet op de Wet van 27 April 1884 (Staatsblad 
n°. 96), laatstelijk gewijzigd bti de Wet van 
27 November 1921 (Staa.tsblaà n°. 784); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
In het tweede" lid van art. 3 van Ons besluit 

van 10 April 1919 (Staatsblad n°. 163), gelijk 
dat artikel wordt gelezen ingevolge Ons besluit 
van 26 Maart 1923 (StaatsbllUl n°. 110), wordt 
in de plaats van "31 December 1925'' gelezen: 
,,31 December 1928". 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw is belast met de uitvoering van 
dit besluit, dat in het Staatsbl,,,d zal worden 
geplaatst. 

's-Gravenhaw·, den ! sten Maart 1926. 
WILHELMINA. 

De _llfin. ,,an Bimnenl. Zaken en Landbouw, 
DE GEER. 

(Uifgeg. 11 Maart 1926.) 

1 Maart 1926. ARREST van den Hoogen Raad. 
Terwijl vóór de inwerkingtreding van 

het Melkbesluit de vraa1:1, of de melk on
deugelijk van samenstellrng was, door den 
rechter ook aan het vetgehalte kon worden 
getoetst, is dit nu niet meer het geval, daar 
het Melkbesluit andere kenmerken geeft. 

De telastelegging, die de ondeugdelijk
heid nog vastknoopt aan het vetgehalte 
moet daarom leiden tot een ontslag van 
alle rechtsvervolging. 

Anders Concl. 0. J',f. : Onderzocht had 
moeten worden of de melk al dan niet vol
deed aan de eischen van het Melkbesluit, 
gebleken volgens de methode in art. 35 
daarvan bedoeld, door de vaststelling waar
van óók eischen aan de melk worden ge
steld. 

Indien, nadat bij Gemeenteverordening 
krachtens de Warenwet is verboden en 
strafbaar gesteld het verkoopen enz. van 
waren, die ondeugdelijk van samenstelling 
zijn, de Koning krachtens diezelfde Wet 
eischen stelt, waaraan een bepaalde waar 
moet voldoen, heeft verandering in de 
wetgeving plaats, daar die eischen behoo
ren tot de strafwetgeving op dit stuk, im
mers de beteekenis der delictsomschrijving 
wezenlijk bepalen en binnen zekere grenzen 
beperken. 

Het is dus onverschillig, dat de recht
streeks toegepaste delictsomschrijving de
zelfde is gebleven. 

De vraag, welke bepalingen gunstiger 
zijn, de oude of de nieuwe, moet niet in 
het algemeen worden onderzocht, doch 
slechts ten aanzien van den beklaagde in 
het voorliggende geval. 

(Warenwet art. 6; Sr. art. 1, 2e lid.) 

Mrs. H:esse, Segers, Ort, Taverne en 
Kirberger. 

S. T., requirant van cassatie tegen een vonnis 
van de Arr.-Rechtbank te Amsterdam van den 
13den October 1925, waarbij in hooger beroep, 
met vernietiging van een door het Kantonge
recht aldaar op 1 April 1925 gedane uitspraak, 
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requirant ter zake van: ,,te Amsterdam waren 
ten verkoop in voorraad hebben, welke ondeug
delijk van samenstelling zijn," met aanhaling 
van de artikelen 1, 2, 6, 8 van de Keuringsver
ordening voor de gemeente Amsterdam, l, 6, 
37 van de Warenwet 1919, S. 581, is veroordeeld 
tot acht dagen hechtenis. 

Conclusie van den Advocaat-Generaal l\fr. 
Lede boer. 

Als cassatiemiddel is gesteld : ,,Schending van 
art. 221 Sv. jis art. 15 der Warenwet 1919, S. 
581, art. 2 Melkbeslrnt 1925, S. 256 en art. 1 

trafwetboek, omdat het bestreden vonnis met 
met voldoende redenen is omkleed, immers dat 
vonnis met de gegevens bevat waarmt de 
Rechtbank tot de beslissing kon komen, dat 
beklaagde melk ten · verkoop zou hebben in 
voorraad gehad, die ondeugdelijk was van 
samenstelling." 

Tot toelichting van het mjddel wordt bij de 
memorie betoogd, dat de Rechtbank het oordeel 
van den deskundige Dr. van Raalte overnemen
de, aannam, dat de melk ondeugdelijk was van 
samenstelling, hoewel die melk zou voldoen aan 
de eischen gesteld bij art. 2 van het Melkbesluit 
1925, s. 256. 

De Rechtbank heeft bij het bestreden vonms 
op grond van wett,ige bemjsmiddelen welker 
inhoud in het vonnis is opgenomen, met over
neming van het deskundig oordeel van Dr. van 
Raalte, onder meer als bewezen aangenomen, 
dat de in de telastelegging bedoelde hoeveel
heid melk ondeugdelijk van samenstelling was, 
wegens een te laag vetgehalte 

In het vonnis is opgenomen de mtkomst van 
eene scheikundige analyse van een monster 
van bedoelde melk van èlk der beide deskundi
gen, me dat hadden onderzocht, waarin naast 
andere gegevens is vermeld, dat het vetgehalte 
der melk zou zijn 2.35 resp. 2.38 en de vetvrije 
vaste stof 8.61 resp. 10.95. 

Nu heeft Dr. van Ra-alte verklaard, dat hij 
op grond van de uitkomsten dier beide analysen, 
speciaal wat de cijfers van het gevonden vet
gehalte en de vetvrije vaste stof betreft, van 
oordeel i , dat het monster melk bevatte die 
ondeugdelijk van samenstelling is wegens te 
laag vetgehalte en waar de Rechtbank rut alleen 
als kenteeken van het ondeugdelijke der samen
stelling aannam, zou in dit opzicht in geen geval 
blijken van strijd met het Melkbeslmt daar dat 
noch in art. 2 noch elders· van een bepaald 
vetgehalte van melk spreekt. 

De vraag doet zich echter bovendien vqor of 
met het Melkbeslmt rekening moet worden 
gehouden. Dat l\ielkbeslmt is van 23 Juni 1925 
en is krachtens het bepaalde bij art. 36 daarvan 
in verband met de mtgifte van het Staatsblad 
waarin het op 6 Juli 1925 was geplaatst, in 
werlring getreden op 7 October 1.1. Het be
streden vonnis is mtgesproken op 13 October 1.1. 

Dat besluit is genomen krachtens art. 15 lid 1 
onder c, der Warenwet, waarbij de Kroon zich 
had voorbehouden in het belang van de volks
gezondheid bij algemeenen maatregel van 
bestuur, eischen te stellen waaraan de waren, 
bij dien maatregel aangewezen, moeten vol
doen. 

Van af het in werking treden van dat beslmt 
moeten dus de bepalingen in eene plaatselijke 

verordening als in art. 6 der Warenwet 1919, 
S. 581, bedoeld, betreffende melk van ondeug
delijke samenstelling, wat die melk betreft 
worden beoordeeld naar de eischen in dat beslmt 
gesteld en in een vonms zal daarvan moeten 
blijken. Die eischen vindt men in art. 2 van het 
l\felkbeslmt, maar in verband daarmede vestig 
ik ook de aandacht op art. 35 daarvan. Daar
bij wordt bepaald, dat voor de beoordeehng 
of melk en melkproducten voldoen aan de in 
het besluit gestelde eischen, gebrmk moet 
l(emaakt worden van de onderzoekingsmetho. 
aen, aangegeven in de bij het besluit gevoegde 
bijlage. 

Nu is in de Warenwet wel is waar niet met 
zooveel woorden aan de Kroon voorbehouden, 
om de methode van onderzoek vast te stellen, 
doch waar de Kroon eischen van deugdelijkheid 
aan een waar mag stellen, kan dat dunkt 10ij 
ook in ruer voege geschieden,"dat de deugdeliJk
heid afhankelijk wordt gesteld van voorwaarden 
alleen dan voorhanden geacht, indien daarvan 
op eene bepaalde wijze blijkt. 

Door dit melkbesluit is eene belangrijke mj
ziging gebracht in de op dit stuk bestaande 
wetgeving. Te voren moest de vraag of melk 
ondeugdelijk van samenstelling was door den 
rechter beantwoord worden naar den maatstaf 
door hem naar vrij inzicht deugdelijk geacht; 
thans moet de Rechter die vraag beantwoorden 
naar een bepaalde door de Kroon gegeven 
maatstaf. 

De mogelijkheid is dus geen zins uitgesloten, 
dat melk welke door den rechter ondeugdelijk 
van samenstelling is geoordeeld, aan de eischen 
bij het melkbesluit gesteld, zoude voldoen. 

Onder deze omstandigheden had de Recht
bank noodzakelijk moeten onderzoeken, of de 
melk al dan met aan de eischen van artikel 2 
van het Melkbeslmt, gebleken volgens de in 
art. 35 bedoelde methode, voldeed en daarvan 
in het vonnis melding moeten maken, opdat 
beslist konde worden welke de voor beklaagde 
gunstigste bepaling was, die dan in~evolge 
a1tikel 1 Sr. voor toepassing in aanmerkmg zou 
komen. 

Naar mijn oordeel is het vonms der Recht
bank nu een en ander is nagelaten, met naar 
den eisch der wet met redenen omkleed, zoodat 
art. 221, j0 • 211 Sv. oud is geschonden, wat 
volgens artikel 223 d. a. v. nietigheid mede
brengt, een en ander toepasselijk krachtens 
art. 256, 257 van dat wetboek. 

Ik concludeer mjtsdien tot vermetiging van 
het vonnis waarvan beroep in cassatie en ver
wijzing der zaak naar het Hof te Amsterdam 
ten einde op het bestaand hooger beroep op
meuw te worden berecht en afgedaan. 

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

Taverne; 
Gelet op het Iniddel van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij memorie (Zie 
Concl. 0. M.); 

Gehoord den Advocaat-Generaal Ledeboer, 
namens den Procureur-Generaal, in zijne con
clu ie, strekkende tot enz. ; 

0. dat bij het bestreden vonms ten laste 
van requirant wettig en overtmgend is bewezen 
verklaard, dat hij te Amsterdam op 13 Februari 
1925 des namiddags omstreeks te 6 uren als 
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melkslijter in een bij hem in gebruik zijnde 
woning in perceel Molendrechtstraat 9 huis, ten 
verkoop in voorraad heeft gehad een · hoeveel
heid melk, welke ondeugdelijk van samenstelling 
was wegens een t e laag vetgehalte ; 

dat de R echtbank dit feit heeft gequalificeerd 
en deswege straf heeft opgelegd als hiervoren 
is vermeld; 

0. ten aanzien van het middel van cassatie 
en ambtshalve : 

dat, toen het bestreden vonnis werd gewezen, 
inmiddels - te weten op 7 October 1925 - was 
in werking getreden het Melkbesluit 1925, 
S 256, uitgevaardigd krachtens de artikelen 
14 en 15 der Warenwet 1919, S. 581, waarbij , 
in ar tikel 2, zijn omschreven de eischen, waar
aan melk en de ale melk aangeduide waar moet 
voldoen; 

dat zich nu de vraag voordoet , of hier veran
dering van wetgeving in den zin van artikel 1 
van het Wetboek van Strafrecht heeft plaats 
gehad, en zoo ja, welke bepalingen, als voor 
den verdachte gunstigste voor toepassing in 
aanmerking kwamen ; 

0. dat wanneer - zooals hier is geschied -
een gemeenteraad, krachtens de hem bij artikel 
6 der Warenwet opgedragen taak, een verorde
ning heeft gemaakt, waarbij verboden en straf. 
baar is gesteld het verkoopen, en hetgeen daar
mede wordt gelijkgesteld, van waren, die on
deugdelijk van samenst elling zijn, de krachtens 
diezelfde wet door den Koning gegeven voor
schriften, waarbij de eischen, waaraan een be
paalde waar moet voldoen, zijn bepaald, moeten 
gelden als tot de strafwetgeving op dat stuk 
te behooren, daar zij , hoewel de rechtstreeks 
toegepaste delictsomschrij ving dezelfde is ge
bleven, de beteekenis dier omschrijving wezen
lijk bepalen en binnen zekere grenzen beperken ; 

dat derhalve, wat de waren betreft, waarvoor 
in het Melkbesluit eischen zij n gesteld, welke 
op de deugdelijkheid der samenstellin~ betrek
king hebben, verandering van wetgevmg heeft 
plaats gehad ; 

0. dat de vraag, welke bepalingen gunstiger 
zijn, de oude of de nieuwe, slechts behc eft t e 
worden onderzocht t en aanzien van dezen 
requirant, t e wiens aanzien alleen bewezen is 
verklaard, dat de melk, welke hij ten verkoop 
in voorraad had, ondeugdelijk van samen
stelling was wegens een te laag vetgehalte - en 
niet, dat dit te lage vetgehalte zou zijn ontstaan 
do0rdat aan de melk iets was t oegevoegd of 
onttrokken - waardoor derhalve slechts het 
vetgehalte op zich zelf ter toetsing van de 
deugdelijkheid van samenstelling in aanmerking 
kwam; 

dat nu, waar vóór de inwerkingtreding van 
het Melkbesluit de vraag, of de melk ondeugde
lijk van samenstelling was, geheel was gelaten 
t er beoordeeling van den rechter, derh alve door 
dezen ook aan het vetgehalte kon worden ge
t oetst, t erwijl bij het Melkbesluit , waarbij de 
Koning, krachtens de wet zich het stellen van 
eischen, waaraan melk moet voldoen heeft 
voorbehouden, ten aanzien van het vetgehalte 
geen enkele ei~ch is gesteld, het bewezen ver
klaarde feit derhalve volgens de wetgeving, 
zooals deze na de inwerkingtreding van het 
Melkbesluit luidde, niet strafbaar is, zoodat de 
bepalingen van het Melkbesluit voor dezen 
req uirant gunstiger zijn en ingevolge artikel 1, 

2de lid van het Wetboek van Strafrecht toe
passing hadden moeten vinden ; 

dat dit alleen dan anders zou zijn, indien 
buiten het Melkbesluit nog andere regelingen 
in aanmerking zouden kunnen komen en daarbij 
dan omtrent het vetgehalte eischen zouden zijn 
gesteld ; dat bedoelde regelingen dan echter 
zouden moeten zijn gegeven krachtens het bij 
artikel 15 lid 3 der Warenwet door den Koning 
gemaakt voorbehoud, aan gemeenteraden toe 
t e staan eischen te stellen, waaraan een bepaalde 
waar moet voldoen, van welk voorbehoud de 
Koning echter t en aanzien van melk op 13 ûcto
ber 1925 nog geen gebruik had gemaakt; 

Vernietigt het bestreden vonnis behalve t en 
aanzien van de bewezenverklaring en van de 
vernietiging van de door het Kantongerecht 
gedane uitspraak; 

R echtdoende ten principale krachtens artikel 
105 R. 0. : 

Ontslaat den requirant van alle rechtvervol-
ging. (K. J. ) 

1 Maart 1926. ARREST van den Hoogen R aad. 
Door het verbod een winkel des Zondags 

geopend te hebben wordt geen inbreuk ge
m,i,akt op de door Grondwet gewaarborgde 
godsdienstvrijheid, ook niet tegenover I s
raëli e-oen , daar hierbij geen sprake is van 
eenig voorschrift aan een I sraëliet om zijn 
winkel op den Sabbath voor het publiek 
geopend te hebben en hem geen enkele ver
plichting wordt opgelegd om op dien dag 
iets te doen of na te laten, wat in strijd zou 
zijn met hetgeen zijn godsdienst hem voor
schrijf t. 

(Grondwet ar tt. 168-170.) 

Mrs. Hesse, Segers, Ort. Taverne en 
Kir berger . 

S. L ., req uirant van cassatie t egen een vonnis 
van de Arr.-Recbtbank te Zut-phen van den 
30en October 1925, waarb ij op het daartegen 
gedaan verzet werd bekrachtigd een bij verstek 
op 25 September 1925 gewezen vonnis dier 
R echtbank, bij hetwelk in hooger beroep, na 
vernietigin" van een vonnis van den K anton
rechter t e Apeldoorn van 7 Mei 1925, de requi
rant werd schuldig verklaard aan " het in de 
gemeente Apeldoorn een winkel voor het 
publiek geopend hebben des Zon,i ags'', en met 
toepassing van de art ikelen 1 en 9 der Verorde
ning op de Winkelsluiting in de gemeente 
Apeldoorn, de artikelen 23 en 91 Sr ., veroor
deeld t ot eene geldboete van t wee gulden en 
eene vervangende hechtenis van twee dagen, 
gepleit door l\fr. I. van Creveld, advocaat t e 
Ameterdam. 

De H ooge R aad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den R aadsheer Ort; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den requirant, voorgesteld bij plP,idooi : 
"Schending of verkeerde t oepassing van de 

art ikelen 168, 169 en 170 der Grondwet door 
t e beslissen, dat van schending van artikel 169 
der Grondwet slechts sprake zou kunnen zijn 
indien de onderhavige verordening der gemeente 
Apeldoorn aan een I sraëliet zou voorschrijven 
om zijn winkel op den Sabba th geopend te 
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hebben en voorts door aan te nemen, dat de 
requirant de dubbele schade, die hij lijdt, door 
zijn zaak, overeenkomstig rle voorschriften van 
zijn godsdienst, op den Sabbath gesloten te 
houden, had kunnen voorkomen door aan 
Burgemeester en Wethouders der gemeente 
Apeldoorn ontheffing in den zin van artikel 1 
sub 1°. der Verordening te vragen;" 

Gehoord den Advocaat-Generaal Ledeboer 
namens den Procureur-Generaal, in zijne con
clusie, strekkende tot enz. : 

0. dat bij het door het bestreden vonnis, 
op het- gedaan verzet bekrachtigde, bij verstek 
gewezen vonnis der Arr.-Rechtbank te Zutphen 
van 25 September 1925, wettig en overtuigend 
bewezen is verklaard, met requirants schuld 
da.araan : <lat hij den 5den April 1925 des na
middags circa 5 ½ uur te Apeldoorn een banket
bakkerswinkel, gevestigd in perceel Stations
straat n°. H voor het publiek geopend heeft 
gehad, hebbende hij op bedoeld tijdstip aldaar 
publiek aanwezig gehad; 

dat dit feit is ~eq ualificeerd en deswege straf 
is opgelegd, gelijl{ hiervoren is vermeld ; 

0. dat bij artikel 1 der Verordening op de 
Wmkelsluiting in de gemeente Apeldoorn is 
verboden een winkel .... alsmede verlof
zaken gecombineerd met een in hetzelfde 
pand gevestigd winkelbedrijf voor het publiek 
geopend te hebben: 1°. des Zondags; 2°. enz., 
- terwijl bij artikel 7 onder 3°. is bepaald dat 
Burgemeester en Wethouders bevoegd zijn. een 
al dan niet voorwaardelijke ontheffing te ver
leenen onder andere van het bepaalde sub 1°. 
dezer verordening op schriftelijke aanvrage ten 
aanzien van verlofzaken . gecombineerd met, 
een in hetzelfde pand gevestigd winkelbedrijf 
dat als banketbakkerswinkel bekend staat ; 

0 . nu omtrent het middel van cassatie : dat 
tot toelichting daarvan is aangevoerd, dat de 
toegepaste bepaling der verordening inbreuk 
maakt op de door de Grondwet gewaarborgde 
godsdienstvrijheid ; 

0. dat de Rechtbank dit ook voor haar 
gevoerd verweer terecht heeft verworpen ; 

dat toch, gelijk in het bestreden vonnis met 
juistheid is overwogen, van eenig voorschrift 
in de verordening aan een faraëliet om zijn 
winkel op den Sabbath voor het publiek ge
opend te hebben, geen sprake is; 

dat dan ook de Verordening den Israëliet 
geen enkele verplichting oplegt om op dien 
dag ü,ts te doen of te laten wat in strijd zoude 
ziju met hetgeen zjjn godsdienst hem voor
schrijft; 

dat voorts de Rechtbank, doo,: aan te nemen, 
hetgeen mede in het middel wordt vermeld 
omtrent de ontheffing welke door Burgemeester 
en Wethouders van het bepaalde bij artikel 1 
onder 1°. der Verordening kan worden ver
leend, - welk oordeel was gegrond op het 
feit dat bier aanwezig was de omstandigheid 
vermeld in genoemd artikel 7 onder 3°. dier 
Verordening - , al evenmin in strijd heeft ge
handeld met de als geschonden aangehaalde 
artikelen, zoodat het middel niet k4n opgaan ; 

Verwerpt het beroep. 

[Gewezen overeenkomstig de Goncl. Adv. -Gen. 
Mr. Ledeboer.j (N. J.) 

2 Maart 1926. BESLUIT tot vernietiging van 
de besluiten van het bestuur van den Raad 
van Arbeid t e Utrecht d.d. 3 Juni 1925 en 
18 Juli 192!5, waarbij aan den inspecteur 
2de klasse bij dien Raad, den Heer F_ 
W. A. VERLOOP, onderscheidenlijk met 
ingang van 1 October 1925 en met ingang 
van 25 Juli 1925 ontslag werd verleend en 
tot vernietiging van het besluit van den 
Raad van Arbeid te Utrecht d .d. 20 Ja
nuari 1926, waaTb~i het ontslag bij het 
besluit van het bestuur van dien Raad van 
18 Juli 1925 gegeven bevestigd werd. 
s. 35. 

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

Arbeid, Handel en N;iverheid van 25 Februari 
1926, n°. 304, afdeeling Arbeidersverzekering ; 

Overwegenrle, dat het bestuur van den Raad 
van Arbeid te Utrecht bij besluit van 3 Juni 
1925 den inspecteur 2de klasse biJ dien Raad, 
F. W. A. Verloop, met ingang van 1 October 
1925, op grond van onvoldoenden dienstjjver 
ontslag uit zijne betrekking heeft verleend; 

Overwegende, dat voornoemd bestuur bij 
besluit van 18 Juli 1925 onder intrekking van 
vorenbedo3ld besluit van 3 Juni genoemden 
ambtenaar met ingang van 25 Juli 192/i op 
grond van dezelfde omstandigheid als waarop 
het besluit van 3 ,Tuni berustte, ontslag uit 
zijne betrekking heeft verleend ; 

Overwegende; dat artikel 7 van de regeling 
van den rechtstoestand der ambtenaren van 
den Raad van Arbeid te Utrecht , vastgesteld 
bii besluit van dien Raad var. 27 Februari 1923, 
bëpaalt, dat het bestuur van den Raad, indien 
het van oordeel is, dat wegens onvoldo~nde 
bekwaamheid, geschiktheid of dienstijver een 
ambtenaar behoort te worden ontslagen, daar
van bij een met redenen omkleed advies kennis 
geeft aan den betrokken ambtenaar en aan den 
voorzitter der Commissie van Onderzoek ; 

Overwegende, dat volgens artikel 8 van 
vorenbedoelde regeling de betrokken amMenaar 
na ontvangst van vorenbedoeld advies het ver
langen te kennen kan geven, dat de Commissie 
van Onderzoek te zijnen aanzien een onderzoek 
instelt; dat alsdan volgens artikel 16 dier rege
ling de Commissie van Onderzoek na afloop 
van het onderzoek aan den Raad een verslag 
uitbrengt, waarop over het ontslag beslist 
wordt: 

Overwegende, dat het bestuur van den Raad 
van Arbeid te Utrecht, zoowel door het nemen 
van ziin besluit van 3 Juni 1925, waarbij aan 
den a~bt,enaar Verloop met- ingang van 1 Oc
tober 1925 ontslag uit, zijne betrekking werd 
verleend, als door het nemen van zijn besluit 
van 18 Juli 1925, waarbij aan dien ambtenaar 
met ingang van 25 Juli d. a.v. ontslag uit zijne 
betrekking werd verleend, mitsdien de bepaling 
van artikel 7 van de regeling van den rechts
toestand der ambtenaren bij dien Raad niet 
beeft nageleefd ; 

Overwegende, dat het algemeen belang 
vordert, dat :ie voor eenige groep van ambte
naren door de bevoegde autoriteit gegeven 
regeling van bun rechtstoestand wordt nage
leefd, zoodat het bestuur van genoemden Raad 
door het nemen van zijne besluiten van 3 Juni 
1925 en 18 Juli 1925, waarbij de regeling van 
den Techtstoestand geldende voor den ambte-
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naar Verloop niet is nageleefd, in strijd heeft 
. gehandeld met het algemeen belang ; 
. Overwegende, da,t de Raad van Arbeid te 
Utre,cht bij besluit van 20 Januari 1926 verklaard 

'heeft zich met, het ontslag aan den ambtenaar 
Verloop bij besluit van het bestuur va,i dien 
Raad d.d. 18 Juli 1925 gegeven, te vereeni-
gen; · 

Overwegende, dat de Radenwet in artikel 52, 
·tweede lid, sub d het ontslaan van alle door den 
.Raad van Arbeid bezoldigde ambtenaren of 
beambten aan het bestuur van den Raad op

'draagt; 
Overwegende, dat mitsdien de Raad van 

Arbeid door het nemen van voornoemd besluit 
van 20 Januari heeft gehandeld in strijd met 
de wet; 

Gezien het advies van den Verzekeringsraad 
d.d. 28 Januari 1926; 
. Gelet op de artikelen 50, eerste lid, 52, 
tweede lid, sub d en 86, eerste lid, der Raden
wet· 

'Hebben goedgevonden en verstaan : 
de besluiten van het best,uur v,m den Raad 

van Arbeid te Utrecht d.d. 3 Juni 1925, waarb~i 
aan den inspecteur 2de klasse van dien Raad 
F. W. A. Verloop, met ingang van 1 October 
1925 ontslag uit zijne betrekking werd verleend 
en d .d. 18 ,Juli 1925; waarbij onder intrekking 
van zijn bPsluit van 3 Juni 1925, den inspecteur 
voornoemd met ingang van 25 Juli 1925 ontslag 
uit zijne betrekking werd verleend, te vernie
tigen op grond van strijd met het algemeen 
belang en het besluit van den Raad van Arbeid 
·d.d. 20 Januari 1926, waarbij de Raad zich 
met dat ontslag vereenigd heeft, te vernietigen 
wegens strijd met de wei;. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nij
verheid is belast met de uitvoering van dit be
sluit. hetwelk in het Staatsblad zal worden ge
plaatst. 

's-Gravenhage, den 2den Mn.art 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
KooLEN. 

( Uitgeg. 15 lrfaart 1926.) 

3 Maart 1926. BESLUIT, bepalende de bekend
making in het Staatsblad van het op 9 
December 1924 te 's -Gravenhaae tusschen 
Nederland en Hongarije gesloten handels
verdrag, met daarbij behoorend protocol 
(Staatsblad 1925, n°. 506), alsmede van de 
op 9 December 1924 en 12 en 13 Januari 
1925 tusschen den Minister van Buiten-
1:tndsche Zaken en deh Hongaarschen 
Zaakgelastigde te 's-Gravenhage gewisselde 
nota's. R. 36. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Gezien de Wet van den 24sten December 

1925 (Staatsblad n°. 506), houdende goed
keuring van het op 9 December 1924 te 's-Gra
venhage tusschen Nederland en Hongarije ge
sloten handelsverdrag, met daarbij behoorend 
protocól, van welk verdrag en protoccl een 
afdruk met vertaling bij dit Besluit is ge-
voegd; · 

Gezien mede de op 9 December 1924 en op 
12 en 13 Januari 1925 tusschen Onzen Minister 
van Buitenlandsche Zaken en den Hongaar
schen Zaakgelastigde te 's-Grav-,nhage gewis-

selde nota's, welke insgelijks in afdruk en in 
vertaling bij dit Besluit zijn gevoegd ; 

Overwegende, dat de akten van bekrachtiging 
van genoemd verdrag en protocol op 12 Fe
bruari 1926 te Budapest zijn uitgewisseld ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 26sten Fe
bruari 192(\, Directie van het Protocol, n°. 
5813; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
meergenoemd verdrag en protocol, alsmede 

bovengènoemde nota's, met de vertalingen 
daarvan, te doen bekendmaken door de plaat
sing van dit Besluit in het Sta.atsblad. ' 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zooveel 
hem aangaat, belagt met de uitvoering van 
hetgeen ten deze wordt vereischt. 

's-Gravenhage, den 3den Maart 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
VAN lU.RNEBEEK. 

(Uitgeg. 25 Maart 1926.) 

VERTALING. 

VERDRAG. 
Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden 

en Z~ine Doorluchtige Hoogheid de Gouverneur 
van Hongarije, bezield met den wensch de 
economische betrekkingen tusschen beide landen 
te bevorderen, hebben besloten een handels
verdrag te sluiten en hebben te dien einde tot 
Hunne Gevolmachtigden benoemd : 

Hare Majesteit de Koningin der Neder
landen: 

Zijne Excellentie Jonkheer H. A. VAN 
KARNEBEEK, Hoogstderzelver Minister van 
Buit,enlanclsche Zaken ; 

Zijnè Doorluchtige Hoogheid de Gouverneur 
van Hongarije : 

Baron ·Paul Forster, Zijn Zaakgelastigde te 
's-Gravenhage, 

die, daartoe behoorlijk gemachtigd, omirent 
de navolgende bepalingen tot overeenstemming 
zijn gekomen : 

I. 1. · De onderdanen van elke der Hooge 
Verdragsluitende Partijen zullen op het grond
gebied der andere Partij in alle opzichten en 
in het bijzonder voor wat betreft de vestiging 
en de uitoefening van den handel, de nijverheid 
en de scheepvaart, hunne roerende en on
roerende goederen, hunne rechten en belangen, 
op minstens even gunstige wijze behandeld 
worden als de onderdanen der meestbegunstigde 
natie. 

2. Het zal hun vrij staan, hunne zaken op 
het grondgebied der andere Part(j te regelen, 
hetzij persoonlijk, hetzij door een tusschen
persoon van hun eigen keuze, zonder te dezen 
opzichte aan eenige andere beperkingen te zijn 
onderworpen dan èlie, vaetgesteld bij de op dat 
grondgebied van kracht z~inde wetten en voor
schriften. Zij zullen het recht hebben in rechte 
op te treden en vr~jen toegang hebben tot de 
autoriteiten, mits zij zich onderwerpen aan de 
wetten des lande. 

1 De Fransche tekst van het tractaat is hierna 
niet opgenomen. Zie hiervoor de Wet van 
24 December 1925, S. 506. 
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3. Zij zullen voor de uitoefening van bunnen ' 
handel, hunne nijverheid en hunne scheepvaart 
binnen het grondgebied der andere Partij geene 
andere of boo!(ere belasting, heffing of recht 
betalen dan die, welke aan de nationalen zijn 
of zullen worden opgelegd. 

II. 1. De naamlooze vennootRchappen en 
andere vereenigingen op het gebied van handel, 
nijverheid of financiën, daaronder begrepen de 
scheepvaartmaatschappijen, die haar zetel 
hebben op het grondgebied van eene der.Hooge 
Verdragsluite nde Partijen en die, volgens de 
wetten dier Partij, op rechtsgeldige wijze daar 
zijn opgericht, zullen evenzeer bevoegd zijn om 
op het grondgebied der andere Partij al hare 
rechten te verdedigen en in het bijzonder in 
rechte op te treden, mits zij zich onderwerpen 
aan de daarop betrekking hebbende wetten en 
voorschriften, van kracht op het grondgebied 
dier andere Partij. 

2. De toelating der hierboven bedoelde, op 
rechtsgeldige wijze op het grondgebied van 
een der Hooge Verdragsluitende Partijen op
gerichte vennootschappen binnen het grond
gebierl. der andere Partij zal geregeld worden 
overeenkomst-ig de wetten en voorschriften, 
welke op het grondgebied van den betrokken 
Staat van kracht zijn. 

3. Alle eenmaal wettig gevestigde vennoot
schappen zullen in elk opzicht op den voet der 
meestbegunstigde natie worden behandeld. 

III. l. Elke der Hooge Verdragsluitende 
Partijrm verbindt zich aan de andere de meest 
gunstige behandeling t e verleenen, die zij toe
kent of in de toekomst zoude kunnen toe
kennen aan een derden Staat, welke hij ook zij, 
voor wat betreft den uitvoer, den invoer, het 
entrepotverkeer en den doorvoer van koop
waren, de voldoening van rechten of belastingen 
en de vervulling van douaneformaliteiten. 

2. De producten van hodem of niive·,-heid 
van Nederlandschen en Nederlandsch-Indischen, 
Surinaamschen en Curaçaoschen oorsprong 
worden in H'lngarije toegelaten en de pro
ducten van bodem of nijverheid van Hongaar
schen oorsprong worden in Nederland en Neder
landseh -Jndië, Suriname en Curaçao toegelaten 
onder toepassing van het meest gunstige tarief 
van rnvoerrechten, hetwelk elk der Hooge 
Verdragsluitende Partijen toestaat of zal toe
staan aan een derden Staat, welke hij ook zij, 
zoowel voor wat betreft alle rechti>n en be
lastingen, a,ls ten a,anzien van alle coefficienten, 
surtaxen of toeslagen, welke op deze rechten 
en belastingen betrekking hebben of zullen 
hebben. 

IV. 1. De aan rechten onderworpen en als 
monsters dienende voorwerpen, met uitzonde
rmg van de goederen, waarvan de invoer is 
verboden, zullen wederzijds onder tijdelijke 
vrijstelling van rechten worden toegelaten, 
mits in acht worden genomen de douanefor
maliteiten, noodig om hunnen algebeelen weder
uitvoer ti> vnzekeren. 

2. De herkenningsmerken, door de antori
tt:iten van een der H0ogi, Verdragsluitende 
Partijen op dP monsters aangebracht, zullen 
ter vaststelling van bun identiteit door de 
autoriteiten van de andei-e.Partij worden erkend, 
met dien verstande, dat deze de bevoegdheid 
zullen hebben om in alle gevallen, waar hun 
zulks noodig zal voorkomen, daarnaast de , 

nationale herkenningsmerken aa.n te brengen .. 
3. .Het voorrecht van dezen vrijdom van 

invoerrechti>n kan worden ingetrokken voor· 
die reizigers en handelshuizen, die zich niet. 
houden aan de vastgestelde voorwaarden. 

V. Ook voor die gevs.llen, welke niet voor
zien z\in in de voorgaande artikelen, st,i,an de 
Hooge Verdra~sluitende Partijen elkander· 
wederzijds de 1:>ehandeling op den voet der
meestbegunstigde natie toe voor alks wat. 
betreft den handel, de nijverheid, de Rcheep
vaart en den consulairen dienst. 

VI. Elk geschil over den uitleg, de toe-
passing of de uitvoering van dit Verdrag, dat, 
door rle Hooge Verdragsluitende Partijen niet
iangs diplomatieken " ·eg is kunnen worden 
opgelost, zal onderworpen worden aan het, 
Permanente Hof van Internationale Ju~tiiii>. 

VII. De bepalingen van dit verrtrag zijn. 
van toepassing op Nederland en Nederlandsch
Indië, Suriname en Curaçao. 

VIII. Dit verdrag zal bekrachtigd worden. 
en de akten van bekrachtiging z1illen zoodra 
mogelijk te Boedapest worden uitgewisseld. 
Het zal in werking treden vijftien dagen na. 
de mt.wisseling der akten van bekrachtiging en 
zal van kracht blijven gedurende een jaar, te 
rekenen van den dag zijner inwerkingtrPding, 
met stilzwijgende verlenging telkenmale voor
eenzelfde periode, tenzii het door een der Hooge 
Verdragsluitende Partijen ten minste zes 
maanden vóór den afloop mocht zijn opgezegd. 

Ter oorkonde waarvan de Gevolmachtigden 
dit verdrag hebben onderteekend. 

Gedaan in tweevoud te 's-Gravenhage, den 
negenden December negentienhonderd vier en 
twintig. 

V. KARNEBEEK. FORSTER. 

PROTOCOL. 
Op het oogenblik, dat tot de onderteekening 

van het op heden gesloten handelsverdrag werd 
overgegaan, hebben de ondergeteekenden, 
Gevolmachtigden, de volgende verklaring af
gelegd : 

Het is welverstaan, dat het tegenwoordige 
verdrag in geen enkel opzicht afbreuk doet 
aan de voordeelen, die uit hoofde van zekere 
bepalingen van het verdrag van Trianon uit
sluitend zijn voorbehouden aan de geassoci
eerde en geallieerde mogendheden. 

's-Gravenhage, 9 December 1924. 
V. KARi'[EBERK. FORSTER. 

La Ha:i,e, Ie 9 décembre 1924. 
Monsieur le M:inistre, 

J'ai J"honneur de porter à la connaissance de 
Votre Excellence qu'il est hien entendu, que, 
pour l'application de la convention de com
merce, conclue aujourd'hui entre Ie Gouverne
ment Royal de Hongrie et Ie Gouvernement 
de la Reine, les stipulations des traités de droit 
international privc et notamment des traités 
y relatifs de la H aye ne pourront être invo
quées. 

Veuillez agréer, Monsieur Ie Ministre, l'assu
rance renouvelée de ma haute considération. 

FORSTER. 
Son Excellence 

Monsieur le Jonkheer H. A. DE KARNEBEEK, 
Ministre des Affaires Etrangères. 

La Haye. 
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La Haye, Ie 9 décembre 1924. 
Monsieur Ie Baron, 

J'ai l'honneur de porter à la connaissance de 
Votre Excellence qu'il est bien entendu, que, 
pour l'application de la convention de com
merce, conclue aujourd'hui entre Ie Gouverne
.ment de la Reine et Ie Gouvernement Royal 
-de Hongrie, les stipulations des traités de 
-droit international privé et notamment des 
:,raités 7 relatifs de La Haye, ne pourront être 
1.nvoquees. 

Veuillez agréer, Monsieur Ie Baron, l' a~surance 
renouvelée de ma considération très distinguée. 

VAN KARNEBEEK. 

Monsieur le Baron FoRSTER, Ohargé 
d'Afjaires de Hongrie. 

La Haye. 

MINISTÈRE DES AFFAIRES 
ÉTRANG ÈRES. 

Direction des Affaires 
Eeonomiques. 
-- La Haye, Ie 12 janvier 1925. 

N°. 38809. 

Monsieur Ie Baron, 
Lors des négociations qui ont eu lieu entre 

Vous et Ie Chef de la Direction des Affaires 
Economiques de mon département au sujet 
-du traité de commerce conclu entre nous en 
-date du 9 décembre 1924, la question des 
f!pécification~ détaillées dans les tarifR douaniers 
a fait l'objet d"un échange de vues. 

En vertu de la conclusion à laquelle eet 
échange de vues a abouti, je tiens à Vous faire 
f!avoir par la présente que Ie Gouvernement de 
la Reim1, désireux de favoriser autant que 
possible les relations commerciales ent,re nos 
deux pays, s'empressera d'éviter que, par des 
f!pécifications trop détaillées dans les tarifs 
douaniers et des différentiations de droits pour 
des articles analogues y correspondant. la valeur 
et la signification pratiq ues de la clause de la 
nation !R. plus favorisée ne soient rendues pro
blématiques. 
· Je saisis cette occasion, Monsieur Ie Baron, 
pour Vous renouveler l'assnrance de ma con
s idéra.t.ion très distinguée. 

V AN KARNEllEEK. 

Monsieur le Baron FoRSTb'".R DE PusZTAKÉR, 
Ohargé d'Affaires de Hongrie. 

MAGYAR KIR. KöVETS ÉG. 

L égation RoyR.le de Hongrie. 
-- La Haye, Ie 13 janvier 1925. 

N° 48/A. 

1925. 

Monsieur Ie Ministre, 
En réponse à la lettre de Votre Excellence 

du 12 de ce mois, N°. 38809, j'ai l'honneur de 
Lui faire savoir que Ie gouvernement hongrois, 
désireux de favoriser autant que possible les 
relations commerciales entre nos deux pays, 
s'empressera d 'éviter que, par des spécifica-

tions trop détaillées dans les tarifs douaniers 
et des différentiations de droits pour des articles 
analogues y correspondant, la valeur et la 
signification pratique de la clause de la nation 
la plus favorisée ne soient rendues probléma
tiques. 

Je saisis cette occasion, Monsieur Ie Ministre, 
pour Vous renouveler l'assurance de ma con
sidération t,r ès distinguée. 

FORSTER. 
Ohargé d'A .ffaires de Hongrie. 

A Son Excellence 
llfonsieur le Jonkheer Mr. Dr. H. A. VAN 
KARNEBEEK, Ministre des Affaires Etrangères 
de Sa llfajesté la Reine des Pays-Bas, à La Haye. 

VERTALINGEN. 

's-Gravenhage, 9 December 1924. 
Mijnheer de Minister, 

Ik heb de eer t er kennis van Uwe Excellentie 
te brengen, dat het welverstaan is, dat, voor de 
toepassing van het op heden tusschen de 
Koninklijke Hongaarsche R egeering en de 
R egeering der Koningin gesloten handelsver
drag, men zich niet zal kunnen beroepen op de 
bepalingen van de verdragen over internationaal 
privaatrecht en met name op die van de des
betreffende H aagsche verdragen. 

Aanvaard, lVIijnheer de Minister, enz. 
FORSTER. 

Zijner Excellentie 
J onkheer H. A. VAN KARNEBEEK, 
Minister van Buitenlandsche Zaken, 

's-Gravenhage. 

's-Gravenhage, 9 December 1924. 
Ik heb de eer t er kennis van Uwe Excellentie 

t e brengen, dat het welverst,aan is, dat, voor 
de toepassing van het op heden tusschen Hr. 
Ms. Regeering en de Koninklijke Hongaarsche 
R egeering gesloten handelsverdrag, men zich 
niet zal kunnen beroepen op de bepalingen ,,an 
de verdragen over internationaal privaatrecht, 
en met name op die van de desbetreffende 
Haagsche verdragen. 

Aanvaard, enz. 
VAN KARNEBEEK . 

Den Heere Baron FoRSTER, 
Zaakgela.stigde van Hongarije, 

's-Gravenhage. 

MINISTERIE VAN 
BUITENLANDSCHE ZAKEN. 

-- 's-Gravenhage, 12 Jan.1925. 
Directie van 

Economische Zaken. 

N°. 38809. 

Tijdens de onderhandelingen die tusscben 
U en den Chef der Directie van Economische 
Zaken van mijn departement hebben plaats 
gehad in zake het op 9 December 1924 tusschen 
ons gesloten handelsverdrag, heeft de kwestie 
van de te ver doorgevoerde specificaties in de 
douanetarieven een onderwerp van gedachten
wisseling uit.gemaakt. 

In verband met de slotsom, tot welke deze 
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gedachtenwisseling heeft geleid, stel ik er prijs 
op U bij deze1mede t e deelen, dat Hr. Ms. Re
geering, de handelsbetrekkingen tusschen onze 
beide landen zooveel mogelijk wensehende t e 
bevorderen, zich zal beijveren om te vermijden , 
dat door t e ver doorgevoerde specificaties der 
douanetarieven en verschillen in rechten voor 
analoge artikelen daarmede verband houdende, 
de prakti"sche waarde en beteekenis der meest
begunstigingsclausule twijfelachtig zullen wor
den. 

Ik maak van deze gel<lgenheid gebruik, enz. 
VAN KARNEBEEK. 

Den H eere Baron FoRSTER, Zaakgelastigde 
van Hongarije , 

's-Gravenhagcl. 

KO INKLIJK HON GAARSCH 
GEZANTSCHAP. 

- - 's-Gravenhage, 13Ja n. 1925. 
No. 48/A. 

1925. 

Mijnheer de Minister, 
In antwoord op Uwer Excellentie's schrijven 

van 12 dezer, n°. 38809, heb ik de eer Haar 
mede t e deelen, dat de Hongaarsche Regeering, 
de handelsbetrekkingen tusschen onze beide 
landen zooveel mogelijk wenschende t e be
vorderen, zich zal beijveren om te vermj;den 
dat, door t e ver doorgevoerde specificaties in 
de douanetarieven en verschillen in recht en 
voor analoge artikelen daarmede verband 
houdende, de practische waarde en beteekenis 
van de meestbegunstigingsclausule twijfel
achtig zullen worden. 

Ik maak van deze gelegenheid gebruik, enz. 
FoRSTER, 

Zaakgela8tigde van H orv.Jarfie. 

Z ijner E xcellentie, 
J onkheer Mr. Dr . .d. A. VAN KARNEBEEK, 
Minister van Buitenland8che Zaken van Hare 
Majesteit de K oningin der Nederlanden; 
te 's -Gravenhagf. 

3 M aart 1926. K ONINKLIJK BESLUIT. 
Vast stelling der Rijksvergoeding, be

doeld in ar t. 97 1 o. -wet . 
Een onderwijzer, door het schoolbestuur 

met ingang van 29 Juni 1924 aangesteld, 
moet, wanneer hem op 5 Juli 1924 het be
wijs, bedoeld in art. 107, l • lid sub c 1. o. 
wet is uitgereikt, geacht worden eerst op 
laat stgenoemden datum aan de school in 
dienst te zijn getreden. 

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

het R oomsch-Katholiek kerkbestuur der paro
chie van den Heiligen Clemens t e Nuenen, tegen 
de beslissing v .tn Onzen Minist er van Onderwijs, 
K . en W. van 5 Nov. 1925, n°. 5724, Afd. L. 
0 . F ., tot vast stelling der Rij ksvergoeding, be
doeld in ar t . 97 der lager-onderwijswet 1920, 
over het jaar 1924 t en behoeve van de bijzon
dere lagere school aldaar , R ei-eind F 455; 

Den Raad van State enz. ; 
0 . dat Onze Minist er van Onderwijs, K. en W. 

bij zijne evengenoemde beschikkmg het bedrag 
der Rijksvergoeding over 1924 voor deze school 

heeft bepaald op f 8674.06, daarbij overwe
gende, dat tot het geven van bijzonder onder
wijs onder meer wordt vereischt het bezit van 
het bewijs, bedoeld in art. 107, lste lid sub c 
der lager-onderwijswet 1920 ; dat zonder dit 
bewijs men onbevoegd is bijzonder onderwijs 
te geven ; dat de onderwijzer C. J. Wouters 
op 5 Juli 1924 in het bezit van bovengenoemd 
bewijs kwam en hij dus eerst van dien datum 
af bevoegd was in de gemeente Nuenen bij
zonder onderwijs te geven ; dat in verband 
met het gemiddeld aantal leerlingen over 1923, 
nl. 137, t en behoeve dezer school de Rijksver
goeding kan worden verleend voor het hoofd 
en drie onderwij zers van bijst and, behoudens 
infunctietreding nà 30 Juni 1924 ; dat de ge
noemde onderwijzer eerst na dien datum de 
bevoegdheid verkreeg om aan de onderwerpe
lijke school onderwijs t e geven ; dat ruj der
halve niet voor Rijksvergoeding in aanmerking 
kan komen, aangezien anders die vergoeding 
voor een grooter aanta l leerkrachten zou 
worden verleend, dan art. VIII, 2de lid der 
wet van 30 Juni 1924 (Staatsblad n°. 319) t oe
laat ; 

dat van de beslissing van Onzen Minister het 
schoolbestuur bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat Onze Minist er ten onrechte 
art. VIII, 2de lid der wet van 30 Juni 1924 
(S taatsblad n°. 319) t oegepast heeft met een 
beroep op het feit, dat de bovenbedoelde onder 
wijzer eerst op 5 Juli 1924 in het bezit is ge
komen van het bewijs, bedoeld in art. 107, 
1 e lid sub c der wet ; dat toch het tweede lid 
van genoemd art. VIII alleen eene uitsluitings
bepaling bevat ten aanzien van de onderwijzers 
"die t e rekenen van 1 .Juli 1924 in dienst treden 
boven het aantal, gesteld in art. 28 dier wet , 
zooals dat artikel van 1 Juli 1924 t /m 31 Dec. 
1929 wordt gelezen " ; da t de onderwijzer 
Wouters aan de onderwerpelijke school in dienst 
getreden is met ingang van 29 Juni 1924 ; dat 
wel is waar deze onderwijzer tot en met 4 Juli 
1924 verlof heeft genoten, omdat hij eerst 
op 5 Juli 1924 in het bezit kwam van boven 
bedoeld onderwijs, doch dat deze omstan
digheid niet s afdoet aan het feit, dat genoemde 
onderwijzer van 29 Juni 1924 af aan de school 
verbonden was; dat het dan ook naar de mee
ning van het schoolbestuur niet opgaat, om, 
zooals Onze Minister doet , aan te nemen, dat 
de meergenoemde onden vijzer eerst van 5 Juli 
1924 af aan de school verbonden was, omdat 
hij vóórdien bedoeld bewij s niet bezat ; dat de 
Rijksvergoeding derhalve ook behoort t e worden 
toegekend over het tijdvak 29 Juni t /m 4 Juli 
1924 ; dat voorts naar de meening van het 
schoolbestuur de aanspraak op Rijksvergoeding 
niet kan verloren gaan tengevolge van het feit, 
dat de onderwijzer W outers niet in het bezit 
was van het bovenbedoeld bewijs ; dat art. 107 
der wet immers uitsluitend betrekking heeft op 
de onderwijzers en geen enkele verplichting 
opl egt aan de schoolbesturen ; dat deze ver
plichting, den onderwijzers opgelegd, haar sanc
tie vindt in art. 436 van het Wetboek van Straf
recht ; dat naar het oordeel van het schoolbe
stuur een schoolbestuur alleen da n aansprake
lijk zou kunnen worden gesteld voor de naleving 
van art. 107, l ste lid der wet , wanneer zulks 
uitdrukkelij k in de wet zou zijn vastgelegd ; 
dat echt.er eene desbetreffende bepalivg niet 
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in de wet voorkomt; dat de voorwaarden,waar
aan moet worden voldaan om voor Rijksver
goeding in aanmerking te komen, uitsluitend 
in de artt. 89 t /m 96 zijn vermeld ; dat in art. 89, 
4e lid j0 • art. 28, 5e lid der wet van art. 107 niet 
wordt gerept; dat de appellant dan ook van 
oordeel is, dat nu hier aan aHe subsidievoor
waarden is voldaan, de Rijksvergoeding over 
voormeld tijdvak niet kan worden geweigerd, 
op grond, dat de onderwijzer Wouters gedu
rende dat tijdvak het meergenoemd bewijs niet 
bezat; 

0. dat art. VIII, 2° lid der wet van 30 Juni 
1924 (Staatsblad n°. 319) bepaalt, dat de Rijks
vergoeding, bedoeld in de artt. 56 en 97 der 
lager-onderwijswet 1920 over de dienstjaren 
1924 t /m 1929 berekend wordt volgens de op 
31 Dec. 1923 geldende res;elen, met dien 
verstande evenwel, dat daarbij buiten aanmer
king blijven de onderwijzers die, te rekenen van 
1 Juli 1924 in dienst treden boven het aantal, 
gesteld in art. 28 dier wet, zooals dat artikel 
van 1 Juli 1924 t /m 31 Dec. 1929 wordt gelezen; 

dat op grond hiervan door het schoolbestuur 
aanspraak kan worden gemaakt op vergoeding 
van de jaarwedde van het hoofd der school en 
3 onderwijz3rs van bijstand, voor zoover zij 
vóór 1 Juli 1924 in functie zijn getreden ; 

dat C. J. Wouters, aan wien het bewijs, be
doeld in art. 107, 1 e lid onder c der lager
onderwijswet 1920, op ii Juli 1924 is uitgereikt, 
eerst met ingang van dezen datum tot het geven 
van bijzonder onderwijs bevoegd was ; 

dat, al moge hij met ingang van een vroegeren 
datum door het schoolbestuur zijn aangesteld, 
hij niet gezegd kan worden vóór 5 Juli 1924 als 
bijzonder onderwijzer aan de school in dienst 
te zijn getreden ; 

dat Onze l\Iinister mit.sdien terecht beeft be
slist, dat de wedde van dezen onderwijzer niet 
voor Rijksvergoeding in aanmerking kan korrien; 

Gezien de lager-onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met, handhaving van de beslissing van Onzen 
·Minister van Onderwijs. K. en W. van 5 Nov. 
1925, n°. 5724, het bedrag der Rijksvergoeding 
over 1924 voor deze school va t te stellen op 
f 8674.06. (Gem Stem.) 

4 Maart 1926. BESLUIT tot srhorsine: van het 
besluit van den Raad der gemeente Am
sterdam van 4 Februari 1926, betreffende 
de bepaling van het bedrog van het pen
sioen, te genieten door de ambtenaren 
en werklieden, die voorheen in dienst
betrekking zijn gewec~t bij concessio
narissen. S. 37. 

Geschorst tot 1 October 1926. 

4 Maart 1926. BESLUIT tot wiiziging van het 
Werktijdenbesluit voor fabrieken of werk
plaatsen 1923. S. 38. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van · 
Arbeid, Handel en Niiverheid van 29 December 
192ii, n°. 3888, afdeeling Arbeid; 

Overwe~ende, dat, het noodig is gebleken 
Ons beslmt van 11 Se;ptember 1923 (Staatsblad 
n°. 442) tot vaststellmg van een algemeenen 

maatregel van bestuur, als bedoeld in de 
artikelen 22, tweede en derde lid, 23 en 25, 
eerste, tweede, derde, vierde en vijfde lid, 
der Arbeidswet 1919 (Werktijdenbesluit voor 
fabrieken of werkplaatsen 1923), te wijzigen; 

Gelet op de artikelen 22, tweede en de1·de 
lid, 23 en 25, eerste, tweede, derde, vierde, vijfde 
en zesde lid, der Arbeidswet 1919; 

Den Raad van State gehoord /advies van 
9 Februari 1926, n°. 12); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 2 Maart 1926, n°. 460, 
afdeeling Arbeid ; 

H ebben goedgevonden en verst11,an te be
palen: 

Art. I. In artikel 3, eerste lid, onder b, 
vo.n het ,verktijdenbesluit voor fabrieken of 
werkplaatsen 1923 vervalt "in eene schoen
makerij voor het herstellen van schoenwerk,", 
en tusschen het opschrift van § 7 van hoofd
st,uk I en artikel 13 van genoemd besluit wordt 
een nieuw artikel ingevoegd, luidende als volgt : 

"Art. 12bis. 1. In eene schoenmakerij mag 
voor het herste llen van schoenwerk een manne
lijk arbeider op Zaterdag na 1 uur des namid
dags arbeid verrichten, onder voorwaarde, dat 
hij in de week, waarin hij arbeid verricht op 
Zaterdag na 1 uur des namiddags, ~een arbeid 
verricht, hetzij op ten minste éen anderen 
werkdag na 1 uur des na.middags, hetzij op 
Maandag vóór 12½ uur dP-~ namiddags. 

2. In eene sch·oenmakerij mag voor het 
herstellen van schoenwerk een man op Vrijdag 
tusschen 6 en 9 uur des na.middags en op dien 
dag gedurende ten hoogste elf uren arbeid ver
richten, onder voorwaarde, dat ald!l.Sr op Zater
dag na 1 uur des namiddags geen arbeid wordt 
verricht." · · 

Art. Jl. 1. In het opschrift van § 4 van 
hoofdstuk I van het Werktijdenbesluit voor 
fabrieken of werkplaatsen 1923 wordt in plaats 
van : ,,en op alle werkdagen gedurende" ge
lezen : ,, ,tusschen 5 en 7 uur des voormiddags 
en tusschen 6 en 10 uur des namiddags en". 

2. Na artikel 5 van genoemd besluit worden 
twee nieuwe artikelen ingevoegd, luidende 
aldus: 

,,Art. 5bis. In eene slachterij, waar uit
sluitend of in hoofdzaak voor verzending na.ar 
het buitenland wordt geslacht, mag een man, 
ten aanzien van wien het bepaalde in artikel 38 
·geen toepassing vindt, op alle werkdagen arbeid 
verrichten tus chen 5 en 7 uur des voormiddags 
en tusschen 6 en 10 uur des na.middags - op 
Zaterdag bovendien tusschen 1 en 6 uur des 
namiddags - en gedurende ten hoogste elf 
uren per dag, voor zoover die arbeid nood
zakelijk op die tijdPn moet worden verricht in 
verband met den aanvoer van vee of de ver
zending van het product. 

Art. 5ter. In eene fabriek van cement- en 
betonwaren en in P.ene turfstrooiselfabriek mag 
eeno vrouw, die geene huishouding te ver
zorgen heeft, of een man gedurende het tijd
v3;k van 1 April tot 1 October op de laatste 
drie werkdagen der week arbeid verrichten 
tusschen 6 en 7 uur des voormiddags - op 
Zaterdag bovendien tusschen 1 en 6 uur des 
namiddags - en op die dagen gedurende ten 
hoogste tien uren per <lag, indien zij of hij ten 
gevolae van de weersgesteldJ:,eid op één of 
meer 

O 

van de voorafgaande rl agen dier week 
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niet of korter dan acht en een half uur per dag 
arbeid heeft verricht.· , 

Art. III. 1. In artikel 14, eerste en tweede 
lid, van het Werktijdenbesluit voor fabrieken 
of werkplaatsen 1923 wordt in plaats van: 
,,In eene met een winkel verbonrlen slagerij, 
poelierswerkplaats of werkplaats voor het 
schoonmaken van visch, schaal- of schelp
dieren mag" gelezen : ,,In eene slagerij, poe
lierswerkplaats of werkplaats voor het schoon
maken van visch, schaal- of schelpdieren mag, 
indien zoodanige inrichting deel uitmaakt van 
eene onderneming, in hoofdzaak op den ver
·koop in het klein ingericht", en wordt in plaats 
van: ,,waarop de winkel voor het publiek ge
sloten wordt" gelezen: ,,waarop een tot die 
onderneming hehoorende winkel voor het 
publiek gesloten wordt". 

2. In artikel 14, eerste lid, wordt in plaats 
van: ,,tusschen 1 en 9½ uur des namiddags" 
gelezen: ,,hetzij tusschen 1 en 9½ uur des 
namiddags, hetzij tusschen 6 en 7 uur des voor
middags en tusschen 1 en 8 1/2 uur des na
middags". 

3. In het vierde lid van hetzelfde artikel 
wordt in pfaats van: ,,tusschen 9 en 10 uur" 
gelezen, ,,tusschen 8 en 10 uur". 

Art. IV. 1. In het opsch1ift va.n § 12 van 
hoofdRtuk l van het Werktijdenbesluit voor 
fabrieken of werkplaatsen 1923 wordt in plaats 
van: ,,artikel 25, tweede lid, onder b en c," 
gelezen : ,,artikel 25, tweede lid, onder b, 
en derde lid,". 

2. Artikel 30, tweede lid, van genoemd be
sluit wordt gelezen als volgt : 

"Een man, die niet uitsluitend of in hoofdzaak 
bewakingsdiensten verricht, mag in fabrieken 
of werkplaatsen tusechen Zaterdag l uur des 
namiddags en Maandag 7 uur des voormiddags 
en op Zaterdag en Zondag gedurende ten hoog
ste 11 uren per dag arbeid verrichten, uitsluitend 
of in hoofdzaak in bewaking bestaande; onder 
voorwaarde, dat hij in vier achtereenvolgende 
weken ten minste op twee Zondagen geen ar
beid verricht en dat hij een rusttijd geniet van 
ten minste negen uren achtereen vóór het begin 
en na het einde van 1ijn niet door zoodanigen 
rusttijd onderbroken arbeid, welke geheel of 
gedeeltelijk uit het verrichten van bewakings
dienst bestaat." 

Art. V. 1. In den aanhef van artikel 31, 
eerste lid, van het Werktijdenbesluit voor 
fabrieken of werkplaatsen 1923 vervallen de 
woorden "in één van twee afwisselende ploegen", 
wordt · het woord "en" na "achtereen" ver
vangen door eene komma, vervalt de dubbele 
punt aan het slot e'n wordt daaraan toegevoegd : 
,,en dat tusschen begin en einde van zijn dage
lijkschen arbeid niet meer dan tien uren zijn 
gelegen, tenzij deze wordt onderbroken door 
een 01;1;afgebroken rusttijd van ten minste vier 
uren: . 

2. In artikel 31, eerste lid, vervalt : 
c. band-, elastiekband- en veterfabrieken; 
f. cocosweverjjen; 
p. katoenspinnerijen en -weverijen ; 
y. machinale kantfabrieken ; 
jj. tapijtfabrieken ; 
qq. wollenstoffenfa brieken ; 
wordt t,usschen g en h ingevoegd : ,,g1. 

duplex- en triplexhoutfabrieken ;", tusschen 
n en o: ,,n1• kaarsengieterijen;", tusschen ft 

en gg : ,,ff1• spaken- en nippelfabriek'en ;", 
wordt in plaats van: ,,aa. naaigarenfabrieken ;" 
gelezen: ,,aa. machinnle sigarenmakerijen ;" 
en in plaats van : ,,kk. textielsterkerijen, 
-bleekerijen en -ververijen;" : ,,kk. textiel
fabrieken;". 

3. In den aanhef van artikel 31, tweede lid, 
vervallen de woorden " in één van twee afwis
selende ploegen", wordt het woord "en" na 
,,achtereen" vervangen door eene komma, ver
valt de dubbele punt aan het slot en wordt 
daaraan toegevoegd : ,,en dat tusschen b egin 
en einde van haar of zijn dagelijkschen arbeid 
niet meer dan tien uren zijn gelegen, tenzij deze 
wordt onderbroken door een onafgebroken 
rusttijd van ten minste vier uren:". . 

4. In artikel 31, tweede lid, vervalt : 
b. band-, elastiekband- en veterfabrieken ; 
q. ma.chinale kantfabrieken; 

ee. "ollen,toffenfabrieken. 
wordt tusschen u en i • ingevoegd: ,,u1 •. 

rubberfabrieken;", tusschen w en x : ,,w1 . 

spaken- en nippelfabrieken ;" en worclt in 
plaats van: ,,e. cocosweverijen ;" gelezen: 
"e. duplex- en ti·iplexhoutfabrieken ;", in plaats 
van: ,,k. katoenspinnerijen en -weverijen;" : 
,,k. kaarsengieterijen;", in plaats van: ,,s. naai
garenfabrieken ;" : ,,s. machinale sigarenma
kerijen;" en in plaats van: ,,aa. tapijtfabrie
ken;,,: ,,aa. textielfabrieken;". 

De puntkomma achter "macaronifabrieken" 
wordt veranderd in een punt. 

5. In het derde lid van artikel 31 vervallen de 
woorden : ,,in een van twee afwisselende 
ploegen" . 

Art. VI. In het opschrift van§ 14 van hoofd
stuk J van het Werktijdenbesluit voor fabrieken 
of werkplaatsen 192)! wordt in plaats van: 
,,artikel 25, derde lid" gelezen : ,,artikel 25, 
derde en zesde lid". 

Art. VII. 1. In artikel 32, eerste lid, van 
het Werktijdenbesluit voor fabrieken of werk
plaatsen 1923 worden na de woorden : ,,op 
Zaterdag bovendien tusschen 1 en 6 uur des 
namiddags" ingevoegd de woorden: ,,en tus
schen 11 uur des namiddags en middernacht". 

2. In artikel 32, tweede lid, wordt "4" ver
anderd in "3". 

3. Na het tweede lid wordt een nieuw lid 
ingevoegd, luidende als volgt : 

"3. Indien krachtens het bepaalde m het 
eerste of het tweede lid van dit artikel in twee 
ploegen arbeid wordt verricht, mag een man in 
twee achtereenvolgende weken op niet meer 
dan zes dagen vóór 7 uur des voormiddags en 
op niet meer dan zes dagen na 6 uur des na
middags arbeid verrichten en moet zijn arbeid 
op twee achtereenvolgende dagen worden af
gewisseld door een rusttijd van ten minste elf 
uren achtereen.". 

4. Het derde lid wordt vierde lid. 
Art. VIII. Artikel 37 van het Werkt\jden

besluit voor fabrieken of werkplaatsen 1923 
wordt gelezen als v ulgt : 

,,Een man, die arbeid verricht : 
a. als nachtpoetser, nachtstoker of nacht

monteur in eene fabriek of werkplaats eener 
spoor- of tramwegonderneming ; 

b. aL~ nachtpoetser of nachtmonteur in eene 
fabriek of werkplaats eener automobielverhuur
onderneming, automobielherstelinrichting of 
motoromnibusonderneming ; 
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c. als opruimer in eene ijzergieterij ; 
d. in kaasfabrieken, bestaande in het persen 

en uit de vormen nemen van kaas ; 
e. als stoker van open steenovens, 
mag op Zondag, op alle dagen na 6 uur des 

namiddags en vóór 7 uur des voormiddags 
- op Zaterdag bovendien tusschen l en 6 uur 
des namiddags - en, indien hij arbeid verricht 
tusschen 10 uur des namiddags en 6 uur des 
voormiddags, langer dan acht en een half uur 
per dag en acht en veertig uren per week dien 
arbeid verrichten, onder voorwaarde, dat zijne 
werktijdregeling voldoet aan het bepaalde in 
artikel 40 of door Onzen M.inister is goedge
keurd." 

Art. lX. Na artikel 37 van het Werktijden
b esluit voor fabriek en of w erkplaatsen 1923 
wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende 
als volgt : 

,,Art. 37bis. In eene rijwiel- of automobiel
herstelplaats, waaraan is verbonden eene 
verhuurinrichting van rijwielen, motorrijwie
len, automobielen of bergruimten voor zulke 
voertuigen, mag een man op Zondag en op 
alle dagen tusschen 6 uur des namiddags en 7 
uur des voormiddags - op Zaterdag bovendien 
tusschen 1 en 6 uur des namiddags - arbeid 
verrichten, verband houdende mot het ve1·
huren dier voertui~en of bergruimten, onder 
voorwaarde, dat hij : 

a. om de andere week op Zondag geen 
arbeid verricht ; 

b. vóór den aanvang en na het einde van 
zijn dagelijkschen werktijd een onafgebroken 
rusttijd van ten minste elf uren achtereen 
heeft; 

c. niet meer dan 48 uren in drie achtereen
volgende weken tusschen 10 uur des namiddags 
en 6 uur des voormiddags arbeid verricht." 

Art. X. I . In den aanhef va.n artikel 38 
van het Werkt ijdenbesluit voor fabrieken of 
werkplaatsen 1923 vervalt: ,, , met inacht
neming van het bepaalde in artikel 40 of 41," 
en wordt in plaat s van : ,,langer dan acht en 
een half uur per dag en acht en veertig uren 
per week." gelezen: ,,langer dan acht en een 
half uur per dag en acht en veertig uren per 
week, 

een en ander onder voorwaarde, dat : 
1°. hij in drie achtereenvolgende weken niet 

meer dan acht en veertig uren arbeid verricht 
tusschcn 10 uur des namiddags en 6 uur des 
voormiddags, noch langer arbeid verricht dan 
vier en vijftig uren per week en, behoudens het 
bepaalde in artikel 45, honderd vier en veertig 
uren in drie achtereenvolgende weken ; 

2°. hij op niet meer dan zeven dagen in drie 
achtereenvolgende weken gedurende meer dan 
twee uren per dag arbeid verricht tusschen 
10 uur des namiddags en 6 uur des voormiddags ; 

3°. zoo hij behoort t ot de ploegen, die geregeld 
aan den cont inuarbeid deelnemen, hij voór 
den aanvang en na het einde van zijn dage
lijkschen arbeid een onafgebroken rusttijd heeft 
van ten minste vijftien uren ; 

dan wel zijne werktijdregeling krachtens 
artikel 41 door·Onzen Minister is goedgekeurd." 

2. In genoemd artikel 38 wordt onder groep 
I aan het slot t oegevoegd : ,,10. Arbeid in schelp
kalkfabrieken. ", wordt onder groep XI, XII 
en XIII, nummer 4, de punt aan het slot ver
vangen door eene komma en daaraan toege-

voegd: ,,aluminium en t in.", wordt oniler 
groep XV aan het slot toegevoegd : ,,3. Het 
bedienen van kookketels voor garens en stuk
ken in katoenbleeker1jen, -ververijen en -druk
kerijen. 

4. Arbeid in machinale kantfabrieken. 
5. Arbeid in de pitvlechterijen van kaarsen

fabrieken." en wordt onder groep XVII aan 
het slot toegevoegd : ,,15. Arbeid in erwten
pellerijen, bestaanàe in het bedienen der 
walsenmolens." . 

Art. XL Art ikel 39 van het Werktijden
besluit voor fabrieken of werkplaatsen 1923 
wordt gelezen als volgt : · 

"A . Een man mag den hieronder genoemden 
arbeid in fabrieken of werkplaatsen en, tenzij 
h et bepaalde onder B of C t e zijnen aanzien 
toepassing vindt, den daar genoemden arbeid 
in fabrieken of werkplaatsen verrichten op 
Zondag, op alle dagen na 6 uur des namiddags 
en vóór 7 uur des voormiddags - op Zaterdag 
bovendien tusschen 1 en 6 uur des namiddags -
en in verband met de ploegwisseling of in het be
lang van de Zondagsrust gedurende ten hoogste 
twaalf uren per dag en langer dan acht en veertig 
uren per week, 

een en ander onder voorwaarde, dat : 
1 °. hij a. hetzij in drie achtereenvolgende 

weken niet meer dan acht en veertig uren arbeid 
verricht tusschen 10 uur des namiddags en 
6 uur des voormiddags, noch langer arbeid ver
richt dan vier en vijft ig uren per week en hon
derd vier en veertig uren in drie achtereen-
volgende weken ; · 

b. hetzij in vier achtereenvolgende weken 
niet meer dan zestig uren arbeid verricht 
tusschen 10 uur des namiddags en 6 uur des 
voormiddags, noch langer arbeid verricht dan 
acht en veert ig uren per week en honderd 
twee en negentig uren in vier achtereenvolgende 
weken ; 

20. hij op niet meer dan zev'3n dagen in drie 
achtereenvolsende weken of op niet meer dan 
tien dagen m vier achtereenvolgende weken 
gedurende meer dan twee uren per dag arbeid 
verricht tusschen 10 uur des namiddags en fl uur 
des voormiddags ; 

3°. zoo hij behoort t ot de ploegen, die ge
regeld aan den cont inuarbeid deelnemen, hij 
vóór den aanvang en na het einde van zijn 
dagelijkschen werktijd een onafgebroken m st
tijd heeft van ten minste vijftien ure.n, behou
dens ten hoogste drie malen in drie achtereen
volgende weken of ten hoogste vier malen in 
vier achternenvolgende weken, wanm~er in ver
band met de ploegwisseling die rusttijd minder 
dan vijftien nren, doch niet minder dan acht 
uren mag bedragen ; 

40_ hij hetzij ten minste eenmaal in drie 
achtereenvolgende weken een rusttijd heeft 
van twee en derti!Z uren achtereen, waarin ten 
minste twee en twintig uren van den Zondag 
zijn begrepen, hetzij eenmaal in vier achtereen
volgende weken een rusttijd van zes en dertig 
uren achtereen, waarin de Zonda~ is be-
grepen,;__ . d . 1 . t··d 

50. mJ met meer an VI er ma en lil een IJ -
perk van drie achtereenvolgende weken of 
vijf malen in vier achtereenvolgende weken 
gedurende meer dan acht en een half uur 
arbeid verricht in een tijdvak van vier en twin
tig achtereenvol11:onde uren, gerekend van af 
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het tijdstip, waarop zijn dagelijksche ai·beid 
aanvangt; 

dan wel zijne werktijdregeling krachtens 
artikel 41 door Onzen Minister is goedgekeurd. 

Groep IV. Bouwbedrijven. 
1. Het drooghouden van bouwputten met 

behulp van h11,ndpompen. 
2. Arbeid in inrichtingen voor vuilver

branding. 
Groep V. Chemische nijverheid, ontplofbare 

stoffen enz. · 
1. Arbeid in chloork.alkfabrieken. 
2. Arbeid in oliedrogerijen van linoleum

fabrieken. 
3. Arbeid in kunstzijdefabrieken voor het 

bereiden va.n viscose en het bereiden en be
handelen van de spinvloeistof. 

Groep X . Oer, st-eenkole n, turf. 
Bovengrondsche arbeid in steenkolenmij

nen, in onmiddellijk verband staande met den 
ondergrondschen mijnarbeid. 

Groep XI, XII en XIII. Bewerking van me
t alen enz. 

1. Het bedrijfsklaar maken van rollend 
materieel in spoor- en tramwegondernemingen. 

2. Arbeid in telefooncrntrales, bestaande in 
het opsporen en herstellen van storingen. 

Groep XVI. Vervaardigen van gas en elec
tricitei t . 

Arbeid in lichtgas- en electriciteitRfabrieken 
en in electrische onderstations. 

B. Een man mag den hieronder genoemden 
arbeid in fabrieken of werkplaatsen en, tenzij 
het bepaalde onder C t e zijnen aanzien toe
passing vindt, den daar genoemden arbeid 
in fabrieken of werkplaatsen verrichten op 
Zondag, op alle dagen na 6 uur des namiddags 
en vóór 7 uur des voormiddags - op Zaterdag 
bovendien tusschen l en 6 uur des namiddags -
en in verband met de ploegwisseling of in het 
belang van de Zondagsrust gedurende t en hoog
ste twaalf uren per dag, langer dan 11,cht en 
veertig uren per week en in drie achtereen
volgende weken zooveel ur~n meer dan honderd 
viei· en veertig als door hem· arbeid op Zondag 
wordt verricht,, 

een en ander onder voorwa11.rde, dat : 
1°. hij in drie achtereenvolgende weken niet 

meer dan zes en vijftig uren arbeid verricht 
tusschen 10 uur des namidd~.gs en 6 uur des 
voormiddags, noch langer ar beid verricht 
dan ,.estig uren per week en honderd zes en 
vijftig uren in drie achtereenvolgende weken ; 

2°. hij op niet meer dan zeven dagen in drie 
achtereenvolgende weken gedurende meer dan 
twee uren per dag arbeid verricht tusschen 
10 uur des namiddags en 6 uur des voor-
middags; • 

3°. zoo hij behoort tot de ploegen, die ge
regeld aan den continuarbeid deelnemen, hij 
vóór den aanvang en na het einde van zijn 
dagelijkschen arbeid een onafgebroken rusttijd 
heeft van ten minste vijftien uren, behoudens 
ten hoogste drie malen in drie achtereenvol
dende weken, wanneer in verband met, de ploeg
wisseling die rusttijd minder dan vijftien uren, 
doch niet minder dan acht uren mag bedragen ; 

4°. hij ten minste eenmaal in drie achter
een volgende weken een rusttijd heeft van twee en 
dertig uren achtereen waarin ten minste twee 
en twintig uren van den Zondag zijn begrepen ; 

5°. hij niet meer dan vier malen in een 

t.ijdperk van drie achtereenvolgende weken 
gedurende meer dan acht en een half uur 
arbeid verricht in een tijdvak van vier en 
twintig achtereenvolgende uren, gerekend va,n 
af het tijdstip, waarop zijn dagelijksche arbeid 
aanvangt; 

dan wel z\jne werktijdregeling krachtens
artikel 41 door Onzen Minister is goedgekeurd. 

Groep J. Aardewerk, glas, kalk enz. 
Arbeid in glasfabrieken voor het mP,chinaal 

trekken van staaf- en buisglas en het mengen 
en toevoeren der grondstoffen. 

Groep V. Chemische nijverheid, ont,plofbare
stoffen enz. 

1. Arbeid in kunstzijdefabrieken met uit-
1.ondering van de mechanische bewerking van 
kunstzijde en de in A. onder nummer 3 van 
groep V genoemde werkzaamheden. 

2. Arbeid in gloeilampenfabrieken voor het 
bereiden van gassen. 

Groep XVII. Rereiding van voedings- en 
genotmiddelen. 

1. Arbeid in suikerraffinaderijen voor het 
bedienen der malaxeurs en filters, voor het 
opsmelten van snik.er en voor het ontsuikeren 
van melasse. 

2. Arbeid in kandijfabrieken bij het bedienen 
der schudapparaten en het opsmelten der 
suiker. 

en voorts de onderstaande arbeid in alle 
fabrieken of werkplaatsen : 

a.. Het st-oken of onderhouden van vuur en 
het bedienen van drooginrichtingen en rooke
rijen, stoomketels, ovens en generatoren, voor 
zoover deze arbeid onontbeerlijk is voor den 
goeden gang van het bedrijf. 

b. Het drijven van krachtwerktuigen, het 
bedienen van lichtinstallaties en van liften en 
andere hefwerktuigen en het houden van toe
zicht op dien arbeid, een en ander voor zoover 
deze arbeid. onontbeerlijk is voor den geregelden 
gang van bij dit besluit op die tijden toegestanen 
arbeid. 

c. Het laden van accumulat.oren met inbegrip 
van het monteeren van accumulatoren ÎD 
automobielen. 

d. Het bedienen. van koelinstallaties en 
koelruimten. 

0. Een man mag den hieronder genoemden 
arbeid in fabrieken of werkplaatsen verrichten 
op Zondag, op a.Jle dagen na 6 uur des namid-· 
dags en vóór 7 uur des voormiddags - op 
Zaterdag bovendien tusschen 1 en 6 uur des 
namiddags - in verband met de ploegwisseling 
of in het belang van de Zondagsrust gedurende 
ten hoogste twaalf uren per dag en langer dan 
acht en veertig uren per week en, voor zoover 
zulks noodig is om in eene vol continu werkende 
fabriek of werkplaats of een vol continu werkend 
~edeelte van eene fabriek of werkplaats arbeid 
rn een drieploegenstelsel mogelijk te maken, 
langer dan honderd vier en veertig uren in 
drie achtereenvolgende weken, 

een en ander onder voorwaarde, dat : 
1 °. hij in drie achtereenvolgende weken niet 

meer dan zes en vijftig uren arbeid verricht 
tusschen 10 uur des namiddags en 6 uur des
voormiddags, noch langer arbeid verricht dan 
twee en zestig uren per week en honderd acht 
en zestig uren in drie achtereenvolgende weken : 

2°. hij op niet meer dan zeven dagen in drie 
achtereenvolgende weken gedurende meer dan 
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-twee uren per dag arbeid verricht tusschen 
10 uur des namiddags en 6 uur des voor
middags; 

3°. zoo hij behoort tot de ploegen, die ge
Tegeld aan den continuarbeid deelnemen, hij 
vóór den aanvang en na het einde van zijn 
-dagelijksch en arbeid een onafgebroken rust-
-tijd heeft van ten minste vijftien uren, be-
houdens ten hoogste drie malen in drie ach ter
-eenvolgende weken, wanneer in verband met 
de ploegwisseling die rusttijd minder dan 
-vijftien uren, <loch niet minder dan acht uren 
.mag bedragen ; 

4°. hij ten minste eenmaal in drie achte reen
volgende weken een rusttijd heeft van twee 
-en dertig uren achtereen , waarin ten minste 
twee en twintig uren v an den Zondag zijn 
begrepen; 

5°. hij niet meer dan vier malen in een tijd
-perk van drie acht ereenvolgende weken ge-
-durende meer dan acht en een half uur arbeid 
verr icht in een tijdvak van vier en twintig 
a chtereenvolgende uren, gerek end van af het 
t ijdstip, waarop zijn dageli_iksche arbeid aan
vangt; 

dan wel zij ne werktijdregeling krachtens 
.a rtikel 41 door Onzen Minister is goedgekeurd. 

Groep I. Aardewerk, glaP, kalk enz. 
1. Arbeid in vensterglasfabrieken en spiegel

-glasfabr ieken met uitzondering van het op 
maat 8nijden en het polijsten. 

2. Arbeid in cementfabrieken bij het vullen 
en bedienen van den automa t ise;hen continu
oven. 

3. H et stoken van ovens van steenfabrieken. 
Groep IV. Bouwbedrijven. 
H et drooghouden van bouwputten met 

b ehulp van machinaal gedreven pompen. 
Groep V. 
1. Arbeid in zwavelzuurfabrieken. 
2. Arbeid in zoutzuurfabrieken. 
3. Arbeid in saip'!terzuurfa brieken. 
4. Arbeid in beenzwartbranderij en en fa

brieken van plantaardige en dierlijke kool. 
5. Arbeid in stwt,ofbindingsfabrieken en 

f abrieken van ammoniakzouten, geen onderdeel 
vormende van gasfabrieken. 

6. Arbeid in koolteerdistilleerderijen. 
7. Arbeid in fabrieken van aniline en aniline

praeparaten. 
8. Arbeid in lijm- en gelatinefabrieken. 
9. Arbeid in olie- en glycerineraffinaderij en . 

10. Arbeid in olie- en vetverhardingsinrich
tingen. 

11. Arb3id in benzinedistilleerderijen . 
12. Arbeid in mierenzuur- en oxaalzuur

fabrieken. 
13. Arbeid in melkzuurfa brieken. 
14 .• Arbeid in natmalerijen van ultramarijn

fabrieken . 
15. Arbeid ten behoeve van electrolvtische 

chloor- en alcalibereiding. • 
16. Arbeid in koolzuurfabrieken. 
Groep X. Oer, steenkolen, turf. 
Arbeid in cokesfabrieken met bijbehoorende 

fabrieken van nevenproducten. 
Groep XI, XII en XIII. Bewerking van 

metalen enz. 
1. Het trekken van zink en het vullen der 

retorten in zinkfabrieken. 
2. H et bedienen van Siemens-Martinovens 

en soor tgelijke oven.9 met de daarmede in on-

middellijk verband st aande werkzaamheden 
voor de vervaardiging van ijzer of st,aal. · 

~- Arbeid in het hoogovenbedrijf. 
4. Arbeid in fabrieken van electrische draden 

en kabels bij het impregneeren van hoog
spanningskabels en bij het lood persen. 

Groep XIV. P apier enz. 
Arbeid bij de kookketels en bij de loogbe

reiding in fabrieken van houtcellulose. 
Groep XVII. Bereiding van voedings- en 

genotmiddelen. 
1. Arbeid in beetwortelsuikerfabrieken . 
2. Arbeid in melksuikerfabrieken . 
3. Arbeid in fabrieken van gecondenseerde 

melk en van melkpoeder, ten behoeve van het 
indampen en drogen van melk . 

4 . Arbeid in pompst ations van water-
leidingen. 

5. Arbeid in ruwijsfabrieken . 
6. Ar beid in mouterij en. · 
7. Arbeid in gist- en spirit usfabrieken. 
Groep XVIII. 
Arbeid in bemalingsinrichtingen. 
en voorts 
a. Bewakingsdiensten in alle fabrieken of 

werkplaat sen . 
b. H et st oken en onderhouden van vuur en 

het bedienen van drooginrichtingeu , stoom
ketels en generatoren, voor zoo ver deze ar beid 
onontbeerlijk is voor arbeid onder C genoemd." 

c. H et rlrij ven van kracht werktuigen, het 
bedienen van lichtinstallaties, koelinstallaties 
en koelruimten en van liften en andere hef
werktuigen en het houden van toezicht op 
dien arbeid, voor zoover deze arbeid onont
beerlijk is voor arbeid onder C genoemd. " 

Art. XII. Artikel 40 van het Werktij den 
besluit voor fabrieken of werk plaatsen 1923 
wordt gelezen als volgt : 

" 1. E en man, die krachtens het bepaalde 
in de artikelen 33, 34 of 37 tusschen 10 uur des 
namiddags en 6 uur des voormiddags arbeid 
verricht, mag in rlrie achtereen volgende weken 
niet meer dan acht en veert ig uren arbP.id ver
richten tusschen 10 uur des namiddags en fl uur 
des voormiddags, noch langer arbeid verrichten 
dan vier en vijftig uren per week en honderd 
vier en veertig uren in drie acht-ereenvolgende 
weken. 

2. Een man, die krachtens het bepaalde in 
de artikelen 32, vierde lid, 33, 34 of 37 tusschen 
10 uur des namiddags en 6 uur des voor
middags arbeid verricht, mag op niet meer 
dan zeven dagen in drie achtereen volgende 
weken gedw·ende meer dan t wee uren per dag 
arbeid verrichten tnsschen 10 uur des na
midda.gs en 6 uur des voormiddags. 

3. Een man, die krachtens het bepaalde in 
de artikelen 33, 34 of 37 gedurende meer dan 
twee uren per dag arbeid verricht tusschen 
10 uur des namiddags en 6 uur des voormid
dags, moet vóór den aauyang en na het einde 
van zijn da~elijkschen werktijd een onafge
broken rusttijd hebben van t en minst e vijftien 
uren. 

4 . Een man, die krachtens het bepaalde in 
ar t ikel 34 op Zondag arbeid verricht, moet 
t en minste een.maal in drie achtereenvolgende 
weken een ruettijd hebben van twee en dertig 
uren achtereen, waarin ten minste twee en 
twintig uren van den Zondag zijn begrepen." 

Art. XIII. Artikel 41 van het Werktijden-
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besluit voor fabrieken of werkplaatsen 1923 
wordt gelezen als volgt : 

"1. Een man, die arbeid verricht ingevolge 
een der artikelen 32, vierde lid, 33 of 34, mag 
dien arbeid verrichten zonder inachtneming 
van de voorwaarden, in artikel 40 gesteld, mits 
zijne werktijdregeling niet ongunstiger is dan 
eene regeling, waarbij aan het in laatstgenoemd 
artikel bepaalde is voldaan, en in verband 
daarmede door Onzen Minister is goedgekeurd. 

2. Een man, die arbeid verricht ingevolge 
een der artikelen 38, 39 of 42, mag dien arbeid 
verrichten zonder inachtneming van de daarbij 
gestelde voorwaarden, mits zijne werktijdrege
ling niet ongunstiger is dan eene regeling, 
waarbij aan die voorwaarden is voldaan, en 
in verband daarmede door Onzen Minister is 
goedgekeurd.'' 

Art. XIV. 1. In het opschrift van § 15 van 
hoofdstuk I van het Werktijdenbesluit voor 
fabrieken of werkplaatsen 1923 vervalt: 
,,tweede lid, onder c, en". 

2. In artikel 42 van genoemd besluit worden 
de volgende wijzigingen aangebracht : 

De aanhef wordt gelezen als volgt : 
,,!<~en man mag in fabrieken of werkplaatsen 

op Zondag, op alle dagen na 6 uur des namid
dags en vóór 7 uur des voormiddags - op 
Zaterdag bovendien tusschen 1 en 6 uur des 
namiddags - en langer dan acht en een half 
uur per dag en acht en veertig uren per week 
arbeid verrichten aan of voor:" 

In het bepaalde onder d wordt achter de 
woorden "het baggeren" ingevoegd : ,,en voorts 
andere soortgelijke werkzaamheden, waarbij 
met het getij rekening moet worden gehouden". 

In het bepaalde onder i wordt achter het 
woord "beton" ingevoegd: ,,en de daarmede 
rechtstreeks verband houdende werkzaam
heden". 

Het tweede lid vervalt en het gedeelte van 
het artikel volgende op "een en ander onder 
voorwaarde, dat:" wordt gelezen als volgt: 

10. hij in drie achtereenvolgende weken niet 
meer dan acht en veertig uren arbeid verricht 
tusschen 10 uur des namiddags en 6 uur des 
voormiddaî"S, noch langer arbèid verricht dan 
vier en vij tig uren per week en honderd vier 
en veertig uren in drie achtereenvolgende 
weken; 

20. hij niet langer arbeid verricht dan twaalf 
uren per dag, behoudens op één dag per week, 
wR-arop hij zestien uren arbeid mag verrichten ; 

3°. hij om de andere week op Zondag geen 
arbeid verricht ; 

dan wel zijne werktijdregeling krachtens 
art.ikel 41 door Onzen llfinister is goedgekeurd." 

Art. XV. In artikel 43 van het Werktijden
besluit voor fabrieken of werkplaatsen 1023 
vervalt : ,,- mits met inachtneming van het 
bepaalde in artikel 55 -•· en wordt na "Zon
dag" eene komma geplaa.tst. 

Art. XVI. 1. In het opschrift van § 17 
van hoofdstuk I van het Werktijdenbesluit 
voor fabrieken of werkplaatsen 1923 wordt 
tussehen "toegestaan" en" vóór 7 uur" ingevoegd 
,,op Zondag.". 

2. In artikel 44 van genoemd besluit worden 
de volgende wijzigingen aangebra~ht : 

Na _het bepaalde onder I wordt mgevoegd: 
.,/1• het gerredmaken van werklokalen, 

waarin tien of meer arbeiders plegen te ver-

1926. 

blijven, gedurende ten hoogste één uur vóór 
den aanvang van den bedrijfsarbeid en het 
verzorgen en schoonmaken daarvan gedurende 
de onderbrekingen en gedurende ten hoogste 
één uur na het eindigen van den bedrijfsarbeid, 
mits aan deze werkzaamheden niet meer ar
beiders deelnemen dan ten hoog~te één op elke 
tien arbeiders in da.t werklokaal ;" . 

Onder j aan het slot vervalt de puntkomma 
en wordt toegevoegd : ,.en het beitsproces in 
metaalbuizenfabrieken ;". 

Het bepaalde onder k vervalt. 
In de eerste voorwaarde wordt na het woord 

"aanvangen" ingevoegd : ,,of tot het einde 
van den werktijd in vollen omvang te doen 
voortd•1ren''. 

In de vierde voorwaarrle wordt tusschen de 
woorden ,,de onder" en "i" ingevoegd: ,,/. ge
noemde arbeid, voor zoover betreft arbeid na 
het einde en gedurende de onderbrekingen 
van den bedrijfsarbeid, en de onder". 

In de vijfde vomwaarde vervalt "27,". 
In de zesde voorwaarde wordt in plaats van : 

.,in de gevallen onder k en l genoema" gelezen : 
,,in het geval onder l genoemd". 

Art. XVII. In het eerste lid van artikel 54 
van het Werktiidenbesluit voor fabrieken of 
werkplaatsen 1923 wordt in plaats van: ,,eene 
met een winkel verbonden slagerij" gelezen: 
"eene slagerij, welke deel uitmaakt van eene 
onderneming, in hoofdzaak op den verkoop 
in het klein inpricht". 

Art. XVIII. In artikel 55 van het Werk
tijdenbesluit voor fabrieken of werkplaat,sen 
1923 vervalt ,, , 43". · 

Art. XIX. In artikel 57 van het Werktijden
besluit voor fabrieken of werkplaatsen 1923 
wordt tusschen "4, eerste lid, onder a," en 
,,6, eerste lid," ingevoegd: ,,5bis, 5ter," . 

Art. XX. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van l April 1926. 

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

's-Gravenhage, den 4den Maart l!l26. 
WILHELMINA. 

De J.lfinister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
KoOLEN. 

(Uitgeg. 11 Maart 1926.) 

4 Maart 1926. BESLUIT to1 wijziging van het 
Rusttijden- en Arbeidslijstenbesluit voor 
fabrieken of werkplaatsen 1923. S. 39. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid van 29 December 
1925, n°. 3888, afdeeling Arbeid; 

Overwegende, dat het noodig is gebleken Ons 
besluit van 11 September 1923 (Staatsblad 
n°. 443) tot vaststelling van een algemeenen 
maatregel van bestuur, als bedoeld in de arti
kelen 31, eerste en zevende lid, en 68, elfde lid, 
der Arbeidswet 1919 (Rusttijden- en Arbeids
ljjstenbesluit voo~ fabrieken of werkplaatsen 
1923), te wijzigen ; 

Gezien het eerste en zevende lid van artikel 31 
en het elfde lid van artikel 68 der Arbeidswet 
1919; 

7 
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Den R aad van State gehoord (advies van 
9 Februari 1926, no. 12) ; 

Gezien het nader rapJ!ort van Onzen ge
noemclen Minister van 2 Maart 1926, n°.460, 
aideeling Arbeid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 

Art. I. In artikel 1 van het Ru.~ttijden- en 
Arbeidslijsten besluit voor fabrieken of werk
plaatsen 1923 worden de volgende wijzigingen 
aangebracht : 

H et eerste lid wordt gelezen als volgt : 
"1. De arbeidstijd van een man. die arbeid 

verricht, als bedoeld in een der artikelen 17, 
30, 33, 35, ::16, 37bis, 38, 39, 43 of 44, onder i, 
van het Werktijdenbesluit voor fabrieken of 
werkplaa t sen 1923, alsmede de a rbeid5tijd op 
Zaterdacr van een man, die op dien dag den 
arbeid, bedoeld in artikel 19 van dat besluit, 
verricht, behoeft niet door een rusttijd te worden 
afgewisseld. " 

In het tweede licl wordt in plaat~ van : 
" als in het eerste lid bedoeld" gele,:en : .. , als 
bedoeld in een der artikelen 17, 30, 33, 35, 
36, 37bis, 43 of 44, onder i , van het Werktijden
besluit voor fabrieken of werknlaat sen 1923" . 

In het derde lid wordt in plaat s van: ,,in 
het eerst e lid" gelezen : ,,in het tweede lid" . 

Art. II. In artikel 3, tweede lid, van het 
Rusttijden- en Arbeidslijstenbesluit voor fa. 
brieken of werkplaat sen 1923 wordt tusschen 
,,5", en "11" ingevoegd: ,,5bis, 5ter," en tns
schen " 12" , en " 16" : ,,12bis, tweede lid,". 

Art. III. In artikel 4, eerste lid, van het 
Rusttijden- en Arbeidslijstenbesluit V'Jor fa . 
brieken of werkplaat sen 1923 wordt tusschen 
,,tweede en derde lid," en "6" ingevoegd: 
,,5ter,". 

Art. IV. In artikel 7, eerste lid, va.n het 
Rusttijden- en Arbeidslijstenbesluit voor fa . 
brieken of werkplaatsen 1923 wordt in plaats 
van : ,,op een rooster" gelezen : ,,op een in de 
fabriek of werkplaats opgehangen rooster" . 

Art. V. Artikel 10, vijfde lid, van het Rust
tijden- en Arbeidslijstenbesluit voor fabrieken 
of werkplaat sen 1923 wordt gelezen als volgt : 

"Wanneer t en aanzien van een arbeider 
gebruik wordt gemaakt van eene machtiging, 
als bedoeld in artikel 29 der Arbeidswet 1919, 
of wanneer ten aanzien van een arbeider over
eenkomstig het bepaalde bij ar tikel 35. tweede 
Jid, onder b, dier wet of overeenkomstig het 
bepaalde bij ar t ikel 1, onder c, van Ons hesluit 
van 21 September 1920 (Staatsblad n°. 745), 
gewij:a;icrd bij Ons besluit van 31 Juli 1922 
(Staatsblad n°. 473), kennis is gegeven van het 
voornemen om hem bakkersarbeid te doen 
verrichten vóór 6 uur des voormiddag~, mag 
die arbeider dienovereenkomstig arbeid ver
richten op andere tij den d11,n voor hem op de 
arbeidslijst zijn aange~even." ' 

Art. VI . In artikel 11 van het Rusttijden
en Arbeidslijstenbesluit voor fab rieken of 
werkplaat sen 1923 worden de volgende wijzi
gingen aangebracht : 

H et eerste lid wordt na het bepaalde onder d 
gelezen als volgt : 

"e. in eene slagerij , poelierswerkplaats of 
werkplaats voor het schoonmaken van visch, 
schaal- of schelpdieren, indien zoodanige in
richting deel uitmaakt van eene onderneming, 
in hoofdzaak op den verkoop in het klein in
gericht; 

f. bestaande in het bedienen van smelt
ketels in eene vetsmelterij ; 

g. bestaande in het bedienen van personen
liiten; 

h. in eene vlasroterij ; 
; . als genoemd in een der artikelen 42 of 

44, onder a tot en met h en onder j en l, van het 
Werktijdenbesluit voor fabrieken of werk
plaatsen 1923 ; 

?· bestaande in het ontvangen van melk 
in eene fabriek t ot bewerking of verwerking 
van melk ; 

mag ged,uen<le zijne rusttijden verblijven op 
eene besloten plaats, waar alsdan de bedrijfs
arbeid wordt verricht." 

In den aanhef van het tweede 1;d wordt in 
plaat s van: ,,tot en m et g"' gelezen : ,,tot en 
met (] en onder j " . 

Art. VII. In artikel 12 van het Rusttijden
en Arbeidslijstenbesluit voor fabrieken of werk
plaat sen 1923 worden de volgende wijzigingen 
aangebracht : 

A an h et slot van het t weede lid wordt de 
punt veranderd in eene komma en wordt t oe
gevoegd : ,,en dat het tijdsverloop, gelegen 
tusschen het uur van aanvana en dat van einde 
van zijn dagelij kschen arbeid, ten hoogste één 
uur meer bedraagt dan het aantal uren, dat de 
gezel arbeid mag verrichten. " 

H et derde lid wordt gelezen als volgt : 
"3. Ten aan1.ien van jeugdige personen en 

vrouwen, werkzaam in eene broodbakker ;j , 
waarin minder dan zes bakkersgezellen bakkers
arbeid verrichten, vindt het bepaalde bij a.r 
tikel 11, tweede lid, overeenkomst ige toe
passing." 

Art. VIII. In artikel 14 van het R ustt;jden
en Arbeidslijstenbesluit voor fabrieken of werk
plaatsen 1923 wordt na het bepaalde onder / 
ingevoegd : 

,,g. in eene eik- en teenschiller ij ;". 
Art. IX. Artikel 15 van het R usttijden- en 

Arbeidslijstenbeslu.it voor fabrieken of werk
plaat sen 1923 wordt gelezen als volgt : 

"Voor zoover de toepassing van een der 
artikelen 2, 4, eerste lid, onder a, tweede en 
vierde lid, 5bis, 5ter , 6, 7, vierde en vijfde lid , 
8, derde lid, 10, derde en vierde lid, 11, t weede 
en vierde lid, 12, 18, 19, 20, 21, 28, 32, 35, 
37bis, 42 of 44, onder l , van het Werktijden
besluit voor fabrieken of werkplaatsen 1923 
het noodzakelijk maakt, dat een arbeidt-r ai
wijkt van de voor hem op de arbeidslijst ver
melde regeling van arbeids- en rusttijden, mag 
hij daarvan, met inacht neming van het bepaalde 
in artikel 3, afwijken, onder voorwaarde, dat, 
behoudens in de gevallen waarin artikel 4 toe
pas~ing vindt, het hooid of de bestuurder der 
onderneming of een door dezen daarmede belast 
persoon, als bedoeld in artikel 75 der Arbeids
wet 1919, hier van binnen acht en een h11,lf uur, 
te rekenen van ai het t ijdstip van den daaraan 
volgenden werkdag, waarop de arbeider zijn 
arbeid weder beeft aangevangen, volgens door 
Onzen Minister gegeven voorschriften aan
t eekening houdt en hiervan aan de in artikel 84 
der Arbeidswet 1919 bedoelde ambtenaren op 
hun verzoek inzage en aan het districtshoofd 
op diens verzoek afschriften of uit treksels 
verstrekt." 

Art. X. Dit besluit t reedt in werking met 
ingang van 1 April 1926. 

Onze Minister van Arbeid, H andel en Nijver-
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heid is belast met de uitvoering van dit besluit. 
dat in het S taatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. ' 

's-Gravenhage, den 4den Maart 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
KOOLEN. 

(Uitgeg . 11 Maart 1926.) 

4 Maart 1926. BESLUIT tot nadere wijziging van 
het Koninklijk besluit van 28 Februari 1922 
(Staatsblad n°. 92), houdende vaststelling 
van een regeling voor den vrijwilligen 
landstorm. S. 40. 

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

Oorlog van 1 Maart 1926, Ilde Afd. n°. 5; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

te bepalen, <lat in het sedert herhaaldelijk 
gewijzigd Koninklijk besluit van 28 Februari 
1922 (Staatsblad n°. 92) : 

I. het eerste lid van Artikel 2 wordt ver
volgd met : 

"0. de vrijwilligers, die zich verbinden, met 
bestemming voor door den Minister te bepalen 
diensten". 

II. het eerste lid van Artikel 3 wordt ver
volgd met: 

,,c. met bestemming, als beqoeld in artikel 2, 
onder O : de onder a vermelde personen, als
mede vrouwelijke personen, die voldoen aan 
door den Minister, voor zooveel noodig vast 
te stellen eischen". 

III. in het derde lid van Artikel 4, in de 
eerste zinsnede instede van "eerste lid van 
artikel 3" wordt gelezen : ,,vierde lid van ar
tikel 3". 

IV. het gestelde onder a van het eerste lid 
van Artikel 8 wordt vervolgd met : 

,, , voor zooveel de door hem aangegane 
verbintenis dit oplegt". 

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

's-Gravenbage, den 4den Maart 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, LAMBOOY. 
( Uitgeg. 16 Maart 1926.) 

6 Maart 1926. KONINKLIJK BESLUU'. 
Bezwaren, ontleend aan vrees voor ge

vaar of schade, welke zouden zijn te duch
ten bij vermindering van de veiligheid van 
het verkeer ter plaatse waar de inrichting 
zal worden opgericht, zijn niet te beschou
wen als bezwaren, welke de bepalingen der 
Hinderwet beoogen te weren, zoodat ter 
tegemoetkoming aan die bezwaren geen 
voorwaarden aan eene hinderwetsvergun
ning kunnen worden verbonden. 

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

de Maatschappij tot detailverkoop van pe
troleum de Automaat te 's-Gravenhage tegen 
het besluit van Burgemeester en Wethouders 
van Leeuwarden van 9 Juli 1925, waarbij haar 
en haren rech tverkrijgenden voorwaardelijk 
vergunning is verleend tot oprichting van een 
ondergrondsche benzinebewaarplaats met af-

tapinriehting op het perceel kadastraal bekend 
gemeente Leeuwarden Sectie B n°. 3858 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen vau Bestuur, gehoord, advies van 
27 Jan. 1926, n°. 50; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid, Handel en Nijverheid van 2 Maart 1926, 
n°. 101 H, Afd. Arbeid ; 

0. dat Burgemeester en Wethouders bij 
gemeld besluit, de gevraagde vergunning hebben 
verleend onder een 5-tal voorwaarden, waarvan 
de 2 • en de 5° luiden als volgt : 

2°. dat het benzine-reservoir wordt geplaatst 
op eene fundeering van beton en onwrikbaar 
daarmede verbonden wordt door ijzeren beugels, 
het reservoir omvattende; 

5°. dat met afwijking van de teekening en 
beschrijving de pomp binnen den gevel van 
het gebouw wordt geplaatst en de inrichting 
overigens wordt uttgevoerd volgens beschrijving 
en teekening ; 

dat de appellante in beroep aanvoert wat 
betreft de voorwaarde onder 2°., dat de beton
plaat overbodig is, daar het gewicht van de 
geheel met benzine gevulde tank toch altijd 
nog belangrijk geringer is dan het gewicht van 
een even groote hoeveelheid grond, zoodat de 
druk van het benzine-reserv01r op den onder
grond geringer is dan die van den oorspronke
lijken bovengrond ; dat wat de 5o voorwaarde 
betreft er geen enkel ernstig bezwaar bestaat 
om de pomp te plaatsen daar waar zij door de 
appellante is geprojecteerd ; dat integendeel 
door het plaatsen van de pomp binnen de 
garage eerder nog het brandgevaar zal worden 
vermeerderd dan verminderd ; 

0. dat de voorwaarde onder 2° onnoodig 
bezwarend is en derhalve behoort te vervallen ; 

dat de voorwaarde onder 5° blijkens de stuk
ken strekt ter tegemoetkoming aan bezwaren 
ontleend aan vrees voor gevaar of schade welke 
zouden zijn te duchten bij vermindering van 
de veiligheid van het verkeer ter plaatse waar 
de inrichting zal worden opgericht ; 

dat deze bezwaren niet zijn te beschouwen 
als bezwaren welke de bepalingen der Hinder
wet beoogen te weren ; 

dat mitsdien de voorwaarde onder 5° even
eens behoort te vervallen ; 

Gezien de genoemde wet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met handhaving voor het overige van het 
bestreden besluit, de aan de daarbij verleende 
vergunning verbonden voorwaarden onder 
2° en 50 te doen vervallen. 

Met bepaling wijders dat de inrichting moet 
zijn voltooid en in werking gebracht binnen 
3 maanden na dagteekening van dit besluit. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nijver-
heid is belast, enz. (A. B.) 

6 Maart 1926. CIRCULAIRE van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw 
aan de onderscheiclene Gemeentebesturen, 
betreffende voorkeur Nederlandsch Fabri
kaat. (Vervolg op circulaire van 19 Augus
tus 1925, n°. 5601, Afd. B.B.) 

Bij mijn nevenvermelde aanschrijving werd, 
in aansluiting aan het roPdschrijven van mijn 

1 ambtsvoorvanger d.d. 14 Januari 1924, n°. 

7* 
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112361923, Afd. B.B., verzocht zooveel mogelijk 
te bevorderen, dat geen bestellmgen, welke 
kunnen geacht worden aan de buitenlandsche 
nijverheid te zullen ten deel vallen, vanwege 
het Rijk worden ged1tan of goedgekeurd zonder 
dat blijkt dat de Rijkscommissie voor werk
verruiming betreffende die bestellingen is ge
hoord. 

Het overleg met vorengePoemde Commissie 
heeft in vele gevallen tot een gunstig resultaat 
geleid. Niettemin is de commissie van oordeel, 
dat in dit opzicht nog aanzienlijk meer zou 
kunnen worden bereikt. 

Waar door nauwgezette opvolging van boven
bedoeld verzoek een dubbel belang wordt ge
diend, n.l. de bevordering van de Nederlandsche 
Nijverheid en voornl bestrijding van de heer
schende werkloosheid, moge ik nogmaals Uw 
aandacht daarop vestigen. (B.) 

S Maart 1926. BESLUIT tot wijziging en aan
vulling van het besluit van den 5den 
Februari 1925 (Striatsblad n°. 31), houdende 
nadere herziening van de bezoldigingen en 
de samenstelling van het personeel van de 
directie der Pensioenfondsen voor de 
Koloniale Landsdienaren en Locale Ambte
naren. S. 41. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Koloniën van 6 Februari 1926, Pensioenfond
sen n°. 1 ; 

Gelet op artikel 2, lid 2, der wet van 25 Juli 
1918 \Staatsblad n°. 480) tot oprichting van pen
sioenfondsen voor Europeesche en Inlandsche 
burgerlijke en militaire landsdienaren in Neder
landsch-lnd·ië op artikel 6, lid 1, van Ons be
sluit van 16 Oëtober 1918 (Staatsblad n°. 566) 
tot vaststelling van de regelen voor het beheer 
enz. betreffende die pensioenfondsen en op 
Ons besluit van 5 Februari 1925 !Staatsblad 
n°. 31); · 

Nog gelet op Ons besluit van den 9den De
cember 1925 (Staatsblad n°. 467) tot wijziging 
en aa-nvulling van het Bezoldigingsbesluit 
Burgerlijke Rijksambtenaren 1925, zooals dat 
la,atstelijk is aangevuld bij Ons besluit van 
3 October 1925 (StaatslJlad n°. 40f.) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
23 Februari 1926, n°. 18); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 3 Mar.rt 1926, Pensioen
fondsen n°. 69 ; 

Overwegende, dat het noodig is om in ver
band met Ons besluit van den 9den December 
1925 (Staatsblad n°. 467) tot wijziging en aan
vulling van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke 
Rijk.~ambtenaren 1925 ook te wijzigen en aan 
te vullen Ons besluit van den 5den Februari 
1925 (Staatsblad n°. 31) tot nadere herziening 
van de bezoldigingen en de samenstelling van 
het personeel van de directie der Pensioen
fondsen voor de Koloniale landsdienaren en 
Lócale ambtenaren ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In Ons besluit van den 5den Fe

bruari 1925 (Staatsblad n°. 31) worden de na
volgflnde wijzigingen en aanvullingen aange
bracht : 

I. Artikel 4 wordt als volgt gelezen : 
1. de jaarwedden bedragen voor : 
den directeur ten minste f 5500 en ten hoogste 

f 6500; 
den tweeden directeur ten minste f 4600 en 

ten hoogste f 5600 ; 
den hoofdambtenaar ten minste f 4600 en 

ten hoogste f 5400 ; 
de ambtenaren eerste klasse ten minste f 3500 

en t en hoogste f 4500 ; 
de ambtenaren tweede klasse t en minste 

f 2500 en ten hoogste f 3400; 
de ambtenaren derde klasse ten minste f 1700 

en ten hoogste f 2800 ; 
de klerken en schrijvers ten minste f 1100 

en ten hoogste f 2000. 
II. Het eerste lid van artikel 6 wordt als 

volgt gelezen : 
1. de jaarwedden van de in artikel 4 ge

noemde ambtenaren worden, totdat de voor 
ieder vastgestelde grens is bereikt, bij bekwaa'll
heid, geschiktheid en dienstijver periodiek ver
hoogd op de volgende wijze : 

voor den directeur vijfmaal, telkens na een 
jaar dienst in dien rang, met f 200 ; 

voor den tweeden directeur vijfmaal, telkens 
na een iaar dienst in dien rang, met f 200; 

voor den hoofdambtenaar viermaal, telkens 
na een jaar dienst in dien rang, met f 200; 

voor de ambtenaren eerste klasse vijfmaal, 
telkens na twee jaren dienst in dien rang, met 
f 200; 

voor de ambtenaren tweede klasse driemaal, 
telkens na twee jaren dienst in dien rang, met 
f 20() en driemaal, telkens na twee jaren dienst 
in dien rang, met f 100; 

voor de ambtenaren derde klasse driemaal, 
telkens na twee ja.ren dienst in dien rang, met 
f 200, en vijfmaal, telkens na twee jaren dienst 
in dien rang, met f 100 ; 

voor de klerken of schrijvers viermaal, 
telkens na een !aar dienst in dien rang, met 
f 100, en vijfmaal, telkens na twee jaren dienst 
in dien rang, met f 100. 

III. In artikel 7 wordt in plaats van de 
woorden: 

"artikel 21, lid 1 onder a en b en de leden 2 
en 3" 

gelezen: 
"artikel 21, lid 1 onder a en b en de leden 

2, 3 en 4" . 
2. De artikelen Il, III en IV van Ons be

sluit van 9 December 1925 (Staatsblad n°. 467) 
met de daarin nader aan te brengen aanvullingen 
en wijzigingen vinden voor het personeel van 
de directie van de Pensioenfondsen voor de 
Koloniale Landsdienaren en Locale Ambte
naren overeenkomstige toepas~ing. 

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

's-Gravenhage, den Sst-en Maart 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Koloniën, K ONINGSBERGER. 

( Uitgeg. 22 Maart 1926.) 
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8 Maart 1926. KONINKLIJK BESLUIT. 
Dienstplichtwet. Vrijstelling van den 

dienstplicht wegens aanwezigheid van een 
bijzonder geval. 

De omstandigheid dat de Dienstplicht
wet uitdrukkelijk bepaalt dat recht op 
vr~jstelling wegens broederdienst slechts 
kan worden ontleend aan den dienst van 
een wettigen broeder of van een wettigen 
half-broeder sluit n.iet uit vrijstelling we
gens aanwezigheid van een bijzonder geval 
aan te nemen in verband met den werke
lijken dienst door een niet-wettigen broeder 
vervuld. 

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

P. G. te H. tegen de beslissing van Onzen 
Minister van Oorlog van 19 November 1925, 
VIIe Afdeeling N°. 154 V., waarbij hem vrij 
stelling van den dienstplicht wegens aanwezig
heid van een bijzonder geval is geweigerd ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
27 Januari 1926, N°. 67; 

Op de voordracht van Onzen Minister va,n 
Oorlog van 1 Maart 1926, VIIde Afd. N°. 151 V. 

0. dat de beslissing van Onzen Minister 
steunt op de overweging, dat, daar de Dienst
plichtwet mtdrukkelijk bepaalt, dat recht op 
vrijstelling wegens broederdienst slechts kan 
worden ontleend aan den dienst van een wetti
gen broeder of van een wettigen half-broeder, 
er geen aanleiding is den ingeschrevene te be
schouwen als te verkeeren in een · bijzonder 
geval en hem op dien grond vrijstelling te ver
leenen in verband met den werkelijken dienst 
door zijn niet-wettigen broeder vervuld; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat 
J. G. G. eene vrijwillige verbintenis heeft aan
gegaan voor dien dienst der eerste oefening, 
vastgesteld voor de dienstplichtigen der lichting 
1923 bij het 4° Regiment Veld-Artillerie, 
1 • schoolbatterij te Ede, waarna hij den 20sten 
Augustus 1924 in dienst is getreden; dat hij, 
P. G., de tweede zoon is geboren uit eene 
Javaansche vrQuw, terwijl beiden door hun 
vader bij den controleur van Boven Langkat 
te Medan-Deli bij geboorte-akten zijn erkend, 
waarbij de moeder afstand van hen heeft ge
daan ; dat hij meent daarom in een bijzonder 
geval te verkeeren als in art. 15/ der Dienst
plichtwet bedoeld ; 

0. dat blijkens de ambtsberichten de appel
lant en J. G. G. beiden zijn geboren uit de 
Javaansche vrouw Soemie en door hun vader 
P. G. Sr. zijn erkend ; 

dat deze beide zoons met hun vader een 
gezin vormen ; 

dat volgens het stelsel van de Dienstplichhet 
per gezin slechts één zoon behoeft te dienen, 
terwijl de overige zonen or. grond van broeder
dienst kunnen worden vrijgesteld ; 

dat evenwel de appellant geen recht op deze 
vrijstelling kan doen gelden, aangezien krach
tens art. 16 in verband met art. 1 order h der 
Dienstplichtwet op vrijstelling wegens broeder
dienst slechts aanspraak kan worden gemaakt 
ter zake van den dienst van d en wettigen 
broeder of wettigen half-broeder; 

dat echter uit hoofde van de bovengemelde 
omstandigheden de appellant geacht moet wor
den te verkeeren in een bijzonder geval, op 

grond ,,aarvan krachtens art . 15 onder / der 
Dienstplichtwet vrijstelling van den dienstphcht 
behoort te worden verleend ; 

Gezien de genoemde wet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van de bestreden beslissing 
van Onzen Minister van Oorlog aan P . G. te H. 
alsnog voorgoed vrijqtelling van den dienstplicht 
te verleenen, met bepaling dat deze vrijstelling 
n.iet geldt in geval van oorlog, oorlogsgevaar of 
andere buitengewone omstandigheden. 

Onze Minister van Oorlog is belast met de 
uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

's-Gravenhage, den 8 Maart 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, L. A. VAN ROYEN. 
(B.) 

8 Maart 1926. ARREST van den Hoogen Raad. 
De Warenwet stelt geen bijzondere ei

schen, waaraan de deskundigen, die het 
onderzoek van de inbeolaggenomen mon
sters verrichten, moeten voldoen, met name 
niet het genoten hebben van hooger onder
wijs. 

L. H. C., requirant van cassatie tegen een te 
zijnen laste gewezen vonnis van de Arr.-Recht
bank te Maastricht van den lOen November 
1925, waarbij in hooger beroep, met vernietiging 
van een vonnis va.n het Kantongerecht te 
Maastricht van 1 Augustus 1925, de requirant 
ter zake van : ,,de voortgezette overtreding va.n 
in de gemeente Maastricht waren ten verkoop 
in voorraad hebben, die ondeugdelijk van 
samenstelling zijn", met aanh aling van de 
artikelen 1, 2, 6 der Keuringsverordening voor 
de gemeente Maastricht, 1, 6 der Warenwet 
1919, S. 581, 23, 56 en 91 Sr., is veroordeeld 
tot eene geldboete van honderd gulden, subsi
diair vijf en twintig dagen hechtenis, gepleit 
door Mr. J. P. C. v. Velzen, advocaat te 's-Gra
venhage. 

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

Kirberger ; 
Gelet op het middel van cassatie, namens den 

requirant voorgesteld bij pleidooi en luidende : 
Sehending, althans verkeerde toepassing van 

de artikelen 211, 221, 223, 391, 39" Sv. (oud), 
in verband met artikel 6 en 24 der Warenwet 
1919 en de artikelen 1, 2 en 6 der Keurings
verordemng voor de gemeente Maastricht, 
vermits het Openbaar Mmisterie bij vonnis der 
Arr.-Rechtbank te Maastricht van 10 November 
1925 in deze vervolging is ontvankelijk ver
klaard, niettegenstaande niet een tweevoudig 
onderzoek door twee deskundigen, ieder voor 
zich en afzonderlijk van elkander, heeft plaats 
gehad, in ieder geval van zoodanig tweevoudig 
onderzoek niet is gebleken ; 

Gehoord den Advocaat-Generaal Tak, na.
mens den Procureur-Generaal, in zijne conclusie, 
strekkende tot enz. ; 

0. dat; met qualificatie en strafoplegging 
als vermeld, ten laste van den requirant, over
eenkomstig de dagvaarding wettig en over
tuigend is bewezen verklaard : dat hij den 
lOden Juni 1925 te Maastricht op den openbaren 
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weg, de Duits~he poort, in twee bussen, welke 
op een wagen door Victor Lemair vervoerd 
werden, in elke bus ten verkoop in voorraad 
heeft gehad eene hoeveelheid melk, welke een 
vetgehalte had van respectievelijk 2.1 % à 2.2 % 
en 1. 7 % à 1.8 % en waaraan was toegevoegd 
respectievelijk 10 % en 8 % water, tengevolze 
waarvan die melk uit beide bussen ondeugdeliJk 
van samenstelling was; 

0 . dat blijkens de toelichting tot het- middel 
daarmede wordt bedoeld, dat de geen hooger 
onderwijs genoten hebbende analist eerste 
klasse bij den \V arenkeuringsdienst te l\faas
tricht r. van der Gugten, die ingevolge artikel 
24, lid 2, der W1,renwet 1919, S. 581, de twee 
monsters van de inbeslaggenomen melk onder
zocht, daartoe de wettelijke bevoegdheid miste 
en mitsdien niet kan worden beschouwd als 
deskundige in den zin van gemelde wetsbe
paling; 

0 . dat de Warenwet 1919, . 581, geen bij
zondere eischen stelt, waaraan de deskundigen, 
die het onderzoek van de inbeslaggenomen 
monsters verrichten, moeten voldoen, met 
name niet voorschrijft, dat die deskundigen 
hooger onderwijs moeten hebben genoten; 

dat derhalve ten aanzien van die deskun
digen niet meer kan worden geëischt, dan dat 
zij de bekwaamheid bezitten om de waar, 
welker onderzoek hun is opgedragen, te onder
zoeken; . 

dat de vraag, of zij die bekwaamheid bezitten, 
ter beslissing staat van den rechter, die over 
de feiten oordeelt, en in deze de Rechtbank -
daargelaten nog, dat niet blijkt, dat requirant 
iets heeft aangevoerd waarom de analist Van 
der Gugten de vereischte bekwaamheid zou 
missen - uit de, in het bestreden vonnis voor
komende verklaring, van den directeur van 
den Warenkeuringsdienst te Maastricht, dat 
genoemde analist reeds duizenden monsters 
melk onder zijne controle heeft onderzocht, en 
dat hij hem nog nooit op eene vergissing heeft 
betrapt, al leszins kon afleiden, dat bij dien 
analist de bekwaamheid om melkmonsters te 
onderzoeken aanwezig was; 

Verwerpt het beroep. (A. R.) 

10 Maart 1926. KOXINKLIJK BE LUIT. 
Zoolang de belastingplicht ex art. 244a, 

3°. gem.wet in eene tweede gemeente niet 
door een aanslag is vastgesteld, kan art. 
24/ic gem.wet geen toepa sin~ vinden. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op de bezwaren van J . P . t e 

Hilversum, op grond van art. 265i der gemeen
tewet inzediend tegen de aanslagen over de 
belaqtingiaren 1922 /23 en 1923/24 in de gemeen
te Amsterdam in de plaat elijke inkomstenbe
lasting als forens ; 

Den Raad van State enz ; 
0. dat J. P. te Hilversum bij aanslagbiljetten, 

onderscheidenlijk van 21 Juni 1924 en 15 Juli 
1924 over de belastingjaren 1922/23 en 1923/24 
als werkforens in de gemeente Amsterdam is 
aangeslagen voor 2/3 gedeelte van den aanslag 
over een vol jaar; 

dat h ij daartegen bezwaar heeft gemaakt, 
aanvoerende, dat hij sinds 1 Januari 1923 niet 
alleen te Amsterdam, doch ook te Rotterdam 
de beschikking heeft over een kantoor ; dat hij 

derhalve ook te Rotterdam in de forensenbe
lasting zal worden aangeslagen: dat in verband 
hiermede de aanslag t.e Amsterdam slechts had 
moeten worden opgelegd voor 1/3 gedeelte 
van den aanslag over een vol jaar: 

0. dat vast taat, dat de belanghebbende te
recht al werkforens in de gemeente Amsterdam 
is aangeslagen ; 

dat de vraag of de aanslagen als forenq in de 
gemeente Amsterdam gewijzigd zouden moeten 
worden tengevolge van een zoodanigen belas
tingplicht, ook in eene andere gemeente be
staande, eer t ter sprake zou kunnen komen, 
indi~n een zoodanige belastingplicht door een 
aanslag was vastgesteld ; 

Gezien de gewijzigde gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

de bezwaren ongegrond t e verklaren. 
( Gem. Stem.) 

10 .Maart 1926. KONINKLIJK BE LUIT. 
Aanslag van een schepPling in de gemeen

t elijke inkomstenbe!a,;;ting. 
Relanghebbende moet geacht worden bij 

den aanvang van het belastingjaar in de 
gemeente van aanslag hoofdverblijf gehad 
te hebben, aangezien niet ~ebleken is, dat 
de band met het ouderlijk uuis aldaar was 
verbroken, en hjj die gemeent<' a lleen ver
liet, wanneer zijne betrekking zij ne tegen
woordigheid aan boord van een schip nood
zakelijk maakte. 

WIJ WILHEL1IINA, E~z.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het gemeentebe tuur van Vlissingen tegen de 
uitspraak van Ged. Staten van Zeeland van -
17 Juli 1925, n°. 20, 1° Afd. op een bezwaar
schrift tegen den aanslag in de gemeentelijke 
inkom tenbelasting over het belastingjaar 
192-!/2E in de ~emeente Vlissingen van G. D., 
stuurman bij cte Rotterdamsche Lloyd ; 

Den Raad van tate, enz ; 
0. dat G. D . over de belastin$jaren 1922/23, 

1923/24 en 1924/25 m de plaatselijke mkomsten
belasting is aangeslagen in de gemeente Vlis
singen ; 

dat, nadat H W. F. K. namens G. D. bij 
Ged. Staten tegen deze aanslagen bezwaren had 
ingebracht, laatstgemeld college bij besluit van 
17 Juli 1925, no. 20, 1• Afd. den reclamant in 
zijne bezwaren, voorzoover de aanslagen over 
de dienstjaren 1922/23, 1923/24 betreft, niet
ontvankelijk heeft ,,erklaard wegens over
schrijding van den termijn, gesteld bij art. 265i 
der gemeentewet, den aanslag over het dienst
jaar 1924/25 vernietigd, uit overweging, dat 
het opleggen van den aanslag gegrond is op de 
omstandigheid, dat reclamant van 29 Nov. 1921 
tot 18 Mei 1925 in het bevolkingsregister te 
Vlissingen is ingeschreven geweest, en dat 
hij aldaar, tijdens zijn verblijf in Nederland, 
telkens ,oor korteren of langeren tijd vertoefd 
heeft voor bezoek aan zijne ouders ; dat evenwel 
het feit, dat iemand in de bevolkingsregisters 
eener gemeente is ingeschreven, op zich zelf nog 
geen bewijs oplevert voor de bewering, dat hij 
ook in die gemeente hoofdverblijf heeft, en dat 
bovendien de kracht dier bewering, voor zoo
verre daarvoor in de inschrijving steun wordt 
gezocht, weder wordt verzwakt door de toe
voeging, dat hij gedurende de periode, dat hij 
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ingeschreven was, bij zijn verblijf in Nederland 
korteren of langeren tijd in de gemeente van in
schrijving heeft vertoefd; dat hieruit reeds 
volgt, dat de niet-aanwezigheid in dit geval 
als de normale toestand werd beschouwd, het
geen ook aannemelijk is bij iemand, die, als 
reclamant, eene betrekking bekleedt, voor 
welker behoorlijke vervulling hij zich aan boord 
van een te Rotterdam uit naar buiten Europa 
gelegen gewesten varend schip behoort te be
vinden ; dat op grond van een en ander moet 
worden aangenomen, dat reclamant niet in de 
gemeente Vlissingen, alwaar hij in het bevol
kingsregister stond ingeschreven, maar aan 
boord van het schip, waar hij zijne betrekking 
uitoefende, zijn hoofdverblijf had; dat, ook 
indien men mocht aannemen, dat reclamant 
dientengevolge hoofdverblijf heeft in de haven
plaats, vanwaar zijn schip vertrekt en waarheen 
het pleegt terug te komen, dit toch nooit de 
gemeente Vlissingen kan zijn, alwaar de schepen 
van de Rotterdamsche Lloyd, naar hun college 
uit eigen wetenschap bekend ,s, nimmer in de 
uitoefening van hun gewonen dienst aankomen 
of vertrekken ; dat mitsdien de aanslag over 
het dienstjaar 1924/25 in de gemeente Vlissin
gen t en onrechte is opgelegd en behoort te 
worden vernietigd ; 

dat van het besluit van Ged. Staten, voor 
zoover de vernietiging van den aanslag over 
het belastingjaar 1924/25 betreft, het gemeente
bestuur van Vlissingen bij Ons in beroep is 
gekomen, aanvoerende, dat naar zijne meening 
het hebben van hoofdverblijf aan boord van een 
schip, en niet in eene gemeente niet bestaanbaar 
is, en dat dan ook, krachtens art. 244a, laatste 
lid der gemeentewet, naar omstandigheden moet 
worden beoordeeld, in welke gemeente iemand 
hoofdverblijf heeft; dat de aanslag van den 
reclamant, op grond van art. 243g dezer wet, 
is vastgesteld door 's Rijks ambtenaren, en hij 
tevens over het dienstjaar 1924/25 te Vlissin
gen in de Rijksinkomstenbelasting is aange
slagen, zoodat hij, op grond van art. la der 
wet op de inkomstenbelasting 1914 gerekend 
wordt binnen het Rijk t,e wonen ; dat ook de 
reclamant in zijn bezwaarschrift mededeelde, 
dat hij aan boord woonde, nl. op een der schepen 
der Rotterdamsche Lloyd, en dus niet in het 
buitenland, en tevens, dat hij bij zijn verblijf 
in Nederland korteren of langeren tijd te Vlis
singen vertoefde voor zijn bezoek aan zijne 
ouders; dat de reclamant 29 November 1921 
te Vlissingen bij de bevolking is ingeschreven, 
aldaar 18 Mei 1925 is gehuwd, en daarna naar 
Rotterdam is afgeschreven ; dat hij bij zijn 
huwelijk Vlissingen als woonplaats heeft opge
ge~•en, en aldaar op de kiezerslijst 1925/26 voor
komt ; dat dan ook naar de meening van den 
appellant, bij gebreke van eene andere gemeente 
van hoofdverblijf, naar genoemde omstandig
heden mag worden beoordeeld, dat de reclamant 
van 29 Nov. 1921 af tot 18 Mei 1925 hoofdver
blijf had te Vlissingen ; 

0. dat moet worden aangenomen, dat G. D . 
op 1 Mei 1924, tijdstip waarop het belastingjaar 
1924/25 begint, woonde te Vlissingen, omdat 
niet blijkt, dat de band met zijn ouderlijk huis 
aldaar was verbroken, en hij die gemeente 
alleen verliet, wanneer zijne betrekking zijne 
tegenwoordigheid aan boord van een schip 
noodzakelijk maakte ; 

Gezien de genoemde wet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met handhaving voor het overige van het 
bestreden besluit te bepalen, dat G D. over 
het belastingjaar 1924/25 in de plaatselijke in
komstenbelasting behoort te worden aange
slagen in de gemeente Vlissingen. 

(Gem. Stem.) 

10 Maart 1926. KONINKLI.TK BESLUIT. 
vVerkforens 
Vernietiging van den aanslag van een 

vice-President van een Arrondissements
Reohtbank op grond, dat de voor de 
Rechtbank gereserveerde lokalen alleen tot 
persoonlijke uitoefening van de werkzaam
heid van den aangeslagene als vice-Presi
dent bestemd waren voor zoover die uit
oefening bestond in het presideeren van de 
civiele en de strafzittingen, het leiden van 
de zitting van den politierechter en het 
houden van raadkamer : dat deze lokalen 
die bestemming slechts hadden en konden 
hebben voor de dagen waarop één dezer 
functies werd uitgeoefend. 

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

het gemeentebestuur van 's-Hertogenbosch 
tegen de uitspraak van Ged. Staten van Noord
Brabant van 1 April 1925, G n°. 311 op het 
bezwaarschrift van Jhr. Mr. C. van Nispen tot 
Sevenaer te Vught, t egen de aanslagen als 
forens in de gemeentelijke inkomstenbelasting 
over het belastingjaar 1922/23 en over 1923/24 
te 's -I-Iertogenbosch; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
25 November 1925, n°, 634; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van 5 Maart 1926 n°. 141 afdeeling 
Directe Belastingen ; ' 

0. dat bij aanslagbiljetten van 14 Augustus 
1923 en 30 Mei 1924 Jhr. 1\Ir. C. van Nispen 
tot Sevenaer te Vught onderscheidenlijk over 
het belastingjaar 1922/23 en over het belasting
jaar 1923/24 als werkforens in de gemeente 
's-Hertogenbosch is aangeslagen; 

dat, nadat hij tegen die aanslagen bij Ged. 
Staten van Noord-Brabant bezwaren had in
gebracht, laatstgemeld college bij besluit van 
1 April 1925, G n°. 311, III• afd. A de aan
slagen heeft vernietigd uit overweging dat Ons 
besluit van 13 Februari 1925 (Stbl . n°. 37) als 
uitleg in hoogste beroep van de desbetreffende 
bepalingen der Gemeentewet, aanleiding geeft 
om, tevens op grond van verkre~en inlichtingen, 
aan te nemen, dat reclamant met op meer dan 
90 dagen van de belastingjaren 1922/23 en 
1923/24 te 's-I-Iertogenbosch in den zin van 
art. 244a sub 3°. der Gemeentewet de beschik
king heeft gehad over een vaste inrichting tot 
persoonlijke uitoefening zijner betrekking ; dat 
niet is gebleken, dat reclamant uit anderen 
hoofde belastingplichtig is jegens de gemeente 
's-Hertogenbosch; dat de bestreden aanslagen 
mitsdien oen onrechte zijn opgelegd ; 

dat Burgemeester en Wethouders van 's-Her
togenbosch in beroep aanvoeren dat Ons besluit 
van 13 Februari 1925 geen voldoenden grond 
inhoudt om de aanslagen van Jhr. 1\fr. van 
Nispen tot Sevenaer te vernietigen ; dat immers 
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de heer van Lanschot, wiens aanslag als forens 
bij Ons evenbedoeld besluit is vernietigd , ab
soluut ontkent over eenige localiteit in het 
Paleis van Justitie te 's-Hertogenbosch de be
schikking te hebben gehad, terwijl ten aanzien 
van Jhr. Mr. van N1Spen tot Sevenaer blijkt, 
dat deze de beschikking heeft gehad over de 
zittin~szaal van de Recht,bank en dat hij aldaar 
strafzittingen, zij het dan ook slechts een zeven 
en vijftigtal in het belastingjaar 1922/23 heeft 
gepresideerd, terwijl hij erkent, dat aan de 
K amers der R echtbank, waarvan hij deel uit 
maakt, lid en voorzitter is, in het Paleis van 
Justitie zalen zijn toegewezen ; dat voor den 
aanslag als forens niets ter zake afdoet, of hij 
van het beschikkingsrecht gebruik heeft ge
maakt; dat bij Jhr. :Mr. van Nisspen tot Seve
naer absoluut het beschikkingsrecht aanwezig 
rrwet zijn om eene richtige uitoefening zijner 
functies mogelijk te maken ; 

0. dat, daargelaten de vraag of de aangesla
~ene op meer dan 90 dagen van de belasting
Jaren 1922/1923 en 1923/1924 de beschikking 
heeft gehad over een der lokalen in het Paleis 
van Justitie t e 's-Hertogenbosch, moet worden 
aangenomen, dat de te 's-Hertogenbosch voor 
de arrondissements-rechtbank gereserveerde 
lokalen alleen tot persoonlijke uitoefening van 
de werkzaamheid van den aangeslagene als 
Vicee-President dezer rechtbank bestemd ~·a
ren, voor zoo ver die uitoefening bestond in het 
presideeren van de civi~lc- en strafzittingen, 
het leiden van de zitting van den politierechter 
en het houden van raadkamer ; 

dat deze lokalen die bestemming slechts had
den en konden hebben voor de dagen, waarop 
één dezer functies werd uitgeoef.end ; 

dat mitsdien nu vaststaat, dat in de belas
tingjaren 1922/23 en 1923/24 de bedoelde lo
kalen niet op meer dan 90 dagen van een dezer 
belastingjaren bestemd zijn geweest om door 
den aangeslagene in één der bovenomschreven 
functies te worden gebezigd, de aangeslagene 
niet op meer dan 90 dagen van een der belas
tingjaren te 's-Hertogenbosch in den zin van 
art. 244a onder 3°. der Gemeentewet de be
schikking heeft gehad over eene vaste inrichting 
tot persoonlijke uitoefening van zijne betrekking 
van Vice-President der arrondissements-recht
bank; 

dat voorts uit een op verzoek van den R aad 
van State, Afdeeling voor de Geschillen van 
Bestuur, nader ingesteld onderzoek gebleken 
is, dat de aangeslagene niet op meer dan 90 
dagen van een der belastingjaren 1922/23 en 
1923/24 te 's-Hertogenbosch aanwezig is ge
weest tot het waarnemen zijner betrekking ; 

dat derhalve de opgelegde aanslagen in strijd 
zijn met art. 244a onder 3°. der Gemeentewet 
en Ged. Staten mitsdien terecht deze aanslagen 
bii hun bestreden besluit hebben vernietigd; 

"Gezien de genoemde wet; 
H ebben goedgevonden en vertsaan : 

het beroep ongegrond t e verklaren. 
Onze Mimster van Financiën is belast met de 

uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den R aad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

's-Gravenhage, den 10 Ma.art 1926. 
WILHELMINA. 

De .Minister van Financiën, DE GEER. 
(B.) 

11 Maart 1926. ARREST van den Hoogen Raad. 
u op feitelijke gronden is aangenomen 

dat hier een woning, althans een pand met 
vertrek.ken als woonvertrek.ken gebezigd, 
als zoodanig is verhuurd, is art. 13a Huur
commissiewet met juistheid toegepast en 
heeft het H of t erecht geen gewicht gehecht 
aan de omstandigheid dat de huurder het 
gehuurde niet als woning heeft gebezigd 
en niet de bedoeling heeft gehad daarvan 
als zoodanig gebruik te maken. 

/Huurcommissiewet art. 13a.) 

:Mrs. Bosch, Savelberg, Jhr. Fei th, Visser 
en van den Dries. 

De N . V. Maatschappij tot Exploitatie van 
Onroerende Goederen "De Volharding", ge
vestigd te R otterdam, eischeres tot cassatie 
van een arrest door het Gerechtshof te 's Gra
venhage op 16 April 1925 t usschen part(jen ge
wezen, advocaat Mr. J. van Kuyk, gepleit door 
Mr. W. van Gelder, 

tegen: 
A. R. van der Bur~, wonende te Rotterdam, 
verweerder in cassatie, advocaat :i\Ir. B. Spier. 

Conclusie van den Procureur -Generaal Mr. 
No1on. 

De eischeres in cassatie heeft aan den ver
weerdar een perceel verhuurd tegen eenen jaar
lijkschen huurprijs van f 5000. De huurder 
heeft op zeker oogenblik de betaling van verdere 
huurtermijnen geweigerd op grond dat de 
Huurcommis.'ie de huurwaarde heeft geschat 
op f 3100 en dus vroeger reeds meer huur was 
betaald dan volgens de wet verschuldigd was. 

De eischeres is echter van meerring dat de 
Ruurcommissiewet op het perceel niet toepasse
lijk is, omdat het niet zoude zijn eene woning 
naar de bij die wet gegevene omschrijving. 

De vordering tot bet,aling van achterstallige 
huurtermijnen is hij het arreat waarvan beroep, 
ontzegd, behalve voor zoover het al~ verschul
digd erkende bedrag, het verschil tusschen de 
gevorderde huurtermijnen en het vroeger te 
veel betaalde, betreft. 

Het Hof overweegt dat uit de vastgestelde 
omstandigheden reeas volgt dat eene woning, 
althans een pand met woonvertrek.ken, is ver
huurd, waarop de Huurcommissiewet toepas
selijk is, dat hiertoe niét afdoet dat de huurder 
van de woning geen gebruik heeft gemaakt en 
ook nooit de bedoeling heeft gehad daarvan als 
zoodanig gebruik te maken, dat alleen dan de 
Huurcommissiewet niet toepasselijk zoude zijn 
wanneer partijen bij het aangaan van de huur 
waren overeengekomen dat het pand niet als 
woning in gebruik mocht worden genomen, dat 
eene dergelijke overeenkomst echter a.ls in 
sttjjd met de wet nietig zoude zijn geweest en 
geen rechtsgevolg zoude hebben gehad, dat 
trouwens in de huurovereenkomst van eene 
onttrekking van de in het pand zich bevindende 
woonvertrek.ken aan hunne bestemming geen 
sprake is, integendeel daarin is opgenomen 
dat de huurder gehouden is het gehuurde in 
alle opzichten goed te bewonen. 

Deze gedachtengang sc~jnt mij niet vol 
komen logisch omdat uit het stelsel van het 
Hof voortvloeit dat bijzondere bepalingen om-
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trent onttrekken aan bewoning niet geoorloofd 
zijn, maar dan kan ook nimmer een uitzondering 
door de bepalingen der overeenkomst gemaakt 
zijn, zoodat hetgeen het Hof vooropstelt niet 
juist kan zijn. De bedoeling is echter blijkbaar 
deze dat, vermits art. l 3a der Huurcommissie
wet onder woning verstaat ieder perceel met 
een of meer woonvertrekken, de toepasselijk
heid der wet alleen hiervan afhangt of er 
in -het perceel woonvertrekken zijn, en be
palingen in de huurovereemkomst omtrent 
het gebruik nimmer eenigen invloe d kunnen 
hebben. Feitelijk is nu uitgemaakt dat het 
onderhavige perceel woonvertrekken bevat. 

Als middel van cassatie is gesteld: Schending 
of verkeerde toepassing van de artt. 1, 8, 9, 
13a Huurcommissiewet en van de artt. 1584, 
1596 en 1597 B. W., door ten onrechte en op 
die beslissing niet rechtvaardigende gronden 
de Ruurcommissiewet op de door partijen ge
sloten huurovereenkomst toepasselijk te oor
deelen, beslü;sende het Hof daarbij ten onrechte 
dat eischeres aan verweerder eeP wonin~, 
althans een pand met woonvertrekken heert 
verhuurd, waarop die wet toepasselijk is en 
dat hieraan niet zou afdoen dat verweerder 
van die woning geen gebruik heeft gemaakt en 
ook nimmer de bedoeling heeft gehad daarvan 
als zoodanig gebruik te maken. 

Blijkens de mondelinge toelichting van dit 
middel is schending van de artt. 1596 en 1597 
B. W. gesteld omdat volgens eerstgenoemd 
artikel het gehuurde . . . . . . gebruikt moet 
worden overeenkomstig de bestemming welke 
daaraan bij de huurovereenkomst is gegeven ; 
nu is het perceel verhuurd om te dienen als 
winkelhuis voor het uitoefenen van eenen 
handel, zoodat elk ander gebruik reeds door 
de overeenkomst was uitgesloten en het ge
oorloofde gebruik niet afhangt van wat al of 
niet uitdrukkelijk te dien aanzien in het, huur
contract was uitgesloten. De bestemming 
kan echter worden afgeleid uit de overeenkomst 
in haar geheel, uit het onderlinge verband harer 
onderscheidene bepalingen ; de genoemde ar
tikelen kunnen dus niet geschonden zijn. De 
bestemming is trouwens niet van beteekenis, 
en wat het Hot daaromtrent zegt kan ter zijde 
worden gelaten, nu art. 13a sub 2°. der Huur
commissiewet eene bepaling van woning geeft 
als perceel met een of meer woonvertrekken, 
dus allee□ rekening houdt met de inrichting. 

De eischeres beriep zicb nu bij de monde
linge toelichting wel op hetgeen in het artikel 
sub 1 °. wordt gezegd, waarbij huur en verhuur 
wordt bepaald als elke overeenkomst die ten 
doel heeft het ten gebruike verkrijgen en ver
strekken van eene woning, zoodat, indien een 
perceel niet als woning verhuurd wordt de 
Ruurcommfosiewet niet toepasselijk is, maar 
zij ziet daarbij over het hoofd dat ook sub 1°., 
het begrip woning, beheerscht wordt door de 
sub 2°. gegevene bepaling, zoodat huur en ver
huur van eene woning is huur en verhuur 
van een perceel met een of meer woonver
trekken. 

Op zulk een perceel is de wet toepasselijk. 
Ik concludeer tot verwerping van het beroep 

met veroordeeling van de eischeres in de kosten. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat blijkens het bestreden arrest en het 

daarin ten aanzien der feiten overgenomePe uit 
het vonnis der Arr.-Rechtbank te Rotterdam 
op 3 Maart 1924 tusschen partijen gewezen, 
de eischeresse, stellende aan den verweerder 
het winkelpand Krui.ska.de 4 te Rotterdam van 
1 April 1921 tot ultimo Februari 1924 voor 
f 5000 per ja,ir te hebben verhuurd, den ver
weerder heeft aangesproken tot, betaling van 
f 3750 met renten en kosten, zijnde de drie 
huurtermtinen vervallen op 1 Januari, l April 
en 1 Juli 1923 ; 

dat de verweerder, de gestelde feiten er
kennende, hiertegen heeft aangevoerd : dat het 
verhuurde omvat een winkel met woning en 
de Kantonrechter te Rotterdam op verzoek 
van eischeresse op 22 ,Tanuari 1923 den 
huurprijs per 1 Januari 1918 van het pand 
heeft gescha,t op f 3100 per jaar; - dat eische
resse van dezen huurprijs, vermeerderd met 
10 pCt. = f 3410, dus slechts drie termijnen 
ad f 2557.50 mag vorderen, waartegen ver
weerder in compensatie wil brengen een bedrag 
van f 2385 wegens, in verband met het voor
gaande, te veel betaalde huurpenningen over 
het tijdvak 1 April Hl21- l October 1922, 
biedende verweerder derhalve aan te betalen 
het verschil van f 2557.50 en f 2385 = f 172.50 ; 

dat eischeresse harerzijds heeft betoogd, 
dat de huur niet betrof een winkel met woning, 
doch alleen een winkelpand om te dienen tot 
handel in borstelwerk en schildersbenoodigd
heden ; dat het de bedoeling van beide partijen 
bij het afsluiten van het contract ook niet, was 
een woning te verhuren of te huren en ver
weerder het pand ook nimmer als woning heeft 
gebruikt; 

dat de Arr.-Rechtbank te Rotterdam, bij 
vonnis van 3 Maart 1924 zich met de ziens
wijze van eischeresse vereenigende, de ingestelde 
vordering heeft toegewezen. doch het, Gerechts
hof dit vonnis in hooger beroep bij het bestreden 
arrest heeft vernietigd, en op de gronden, 
door den verweerder aangevoerd, den eisch 
slechts tot een bedrag van f 172.50 heeft toe
gewezen; 

0. dat tegen deze uitspraak is gericht het 
navolgende middel van cassatie : (zie Conclusie 
Procureur-Generaal); 

0. dat ter ondersteuning van dit middel is 
aangevoerd, dat het Hof ten onrechte de be
antwoording dar vr,i,ag, of zich in het ver
huurde perceel woonvertrekken, als bedoeld 
b~i art. 13a 2 der Huurcommissiewet, be-. 
vonden, uitsluitend afhankelijk heeft gesteld 
van de uitwendige gesteldheid en inrichting 
dier vertrekken en de zich daarin bevindende 
woongelegenheid, en aan de bestemming door 
partijen bij de verhuring aan die vertrekken 
gegeven, alle beteekenis heeft ontzegd ; 

dat deze grief echter feitelijken grondslag 
mi~t; 

dat toch het Hof - na te hebben voorop
gesteld, dat de eerste verdieping van het hier
bedoelde pand vóór de verhuring aan verweer
der steeds bewoond is geweest ; dat eischeresse 
in haar verzoekschrift d.d. 5 December 1922 
aan den Heer Kantonrechter heeft gesteld, 
dat zij aan verweerder een winkelhuis "met wo
ning" had verhuurd, en dat eischeresse ver
volgens ingevolge de Noodwoningwrt aan Bur
gemeester en W ethouclers van Rotterdam 
heeft verzocht de voorzegde "woning'" aan 



1926 11 MAART. 106 

hare bestemming te mogen onttr<"kken, -
heeft nagegaan, of bij de onderwerpel\jke huur
overeenkomst wellicht was bepaald, dat ver
weerder het pand niet als woning mocht in 
gebruik nemen ; 

dat het Hof tf' dien aanzien besliste: 
"dat in het overgelegde huurcontract van 

een dergelijke onttrekking van de in het pand 
zich r.evin<lende woonvertrrkken aan hun be
stemming geen sprake is ; - dat toch het huur
contract de voorwaarden behel~t, waaronder 
de verhuring wordt aangegaan, en onder die 
voorwaarden niet alleen geenedei bepaling 
voorkomt omtrent een onttrekking als boven
bedoeld, maar die voorwaarden uitdrukkel\jk 
de bepaling inhouden, dat d <" huurder gehouden 
is het gehuurde in alle opzichten goed te be
wonen,,· 

dat, ,;aar derhalve op feitelijke gronden is 
aangenomen, rlat aan verweerder een woning, 
althans een pand met vt"rtrekken als woon
vertrekken gebezigd, als zoodanig is verhuurd, 
art. 13a der Huurcommissiewet in elk geval 
bij de bestreden beslis0 ing met j uistheirl is toe
gepast, en het Hof aan de om~tancligheid, 
dat verweerder het gehuurde niet als woning 
heeft gebezigd en niet de bedoeling heeft gehad 
daarvan a-1s zoodanig gebruik te maken, terecht 
geen gewicht heeft, gehecht ; 

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

11 .Maart 1926. BESCHIKKCTG van den Hoogen 
R aad. 

Waar de Raad ,an Beroep, op grond van 
hetgeen hem uit eigen wetenschap omtnnt 
den toestand in de kleedingindustrie bekend 
.s, aanneemt, dat in die industrie regel is, 
dat de thuiswerker-kleermaker tegenover 
hem, die het werk uitgeeft, in eene zooda
nige verhouding van ondergeschiktheid 
staat. dat de tusschen die partijen achter
eenvolgens tot stand komende overeen
komsten van aanneming te zamen ku nnen 
worden beschouwd als een arbeidsovereen
komst, zoodat ingevolge art. 1637c B. W 
op die overeenkomsten gezamenlijk en op 
elk harer afzonderlijk van toepa sing zijn 
de bepalingen betreffende de arbeidsover
eenkomst, mocht de R aad, nu niet bleek, 
dat ten deze eene andere verhouding be
staat dan de hier te lande in de kleeding
industrie gebruikelijke, het bestaan van 
een dienstverhouding aannemen. 

Het tweede middel mist in 1.ijn onder 
deel b feitelijken grondslag en is in zijn 
onderdeel a onjuist, omdat het bestaan van 
een zekere vrijheid van den thuiswerker, 
om den opgedragen arbeid geheel of ten 
deele door anderen te doen verrichten, aan 
de verhoucling van dien thuiswerker tot 
den patroon het karakter van dienstbe
trekking niet ontneemt, 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van de 

naamlooze vennootschap A., te X ., tegen de 
uitspraak van den Raad van Beroep voor de 
Directe Belastingen te Utrecht, van 3 Dec. 
1924, betreffende haren aanslag in de zakelijke 
belasting op het bedrijf in de gemeente Utrecht, 
over het belastingjaar 1921 ; 

Gehoord de advocaten van partijen ; 
Gezien de stukken ; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Procureur-Generaal, strekkende tot verwerping 
van het beroep ; 

0 . dat belanghebbende tegen de beschikking 
van den Chef van de afdeeling "Belastingen" 
der gemeentesecretarie van Utrecht van 17 
Maart 1()23, is opgekomen bij den Raad van 
Beroep, op grond dat bij de regeling van den 
aanslag ten onrechte als arbeiders in den zin 
der heffingsverordening ook zijv beschouwd 
kleermakers-thuiswerkers, die in 1920 voor haar 
hebben gewerkt; · 

dat de Raad belanghebbende echter in het 
ongelijk heeft gesteld na te hebben overwogen : 

"wat betreft de verhouding van reclamante 
t egenover bare thuiswerkers, dat de telkens 
herhaalde aanneming van werk, naar hetgeen 
den Raad bekend is omtrent de verhou
cling tusschen patroons en thuiswerkers in 
de kleedingindustrie in Nederland, door afgifte 
en aanneming van een of meer werkstukken 
een overeenkomst doet ontstaan, waarbij de 
voortgezette herhaling van deze aanneming van 
werk bij genoemde thuiswerkers rege 1 is ; 

dat deze telkens herhaalde aanneming van 
werk tusschen die opvolgende overeenkomsten 
een band legt, waaruit blijkt van den in het 2• 
lid van art. 1637c B. W. bedoelden kennelijken 
wil van partij en om meer dergelijke overeenkom
sten aan te gaan, in dier voege, dat de verschil
lende aannemingen te zamen als eene arbeids
overeenkomst kunnen worden beschouwd ; 

,,dat, waar door reclamante geen omstandig
heden zijn aangevoerd, die aannemelijk maken, 
dat hare verhouding tot hare thuiswerkers eene 
andere is dan de boven als reg<'! aangege,ene, 
deze Raad aanneemt, dat reclamante's t huis
werkers ingevolge arbeidsovereenkomst, der
halve in loondienst hun arbeid voor reclamante 
verrichten ; 

"dat reclamante terecht voor bovengenoemde 
thuiswerkers in de onderwerpelijke belasting is 
betrokken, zoodat de bestreden beschikking 
dient te worden gehandhaafd" ; 

0 . dat tegen deze uitspraak als middelen van 
cassatie worden voorgesteld : 

1°. Schending, immers verkeerde t oepassing 
van art. 16 der wet van 19 Dec 1914 (Staats
blad n°. 564), doordien in de bestreden uit
spraak niet met redenen is omkleed, waarom 
de in die uitspraak bedoelde thuiswerkers in 
loondienst van requestrante arbeiden ; 

2°. Schending, immers verkeerde toepassing 
van art. 4 der H effingsverordening bedrijfs
belastmg, vastgesteld door den Raad der ge
meente Utrecht, op 2 Jum 1921, in verband 
met de artt. 240, 242e, 265d en 267 der Gemeen
tewet, door aan te nemen, dat requestrante's 
thuiswerkers in loondienst arbeid voor reques
trante verrichten, terwijl va tstaat : a. dat 
t huiswerkers niet, ook niet in principe, ver
phcht zijn persoonlijk den aangegeven arbeid 
t e verrichten en het derhalve onzeker is of zij 
voor requestrante arbeid verrichten; b. dat 
thuiswerkers viet ondergeschikt zijn, zoodat in 
hun rechtsverhouding tot hun aanbesteders 
geen gezagselement aanwezig is, 

al hetwelk in de bestreden uitspraak niet als 
onjuist wordt aangemerkt 

0. dat blijkens de toelichting het eerste 
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middel hierop steUnt, dat de Raad niet zoude 
motiveeren, waar0 m in deze de verschillende 
aannemingen te zamen als een arbeidsover
eenkomst kunnen worden beschouwd ; dat toch 
als motiveering niet kan gelden de zinsnede 
"naar hetgeen den Raad bekend is omtrent de 
verhouding tusschen patroons en thuiswerkers 
in de kleedingindustrie in Nederland", nu de 
Raad niet mededeelt welke deze kennis is, die 
haar noopte tot voormelde conclusie; dat sub
sidiair nog wordt aangevoerd, dat de mot1-
veering op de basis van : id quod plerumque fit 
geen motiveering is van een concreet geval, 
terwijl toch de Raad alleen in concreto uitspraak 
had te doen; 

0. daaromtrent : 
dat de boven weergegeven overwegingen der 

bestreden uitspraak kennelijk in dien zin zijn 
te verstaan, dat de Raad van Beroep, omdat 
hem dit uit eigen wetenschap omtrent den toe
-stand in de kleedingindustrie hier te lande be
kend is, aanneemt, dat in die ;ndustrie regel is, 
dat de thuiswerker tegenover hem, die het werk 
uitgeeft, in eene zoodanige verhouding van on
dei·geschiktheid staat, dat de tusschen die par
tijen achtereenvolgens tot stand komende over
eenkomsten van aanneming van een of meer 
werkstukken te zamen kunnen worden be
schouwd als een arbeidsovereenkomst, zoodat 
ingevolge art. 1637c B. W . op die overeenkom
sten gezamenlijk en op elk harer afzonderlijk 
van toepassing zijn niet de bepalingen betreffen
<le aanneming van werk, maar die betreffende 
de arbeidsovereenkomst; 

dat de Raad, nu hem niet bleek van bijzondere 
omstandigheden waarom t usschen belang
hebbende en haar thuiswerkers een andere ver
houdmg zou bestaan dan hier te lande in de 
kleedingindustne regel is, mocht aannemen, dat 
ook hier de voor het bestaan van een arbeids
overeenkomst noodzakelijke dienstverhouding 
niet ont,breekt ; 

dat derhalve zoowel de primaire als de sub
sidiaire grief van het eerste middel ongegrond 
zijn; 

0. dat ook het tweede middel niet tot cas
satie kan leiden ; 

dat toch een zekere vrijheid van den thuis
werkenden kleermaker, om den opgedragen 
arbeid geheel of ten deele door anderen te doen 
verrichten, geen grond geeft om, gelijk het 
middel onder a wil, aan zijne verhouding tot 
den patroon het karakter van dienstbetrekking 
te ontzeggen, waar juist uit de omstandigheid, 
dat de arbeid thuis wordt verricht, mag worden 
afgeleid, dat de werkgever in den regel tegen een 
zoodanige vervanging geen bezwaar heeft ; 

dat het middel onder b feitelijken grondslag 
mist, daar de Raad als voormeld het element 
van ondergeschiktheid in de verhouding van 
thuiswerker tot patroon juist wèl aanwezig 
acht, al zal uit den aard der zaak wederom de 
omstandigheid, waaronder als voormeld de 
arbeid wordt verricht. op die ondergeschiktheid 
een beperkenden invloed moeten uitoefenen; 

Verwerpt het beroep. • (W.) 

11 Maart 1926. BESCHIKKING van den Hoogen 
Raad. 

Een ongebouwd eigendom heeft niet in 
den zin van art. 242c der Gemeentewet 
uitgang op een openbaren weg waarvan de 
kosten van onderhoud ten laste der ge
meente komen, wanneer dit perceel slechts 
op eenige wijze van dien bij die gemeente 
in onderhoud zijnden weg bereikt kan 
worden. Dit is bepaaldelijk niet het geval, 
wanneer men het perceel pleegt te bereiken_ 
zonder iemands rechten te krenken door 
eerst gebruik te maken van een anderen 
voor het verkeer openstaanden weg. 

In het onderhavig geval was dit echter 
niet zoo, waar van het bestaan van zulk 
een weg niet is gebleken, terwijl de om
standigheid dat sommige tot een boerderij 
behoorende perceelen slechts over andere, 
mede daartoe behoorende van den open
baren gemeenteweg te ·bereiken zijn, niet 
ter zake dienende is. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van A., 

weduwe van B., en B., beiden te X., tegen de 
uitspraak van den Raad van Beroep voor de 
directe belastingen te Leeuwarden, dd. 21 April 
1925, betreffende een aan wijlen Mr. B. opge
legden aanslag in de wegbelasting der gemeente 
het Bildt, over 1924 ; 

Gehoord het pleidooi van den raadsman van 
belanghebbenden; 

Gelet op de schriftelijke conclusie van den 
Advocaat-Generaal Ledeboer, namens den 
Procureur-Generaal, strekkende tot verwerping 
van het beroep ; • 

0. dat ten deze vaststaat : 
dat over het jaar 1924 aan wijlen Mr. B. is 

opgelegd een aanslag in de wegbelasting der 
gemeente het Bildt, ten bedrage van f 96.03 ; 

dat tegen dezen aanslag een bezwaarschrift 
is ingediend bij den Raad der gemeente, op 
grond dat van de verschillende perceelen, 
wegens het genot waarvan een aanslag is op
gelegd, slechts twee zouden belenden aan een 
openbaren gemeenteweg, de Langhuisterweg, 
doch dat zulks met de andere perceelen niet het 
geval is en deze al evenmin op dien weg een 
uitgang hebben; 

dat de Raad der gemeente bij besluit van 
29 Juli 1924 de reclame heeft afgewezen, waarop 
van deze beschikking in beroep is gekomen bij 
den Raad van Beroep, voornoemd, die echter 
bij de bestreden uitspraak den aanslag heeft 
gehandhaafd, zulks inzonderheid op de navol
gende gronden : 

,,dat is gebleken, dat de landen van appel
lante, uitmakende een haar in eigendom toe
behoorende boerderij, deels belenden aan een 
openbaren landweg in de gemeente het Bildt, 
deels dien openbaren weg kunnen bereiken, 
waarbij dan gebruik moet worden gemaakt 
van andere aan appellant,e toebehoorende per
ceelen ; dat appellante van oordeel is, dat die 
laatst$enoemde perceelen niet zijn belastmg
plicht1g, omdat deze geen directen uitgang 
hebben op dien weg ; 

,,dat in den regel de producten van de ver
schillende perceelen, tot één boerderij behoo
rende, worden vervoerd naar de boerderij over 
de verschillende daartoe behoorende gronden, 
zonder dat daarbij gebruik wordt gemaakt van 
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den openbaren weg ; dat die producten worden 
verzameld in de boerderij en later, voor zoover 
ze worden verkocht, worden vervoerd over 
den openbaren weg ; dat daaruit volgt, dat de 
producten van elk afzonderlijk perceel ten slotte 
worden vervoerd over den openbaren weg en 
elk perceel uitgang moet hebben naar dien 
weg, ook al wordt niet. steeds direct van dien 
uitgang gebruik gemaakt ; dat het geschil dan 

. ook feitelijk betreft de vraag of perceel en land, 
die geen directen uitgang hebben op een open-
baren landweg m onderhoud bij de gemeente, 
belastingplichtig zijn ; 

,,dat de verordening voor gebouwde eigen
dommen en daarbij behoorende erven ei~cht het 
belenden aan of in de onmiddellijke nabijheid 
gelegen zijn van een weg ; dat zulks hier het 
geval is, zooals onbetwist is ; dat voor onge. 
bouwde eigendommen alleen is vereischt, dat 
deze aan deze wegen belenden of daarop uitgang 
hebben; dat enkele van appellante's perceelen 
belenden aan die wegen en de andere van clie 
wegen gebruik zouden moeten maken, zooals 
namens appellante is erkend, al ze niet met 
eerstgenoemde perceelen één boerderij vorm
den ; dat zooals reeds is opgemerkt die perceelen 
voor den afvoer der producten dan toch moeten 
hebben uitgang op den openbaren weg ; dat de 
verordening ook niet ei.scht, dat gebru..k wordt 
gemaakt van den weg, maar alleen, dat de 
ongebouwde perceelen uitgang hebben op den 
weg en niet is t e ontkennen, dat ten slott e alle 
perceelen van appellante uitgang hebben op 
den openbaren weg hij de gemeente in onder
houd, zoodat aan de bij de verordening sestelde 
eischen is voldaan ~ het beroep met kan 
,vorden toege,vezen'' ; 

0 . dat, t egen deze uitspraak wordt aange
voerd het, navolgend middel van c11.ssatie : 

, chending, althans verkeerde toepassing van 
art. 242c der Gemeentewet, en der artt. 1, 2 en 
3 der Verordening op de heffi ng van een weg
belasting in de gemeente het Bildt,, door het 
beroep ongegrond te verklaren en den aanslag 
in de wegbela.sting dier gemeente t e hand
haven ook voor de ongebouwde perceelen, welke 
niet aan een openharen weg belenden, ten aan
zien van welke perceelen was ontkend, dat zij 
uitgang hadden op een openbaren landweg in 
die gemeente in den zin der aangehaalde arti
kelen, zulks op de overwegmg, dat t en slotte 
alle hierbedoelde perceelen uitgang hadden op 
den openbaren weg bij de gemeente in onder
houd; dat echter deze overwegmg de uitspraak 
niet kan rechtvaardigen , te mmder, nu zij 
steunt op den grond, dat elk perceel uitgang 
moet hebben op den openbaren weg, en dat 
ook de bedoelde perceelen voor den afvoer der 
producten mtgang moeten hebben op den open
baren weg, t erwijl niet onderzocht werd, of de 
gelegenheid, die bestond om van clie perceelen 
.den openbaren weg te bereiken, van dien aard 
was, dat die perceelen geacht konden worden 
uitgang op den openbaren weg te hebben in 
den zin van art. 242c der Gemeentewet, en 
van art. 1 der aa ngehaalde verordening ; 

0. dat art. 1 der Verordening op de weggeld
belasting in de gemeente het Bildt luidt: 

In deze gemeente wordt onder den naam van 
weggeld eene belasting geheven : 

1°. wegens gebouwde eigendo=en en daar
bij behoorende erven, die belenden aan of in de 

onmiddellijke nabijheid gelegen zijn van open
bare landwegen in de gemeente waarvan de 
kosten van onderhoud ten laste dier gemeente 
komen; 

2°. wegens ongebouwde eigendommen, die 
aan deze wegen belenden of op deze wegen uit
gang hebben ; 

terwijl in art. 2 bepaald wordt, dat in den 
regel de belasting verschuldigd is door hem, die 
op 1 Jan. van elk jaar als genothebbende is 
aangewezen in de kadastrale leggers ; 

0. ten aanzien van het cassatiemiddel: 
dat een ongebouwd eigendom in den zin van 

art. 242c der Gemeentewet en het daarmede 
in overeenstemming zijnde art. 1 der hierbe
doelde gemeenteverordening reeds geacht kan 
worden uitgang te hebben op een openbaren 
weg waarvan de kosten van onderhoud ten 
laste der gemeente komen, wanneer dit perceel 
slechts op eenige wijze van dien bij de gemeente 
in onderhoud zijnden weg bereikt kan worden, 
doch dat dit wèl het geval is, wanneer men voor 
de exploitatie van clit perceel dit pleegt te be
reiken , zonder iemands rechten te In-enken, van 
den bij de gemeente in onderhoud zijnden open
baren weg, en dit geschiedt zonder dat eerst 
gebruik gemaakt wordt van een anderen, voor 
het openbaar verkeer openstaanden weg; . 

dat toch in clit laatste geval de perceelen mt
gang hebben op dien tusschengelegen open
baren weg en niet op de bij de gemeente in on
derhoud zijnden weg, doch dat ten deze, waar 
van het bestaan van zttlk een weg geen sprake 
was, ook terecht is aangenomen, dat alle per
ceelen, waarvoor de aanslag is opgelegd, op den 
Langhuisterweg uitgang hadden, zijnde toch 
de omstandigheid, dat, meerdere perceelen 
slechts over andere te bereiken zijn, blijkens 
het boven taande op zich zelf en zonder meer 
niet ter zake dienende ; 

dat het middel dus niet tot cassatie kan lei
den· 

V~rwerpt het beroep. (W.) 

13 Maart 1926. KONINKLIJK BESLUIT. 
H et begrip "woonplaats" sluit zoowel uit 

historisch als uit taalkundig oogpunt in 
zich het aanwezig zijn van een woning. In 
het algemeen houdt derhalve domicilie in 
een gemeente op, zoodra een woning ont. 
breekt, tenzij er zich omstandigheden ten 
opzwhte van het hoofdverblijf voordoen, 
waardoor de band met die gemeente niet 
wordt verbroken. 

WIJ WILHEU.llNA, ENZ. 
Beslissende het geschil over de woonplaats 

van de armlastige Jn-ankzinnige Ae. Aa. E. 
Meijboom; 

Den Raad van State, Afdeel ing voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
6 Jan. 1926, n°. 4 en 24 Febr. 1926, n°. 4/25; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 
10 Maart 1926 n°. 538, Afd. Armwezen ; 

0. dat Antje Anna Elisabeth Meijboom, 
geboren t e Bantam den 3 Augustus 1894, sinds 
October 1922 gevestigd was in de gemeente 
Hellendoorn, waar zij werkzaam was als 
onderwijzeres aan de school der Vereeniging 
voor schoolonderwijs op gereformeerden grond
slag te ijverdal in die gemeente; 
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dat haar door het schoolbestuur op 27 Januari 
1924, ziekteverlof werd verleend, aangezien 
zij lijdende was aan een lichte longaandoening 
en rust moest houden, waarop zij naar hare 
ouders, die te Apeldoorn woonden, vertrok, 
terwijl zij spoedig daarop altham in Februari 
1924, de kamer, die zij t e Nijverdal bewoonde, 
opzegde; 

dat zij, na van hare longaandoening zoo goed 
als genezen te zijn, zenuwziek werd, wat hare 
opneming in het gesticht, Wolfheze t e Wolfheze 
n ooclig maakte; dat zij, uit dit gest,icht ont 
slagen, voor verder herstel in de ouderlijke 
woning te Apeldoorn werd verpleegd, dat zij 
echter, daar haar toestand zulks noodzakelijk 
maakte, krachtens eene omstreeks 23 Februari 
1925 aangevraagde rechterlijke machtiging ter 
zake van krankzinnigheid werd overgebracht 
naar het geneeskundig gesticht "Het Apel
doornsche Bosch" te Apeldoorn, waarop zjj , 
nadat haar ziekteverlof tweemaal was ver
lengd, met ingang van 27 Juni-1925 als onder
wijzeres aan de bovengenoemde school, eervol 
werd ontslagen ; 

dat over de betaling van de kosten van ver
pleging van de patiente in het geneeskundig 
gesticht "H et Apeldoornsche Bosch" geschil is 
ontstaan tusschen de gemeentebesturen van 
Apeldoorn en H ellendoorn ; 

dat Ged. Staten van Gelderland er niet in 
geslaagd zijn het gescrul in der minne bij te 
leggen; 

0. dat de l?atiënte na op het eind van J anuari 
1924 haar mtrek in haar ouderlijk huis te 
Apeldoorn te hebben genomen, kort daa rop 
de kamer, die zij te Nijverdal, gemeente Hellen
doorn bewoonde, heeft opgezegd, zoodat zij 
sindsdien in deze gemeente geen woning meer 
bezat; 

dat zoowel uit historisch a ls uit taalkundig 
oogpunt moet worden aangenomen, dat het 
begrip woonplaats in zich sluit het aanwezig 
zijn van eene woning en derhalve in 't alge
meen domicilie in eene gemeente ophoudt, 
zoodra eene woning ontbreekt ; tenzij er zich 
omstandigheden ten opzichte van het hoofdver
blijf voordoen, waardoor de band met die 
gemeente niet wordt verbroken; 

dat zoodanige omstandigheden zich ruer niet 
voordoen; 

dat mitsdien de gemeente H ellendoorn niet 
als de woonplaats der patiënte kon worden 
aangemerkt toen omstreeks 23 Febr. 1925 de 
rechterlijke machtiging om haar in een krank
zinnigengesticht te plaatsen werd aangevraa$d ; 

dat op dit tijdstip de patiënte verblijf hield 
in de ouderlijke woning te Apeldoorn, alwaar 
zij geacht moet worden na haar vertrek uit 
H ellendoorn haar hoofdverblijf te hebben ge
vestigd nadat zij, zooals boven is vermeld, 
baar kamer te Nijverdal had opgezegd ; 

dat daaraan niet afdoet (je omstandigheid 
dat de patiënte wellicht het voornemen heeft 
gehad na verloop van tijd, wanneer de toestand 
van haar gezondheid haar daartoe in staat zou 
•tellen, weder naar Nijverdal, gemeente Hellen
doorn terug te keeren ; 

dat de kosten van verpleging van de pa
tiënte mitsdien ten laste van de eemeente 
Apeldoorn bebooren te komen ; -

Gezien de Armenwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

de gemeente Apeldoorn aan te wijzen als de 
woonplaats van de armlastige krankzinnige 
A. A. E. Meijboom voor de toepassing van 
art. 39 der Armenwet. 

Onze M:inister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw is behtst enz. (A. B.) 

15 j)faart 1926. BESLU IT t,ot nadere wijziging 
van het Algemeen R eglement Vervoer 1901. 
s. 42. 

WTJ WILHE LMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 17 Fet>ruari l!l26, La. D, af
deeling Spoorwegen ; 

Gelet op artikel 27 der Spoorwegwet ; 
Den Raad van State geboord (advies van 

2 Maart 1926, no. 29); · 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 11 Maart 1926, n°. 393, 
afdeeling Spoorwegen ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
in het Algemeen Reglement, Vervoer 1901, 

vastgesteld bij Koninklijk besluit van 4 Januari 
1901 (Staatsblad n°. 20), het laatst gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 24 November 1925 
(Staalsblad n°. 452) de volgende wijzigingen aan 
te brengen: 

I. Artikel 55, vierde lid, wordt vervangen 
door een nieuw vierde en vijfde lid, luidende 
als volgt: 

.,4. ' De afzender moet zóó laden, dat het 
geladene geen gevaar voor personen of voor 
beschadiging van het spoorwegmaterieel, van 
de spoorbaan en van de zich langs den weg 
bevindende spoorwegwerken, oÎ van andere 
vervoerde goederen oplevert. Hij moet zich 
bij het laden van wagens houden aan het voor 
de lijnen, waarover het vervoer heeft te ge
schieden, vastgestelde laadprofiel. Het voor 
het vervoer over de in Nederland gelegen lijnen 
in acht te nemen laadprofiel wordt fn de bij
zondere voorwaarden van vervoer vastgesteld. 
Verder mag de afzender : 

a. wagens met één, het draagvermogen aan
gevend opschrift slechts tot 5 pct. boven het 
draagvermogen beladen ; 

b. wagens met twee opschriften, waarvan 
het eene het normaal en het andere het maxi
mum-gewicht van belading aangeeft, slechts 
tot dit laatste gewicht beladen; 

zulks met dien verstande, dat, indien de aard 
der goederen doet vreezen, dat hun gewicht 
door den invloed der weersgesteldheid geduren
de het vervoer zoodanig. zal toenemer:, dat de 
vorenbedoelde perken worden overschreden, 
wagens, als hierboven onder a bedoeld, niet 
zwaarder mogen worden beladen dan tot het 
draagvermogen, en wagens, alR hierboven 
onder b bedoeld, niet zwaarder dan tot het 
normaal gewicht van belading. 

5. De afzender, die zelf goederen laadt, is 
aarnprJJ,kelijk vo01 alle schade, welke tijdern 
het laden, of äls gevolg van het niet in acht 
nemen van het bepaalde onder 4 wordt veroor
zaakt, tenzij bewezen wordt, dat de schade is 
ontstao.n door de schuld van den spoorweg
dienst of van zijn personeel. Ingeval het be
drag der schade niet t erstond kan worden vast
gesteld, zijn de bestuurders van den spoorweg
dienst gerechtigd, eene waarborgsom te vorderen 
gelijk aan het vermoedelijk bedrag der schade. 
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D e bestuurders van den spoorwegdienst zijn 
niet verplicht de goederen af te geven, alvorens 
de schade of de hiervoor bedoelde waarborgsom 
b"ta.ald is." 

II. A~tikel 1\5, vijfde, zesde, zevende en 
achtste hd, wordt zesde, zevende, achtste en 
negende lid. 

III. In artikel 58, paragraaf I , achtste lid, 
onder letter b, worden de laatste 1.even woorden 
vervangen door : ,,de goederen op het station 
in ontvan3st heeft genomen". 

IV. In artikel 58; paragraaf 2, achtste lid , 
wordt tusschen B en C ingelascht : 

"C. De geadresseerde, die zelf de goederen 
lost, is aansprakelijk voor alle schade, welke 
bij het lossen wordt veroorzaakt, tenzij be
wezen wordt, dat d e schad e is ontstaan door d e 
schuld van den spoorwegdienst of van zijn 
perRoneel. Indien het bedrag d-,zer schadP 
niet terstond kan worden vastgesteld, zijn de 
bestuurders van den spoorwegdienst $erech
tigd eene waarborgsom te vorderen, ge~jk aan 
het vermoedelijk bedrag der schade. Zij zijn 
verder gerecht,igd de verdere lo•sing en weg
voermg van de goederen te beletten, totdat de 
schade of de hiervoor bedoelde waarborgsom 
betaald is. " 

V. In artikel 58, paragraaf 2, a.chtste lid, 
wordt de bestaande letter C gewijzigd in D. 

VI. De laatste volzin van artikel 66, para 
graaf 4, vervalt. 

Onze Minister van Wat-ersta11,t is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwefä in het 
Staatsbla,:l geplaatst en in afschrift aan den 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

's-Gravenhag:e, den 15den Maart 1926. 
WILHELMINA. 

De Mini~ter van Waterçtaat, H. v. D. VEGTE, 
(U·itgeg. 29 Maart 1926.) 

15 Maart 1926. 'BESLUIT tot nadere wijziging 
van het Koninklijk besluit van 2S Februa.ri 
1922 (Staatsblad n°. 92), houdende vast
st elling van een regeling voor den vrij
willigen landstorm. S. 43. 

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

Oor!~ van 12 Maart 1926, Ilde Afdeeling n°. 1 ; 
n ebben goedgevonden en verstaan : 

t e bepalen, dat in het sedert herhaaldelijk 
gewijzigd Koninklijk besluit van 28 Februari 
1922 (Staatsblad n°. 92) aan artikel 8 een nieuw 
lid zal wordt>n toegevoegd, luidende: 

"4. De vrijwilliger is verplicht te zorgen 
dat zjjn adres steeds bekend is bij zijn verband.s
of korpscommandant, of, indien hij niet tot 
een verband of korps behoort, bij den Inspec
t eur, bij gebreke waarvan voor een oproeping 
het adres zijner laatst bekende woonplaats zal 
gelden" . 

Onze Minister van Oorlog i~ belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staat.•blad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 15den Maart 1926. 
WILHELMINA. 

De l1J iniste1 van Oorlog, L . A. VAN ROYEN. 
(UitgP,g . 25 Maart 1926.) 

15 Maart 1926. BESCHIKJUNG van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw, 
houdende uitvoering van de Boterwet. 1 

De Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw ; 

Gezien de Ministerieele beschikkihg van 29 
Juli 1902 (Neder/.andsche Staatscourani van 31 
Juli 1902, n°. 177), laatstelijk gewijzigd bij 
ministerieele beschikking van 5 Mei 1925, . Di
rectie van den Landbouw, n°. 411 , 5de afdee
ling, houdende, met intrekkkng van vroegere 
beschikkingen, nadere uitvoering van artikel 11, 
derde lid, juncto art. 7, l ste lid, der Boterwet ; 

H eeft goedgevonden : 
achter het bepaalde sub ir van § 4 van eerst

genoemde beschikking het volgende toe te 
voegen : 

,,in, op verpakkingen van margarine, be
stemd voor IJsland , mag in plaats van het 
woord "Margarine" de aanduiding "Smjör
lik1" worden gebezigd; 

voor die aanduiding is afwijking geoorloofd 
van den vorm en de afmetingen, m § 1 dezer 
beschikking ten opzichte van het woord "Mar
garine" bepaald ; 

vrijheid wordt gelaten, wat betreft het aan
tal malen, da,t de aanduiding is aan te brengen." 

15 Maart 1926. RONDSCHRIJVEN van den 
Minister van Waterstaat aan Ged. Staten 
van de verschillende provincies, betreffende 
voorkeur Ned. Fabrikaat-Werkverruiming. 

U gelieve hiernevens aan te treffen afschrift 
van mijne heden tot de onder mijn Departe
ment behoorende autoriteiten gerichte circu
laire, waarbij ik U moge uitnoodigen deze ter 
kennis te brengen van de besturen van de 
waterschappen, veenschappen en veenpolders 
in Uw gewest met verzoek aan dezen om daar -

1 Bij beschikkmg van den Minister van Bin
nenlandsche Zaken en Landbouw dd. 13 No
vember 1924 is achter het bepaalde sub i van 
§ 4 van de beschikking van 29 Juli 1902 het 
volgende ingevoegd : 

ir. Op verpakkingen van margarine, be
stemd voor Fmland, mag in vlaats van het 
woord "margarine" de aandmding " import
marg•uin" worden gebezigd ; 

voor die aanduiding is afwijking geoorloofd 
van den vorm en de afmetingen, in § 1 dezer 
beschikking ten opzichte van het woord " mar
garine" bepaald; 

vrijheid wordt gelaten, wat betreft het aan
tal malen, dat de aanduiding is aan te brengen." 

Bij beschikking van denzelfden Minister van 
5 Mei 1925 is het bepaalde sub a van § 4 als 
volgt gewijzigd : 

"Op verpakkingen van maraarine bestemd 
voor Frankrijk of voor de Fransche koloniën, 
voor zooveel deze laatste mede voorschriften 
hebben aangaande het merken van margarine
verpakking, mogen de vorm en de afmetingen 
der aanduiding "Margarine" afwijken van het 
in § 1 dezer beschikking bepaalde, terwijl 
vrijheid ~ordt gelaten wat betreft het aantal 
malen, dat die aanduiding is aan te brengen. 
Op bedoelde verpakkmgen mogen de bestand
deelen der waar zijn vermeld." 
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mede bij voorkomende gelegenheid rekening te 
willen houden. 

BIJLAGE. 

MINISTERIE VAN WATERSTAAT . 
N°. 281. Afd. Generaal Secretariaat. 

Betreffende : voorkeur Ned. 
Fabrikaat-werkverruiming. 

's-Gr avenhage, 15 Maart 1926. 
Reeds meermalen werd er dezerzijds op 

aangedrongen te bevorderen dat geen bestellin
gen, welke kunnen geach~, worden aan de buiten
landsche nijverheid te zullen ten deel vallen, 
vanwege het Rijk worden gedaan of goedgekeurd 
zonder dat blijkt dat de Rijkscommissie voor 
werkverruiming betreffende die bestellingen is 
gehoord. ' 

Het overleg met, vorengenoemde Commissie 
heeft in vele gevallen tot een gunstig resultaat 
geleid. Niettemin is de commissie van oordeel, 
dat in dit opzicht nog aanzienlijk meer zou 
kunnen worden bereikt. 

Daar door nauwgezette opvolging van boven
bedoeld verzoek een dubbel belang wordt ge
diend, nl. de bevordering van de Nederlandsche 
Nijverheid en vooral bestrijding van de heerschen
de werkloosheid, vestig ik hierbij nogmaals met 
aandrang Uwe aandacht op deze aangelegenheid 
Het is het uitdrukkelijk verlangen van de Re
geering dat de bedoelde gedragslijn stipt worde 
gevolgd. 

Aan 

De Minister van Waterstaat , 
Voor den Minister, 

De Secretaris-Generaal, 
VAN ARKEL, l. S.-G. 

de Autoriteiten ressorteerende onder 
het D-,partement van Waterstaat. 

15 Maart 1926. ARREST van den Hoogen Raad. 
Opsporen van wild is een handeling, die 

bestaat in het volgen van wilsdporen, het 
sporen naar de aanwezigheid van wild. 
Hieronder valt niet het stellen of herstellen 
van een wild~trik. 

(Jachtwet A!"t. 16.) 

Mrs. Hesse, Segers, Ort, Taverne en 
Kir berger. 

De Officier van Justitie bij de Arr. -Rechtbank 
te Assen, requirant van cassatie tegen een von
nis dier Rechtbank van 18 December 1925, 
waarbij in hooger beroep werd bekrachtigd 
een vonnis van den Kantonrechter te Assen 
van 9 October 1925, bij hetwelk de gerequi
reerde, G. M., is ontslagen van alle rechtsver
volging. 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Lede boer. 

Bij het in hooger beroep bevestigd vonnis 
is ten laste van beklaagde als bewezen aange
nomen, dat hij op tijd en plaats in de dag
vaarding vermeld in het jachtveld een wild
strik, welke was ontsteld, zoodanig heeft ge-

steld, dat daarin wild kon worden gevangen. 
De R echter achtte dit bewezene niet strafbaar 
met name niet krachtens art. 16 Jachtwet 1923 
zooals dit luidt na de daarin bij de wet van 23 
Maart 1925 (S. 82) gebrachte wijziging, daar 
dit artikel thans slechts strafbaar zou stellen 
het opsporen, bemachtigen of dooden van wild 
met de daar genoemde middelen en niet alle 
pogingen daartoe. 

De H eer Officier van Justitie heeft bij me
morie van cassatie gesteld : ,,schending van 
art. 16 der J achtwet 1923, gewijzigd bij de wet 
van 23 Maart 1925 (S. 82), door het bewezene 
niet strafbaar te verklaren, hoewel dit viel 
onder het bij dat artikel verboden "wild op
sporen met een strik. " Wil men - wat de 
wetgever doet, zoo de toelichting van het 
middel - onderscheiden tusschen bemach
tigen van wild met een strik en opsporen van 
wild met een strik, dan kan opsporen niets 
anders zijn dan op de plaats waar het wild 
sporen heeft achtergelaten, den strik stellen 
of herstellen. 

De Heer requirant stelt hierbij voorop, dat 
de wetgever in art, 16 heeft gedacht aan de 
mogelijkheid om met strikken en - de conse
quentie in dien gedachtengang zou het eischen 
- met alle andere onder letters a tot en met l 
genoemde middelen, zoowel wild op te sporen, 
als dat te bemachtigen of te dooden. Dat 
uitgangspunt is echter kenlijk onjuist. H et 
is toch duidelijk, dat de wetgever niet kan 
hebben gedacht aan de mogeliJkheid om b.v. 
met kanon~eweren onder g genoemd, of met 
netten en giftige middelen resp. onder h, i en i 
gemeld, wild op te sporen. H et juist begrip 
van art. 16 is, dat met de middelen onder a 
tot en met l genoemd, voor zoover daarmede 
wild, hetzij kan worden opgespoord, dan wel 
bemacht igd of gedood, het een zoowel als het 
ander ongeoorloofd is. In de gevallen waarin 
alle drie mogelijk zou zijn, geldt dus het verbod 
in vollen omvang, waar slechts een of twee der 
bedoelde handelingen mogelijk zijn, bestrijkt 
het verbod uiteraard slechts die mogelijke 
gebeurlijkheden. 

Wild "opsporen" is eene handeling bestaande 
in het speuren naar de aanwezigheid van wild 
en het stellen of herstellen van een wildstrik 
is daaronder m.i. zeker niet begrepen. 

Onder de oude Jachtwet is dit dan ook steeds 
beschouwd als een poging om wild t e bemach
tigen. (H. R. 17 April 1861 ; N. R. 67, blz. 411, 
25 F ebruari 1862, W. 2360, N. R. 70, blz. 274, 
19 December 1866, W. 2876, N. R. 84, blz. 384.) 
Zoodanig feit was dan strafbaar krachtens art. 
15 t weede lid in verband met art. 40 dier wet. 

Onder de tegenwoordig geldende J achtwet 
is een poging tot het bemachtigen van wild 
met ongeoorloofde middelen echter niet als 
zoodanig verboden en strafbaar gesteld, 

Daarmede is echter nog n iet gezegd, dat een 
feit als het bewezen verklaarde, het weer vang
baar stellen van een wildstrik, onder alle om
standigheden straffeloos zou mogen geschieden. 

R eeds onder de oude J achtwet is het op
nemen van een wildstrik verboden en strafbaár 
geoordeeld, bij arrest van den Hoogen Raad 
van 29 Augustus 1871, W. 3377, N. R. dl. 98, 
blz. 310 en wel als zijnde de overtreding van 
zich met een wildstrik in het veld bevinden 
buiten openbare wegen en voetpaden. Ik 
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wijs er uitdrukkelijk op, dat toen alleen gesteld 
en bewezen was het opnemen van een wild
strik, niet het mogelijk gevolg daarvan, dat 
de opnemer die in zijn bezit had. Terecht 
werd m.i. onder die omstandigheden de be
trekking tusschen den persoon en den strik 
van dien aard geoordeeld, dat de opnemer 
geacht werd met dien strik zich in het veld te 
bevinden. 

Op overeenkomstige wijze zou ik meenen, 
dat ook hij die in het veld een strik (weer) 
vangbaar stelt, gezegd kan wordeµ zich met 
dien strik in het veld te bevinden. Strijd met 
de rechtspraak onder de oude J achtwet zou 
er niet zijn, want wel omschreef deze zoodanig 
feit als eene poging om wild te bemachtigen, 
doch toen was dit op zich zelf als zoodanig 
verboden en strafbaar gesteld feit, eene bi
zondere strafbepaling tegenover de alge
meene, zich met een wildstrik in het veld be
vinden buiten openbare wegen en voetpaden. 

Strafbaar zou dan ook nu het in het veld her
stellen van een strik zijn, mits echter wat in 
de thans behandelde zaak niet het geval is, 
gesteld en bewezen ware, dat dit feit aldaar 
had plaats gehad "buiten openbare wegen en 
voetpaden" (vgl. art. 16 tweede lid, j0 • 46 
Jachtwet.) 

Het cassatiemiddel acht ik alzoo ongegrond, 
het bestreden dictum juist. 

1k concludeer tot verwerping van het be-
roep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer Ort ; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij memorie, enz. (zie 
conclusie Adv.-Gen.); 

Gehoord den Advocaat-Generaal Ledeboer 
namens den Procureur-Generaal, in zijne 
conclusie, strekkende tot, enz. ; 

0. dat bij het vonnis van den Kantonrechter 
wettig en overtuigend bewezen is verklaard, 
met gerequireerdes schuld daaraan, enz. (zie 
conclusie Adv.-Gen.); 

dat de Kantonrechter den gerequireerde te 
dier zake ontsloe~ van alle rechtsvervolging, 
op grond, enz. (zie conclusie Adv.-Gen.); 

dat de Rechtbank bij het bestreden vonuis 
die uitspraak heeft bevestigd ; 

0. ten aanzien van het middel van ·cassatie : 
dat tot toelichting daarvan is aangevoerd, 

dat de wetgever blijkbaar onder het bemach
tigen van wlld met een strik iets anders verstaat 
dan onder het opsporen van wild met een 
strik, zoodat - wil men tusschen beide be
grippen onderscheiden - opsporen niets 
anders kan zijn dan (in dit geval met een strik) 
op eene plaats waar het wild sporen heeft 
achtergelaten, den strik te stellen of herstellen, 
daar toch een andere manier om met een strik 
wild op te sporen (dat de wetgever mogelijk 
oordeelt) niet denkbaar is; 

0. dat het verbod van art. 16 der, als gezegd 
gewijzigde, jachtwet 1923, om wild op te 
sporen, te bemachtigen of te dooden met een 
der onder a tot en met l genoemde middelen, 
de beteekenis heeft dat, naar gelang het gebruik 
van het een of het ander dier middelen het 
mogelijk maakt om hetzij wild op te sporen, 
hetzij dit te bemachtigen, hetzij dit te dooden, 
deze handeling niet geoorloofd is ; 

dat het derhalve in dit geval uitsluitend de 
vraag geldt of met het stellen of herstellen 
van een wildstrik wild wordt opgespoord ; 

dat deze vraag ontkennend moet worden 
beantwoord, daar opsporen van wild een han
deling is die bestaat m het volgen van wild
sporen, het sporen naar de aanwezigheid van 
wild - en daaronder niet kan worden begrepen 
het bovengenoemd gebruik maken van een 
wildstrik; 

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

16 Maart 1!)26. RONDSCHRIJVEN van den 
l\finister van Justitie aan Heeren Co=is
sarisse n der Koningin in de Provinciën, 
betreffende in- en doorvoer van vuurwa
penen en munitie bestemd voor Neder
)andsch-Indië. 

Ik heb de eer U HoogEdeJGestrenge te be
richten, dat mijn Ambtgenoot van Koloniën 
mij a.Js volgt bericht : 

Ik heb de eer Uwer Excellentie mede te 
deelen, dat de volgende bekendmaking in de 
Nederlandsche Staatscourant wordt geplaatst: 

,,Invoer van vuurwapenen in Nederlan<lsch
In<lië." 

De l\finister van Koloniën bren$t t er alge
meene kenuis, dat bij ordonnantie van den 
Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië 
in Indisch Staatsblad 1925 n°. 498, welke or
donnantie op 1 April a .s. in werking treedt, 
nieuwe bepalingen zijn va-st$esteld omtrent den 
invoer in Nederlandsch-Ind1ë van vuurwapens, 
buskruit en munitie. 

Daarbij is als regel alle invoer van zoodanige 
artikelen, anders dan ten behoeve van 's-Lands 
dienst of ten behoeve van landsdienaren, voor 
wie het bezit van een vuurwapen is voorge
schreven, verboden. Van rlit verbod kan echter 
door den Directeur van Binnenlandsch Bestuur 
te Weltevreden in bijzondere gevallen ontheffing 
worden verleend. 

Consenten voor den uitvoer van vuurwapens, 
buskruit en munitie naar Nederlandsch-Indië 
worden hier te lande slechts verleend, wanneer 
door de aanvragers een door den Directeur 
voornoemd uitgereikte invoervergunning wordt 
overgelegd. 

In verband met deze mededeeling moge ik 
voor zoover noodig verwijzen na.ar het schrijven 
van mijn toenmaligen Ambtsvoorganger d.d. 
13 Juni 1921, 2• Afd. A., n°. 148 geheim. 

(B.) 

17 Maart 1926. BESLUIT, houdende bepa
lingen omtrent vrijdom van den accijns 
voor zout ten dienste van het ontdooid 
en vrij van sneeuw houden van brand
kranen, afsluiters of andere deelen van 
water- of gasleidingen. S. 44. 

WTJ WILHELM:INA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen M:inister van 

Financiën van 24 Februari 1926, n°. 185, 
Accijnzen; 

Gezien artikel 74, Ir. i, der wet van 27 Sep
tember 1892 (Staatsblad n°. 227), houdende 
bepalingen omtrent den accijns op het zout, 
zooals dit luidt ingevolge artikel 1 der wet 
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van 10 December 1915 {Staatshlad n°. 493) ; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

9 Maart 1926, n°. 19) ; 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 13 Maart 1926, n°. 144, 
Accijnzen; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 
Art. 1. Voor het zout benoodigd ten dienste 

van het ontdooien en vrij van sneeuw houden 
van brandkranen, afsluiters en andere deelen 
van water- en gasleidingen wordt vrijdom van 
accijns toegestaan op den voet van Ons besluit 
van 6 April 1912 (Staatsblad n°. 139). 

2. Het door den vrijdomgenietende be
noodigd zout kan mede worden betrokken uit 
een depot van wegenzout, als bedoeld is in 
Ons besluit van 7 Januari 1913 (Staatsblad 
n°. 8). 

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

's-Gravenhage, den l 7den Maart 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, DE GEER. 
( Uitgeg. 29 Maart 1926.) 

17 Maart 1926. MissrvE van den Mmister van 
Einnenlandsche Zaken en Landbouw aan 
de burgemeesters, voorzitters van de hoofd
stembureaux voor de verkiezing van de 
leden der Tweede Kamer. 

Onder verwijzing naar het op 11 Jan. 1926 
door mijn ambtsvoorganger aan den voorzitter 

. van de Eerste Kamer der Staten-Generaal in
gezonden antwoord op de vragen van het lid 
van die Kamer, den Hr. Dr. Franssen, heb ik 
de eer, U het volgende mede te deelen. Ver
schillende stembureaux hebben zich bij de in 
Juli 1925 gehouden verkiezing van de leden van 
de Tweede Kamer, inzake art. 91 der kieswet 
met gedragen naar de aanwijzin~ van den Mi
nister van Staat, Mimster van Bmnenl. Zaken, 
vervat in diens missive aan de Ged. Staten der 
provinciën dd. 27 Dec. 1917, n°. 10/954, afd. 
B. B., door "op een tweede uittreksel uit de 
kiezerslijst, bevattende de namen der kiezers 
m het betrokken stemdistrict, de namen van 
de kiezers, die zich aanmelden, door (te strepen) 
en het uittreksel uit de lijst met een toelichtend 
schrijven aan den burgemeester (te zenden)". 

De door vele stembureaux gevolgde gedrags
lijn om aan te teekenen de namen van hen, die 
niet aan de stemming deelnamen, is met in 
overeenste=ing geweest met de artt. 72 en 
91 der kieswet, waar sprake is van een aanmel
dingsplicht en niet van een plicht om aan de 
stemming deel te nemen. Niet van ben, die niet 
aan de stemming deelnamen, maar van hen, 
die zich niet hebben aangemeld, had aanteeke-
ning moeten zijn gehouden. ( Ge1n. Stem.) 

20 Maart 1926. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het Staatsblad van het op 
8 Januari 1925 te 's-Gravenhage tusschen 
Nederland en Noorwegen gesloten voor
loopig luchtvaartverdrag (Staatsblad 1925, 
n°. 502). S. 45. 

1926. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Gezien de wet van den 24sten December 1925 

(Staatsblad n°. 502), houdende goedkeuring van 
het op 8 Januari 1925 te 's-Gravenhage tusschen 
Nederland en Noorwegen gesloten voorloopig 
luchtvaartverdrag, van welk verdrag een afdruk 
en eene vertaling bij dit Besluit zijn gevoegd. 1 

Overwegende, dat de akten van bekrachti
ging van dat verdrag op 16 Februari 1926 te 
Oslo zijn uitgewisseld ; · 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 16den Maart 
1926, Directie van het Protocol, nr. 5585; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
bedoeld verdrag te doen bekend maken door de 
plaatsing van dit Besluit in het Staatsblad. 1 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zooveel 
hem aangaat, belast met de uitvoering van het
geen ten deze wordt vereischt. 

's-Gravenhage, den 20sten Maart 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Bititenlandsche Zaken, 
VAN KARNEBEEK. 
(Uitgeg. 1 April 1926.) 

VERTALING. 

Hare Majesteit de Korungin der Nederlanden 
en 

Zijne Majesteit de Koning van Noorwegen, 
gelijkelijk bezield met den wensch om de 

luchtvaart tusschen Nederland en Noorwegen 
te regelen, hebben besloten te dien einde een 
voorloopig verdrag te sluiten en hebben tot 
Hunne Gevolmachtigden benoemd, te weten: 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden : 
Zijne Excellentie Jonkheer H. A. van 

Karnebeek, Minister van Buitenlandsche Zaken; 
Zijne Majesteit de Korung van Noorwegen; 
Zijne Excellentie den Heer Emil Huitfeldt, 

Zijner Majesteits Buitengewoon Gezant en 
Gevolmachtigd Minister bij Hare Majesteit de 
Koningin der Nederlanden; 

die, daartoe behoorlijk gemachtigd, nopens 
de volgende artikelen zijn overeengekomen : 

Art. 1. Elk der verdragsluitende Staten zal 
in vredest,id aan de luchtvaartuigen, welke 
in den anderen verdragsluitenden Staat volgens 
de voorschriften zijn ingeschreven, vrijheid 
van vreedzaam verkeer boven zijn territoir 
toestaan, mits de in dit verdrag vermelde voor
waarden worden nageleefd. 

In den zin van dit verdrag zullen onder 
.,territoir van de verdragsluitende Staten" 
geacht worden mede te zijn begrepen de terri
toriale wateren ; het woord "lnchtvaan;uig'' 
zal slechts aanduiden de particuliere lucht
vaartuigen en de Rijkshandelsluchtvaartuigen. 

2. Totdat anders is bepaald mogen de 
e:renzen van de beide verdragsluitende Staten op ieder punt worden overgevlogen. 

3. Elk der verdragsluitende Staten heeft 
het recht het vliegen boven bepaalde gedeelten 
van zijn ten·itoir te verbieden, onder het voor
behoud, dat in dit opzicht geen onderscheid 
zal worden gemaakt tusschen de luchtvaar
tuigen van de beide Staten. 

1 Hierna is alleen de vertaling opgenomen. 
Zie voor de Fransche tekst de Wet van 24 De
cember 1925, S. 502. 
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Daarenboven heeft elke s~aat het recht in 
buitengewone omstandigheden het vliegen 
boven zijn territoir of boven gedeelten van 
zijn territoir te beperken of te verbieden. In 
dat geval z11,l het hierboven bedoelde voorbehoud 
niet van toepassing zijn. 

De in dit artikel genoemde verbodsbepalingen 
en beperkingen zu llen aan den anderen ver
dragsluitenden Staat moet<.>n worden bekend 
gema11,kt. 

4. Elk luchtvaartuig. hetwelk boven een 
verboden gebied geraakt, zal het noodsignaal 
moeten geven, dat voorgeschreven is door den 
Staat, waarboven het zich bevindt, en zal 
onmiddellijk op een der (land- of water-) 
luchtvaartterreinen van dien Staat, en buiten 
het verboden gebied, landen. 

5. Tot de (land- en water-) luchtvaart
terreinen, welke voor het algemeen gebruik zijn 
opengesteld, zullen de luchtvaartuigen van 
beide Staten toegaug hebben. 

Na het binnenkomen in en vóór het verlaten 
van een der beide landen zullen de eerste 
landing en de laatste opstijging moeten plaats 
hebben op of van een der voor het algemeen 
gebruik opengestelde (land- of water-) lucht
vaarttereinen, waar donaneformaliteit,en kunnen 
worden vervuld, terwijl elke landing tusschen 
de grens en het (land- of water-) luchtvaart
terrein verboden is. 

In buitengewone gevallen en met toestem
ming van de bevoegde autoriteit zal het zijn 
toegestaan de eerste landing en de laatste op
stijging te doen geschieden op of van een ander 
terrein, waar douaneformaliteiten kunnen 
worden vervuld, terwijl het landen tusschen 
de grens en laatstbedoeld terrein eveneens 
verboden is. 

Elk der verdragsluitende Staten zal aan den 
anderen Staat een lijst overleggen van de 
(land- of water-) luchtvaartterreinen, welke 
vóór de inwerkingtreding van dit verdrag voor 
het algemeen gebruik zijn opengesteld. Deze 
lijst zal daarenboven de plaatsen aanduiden, 
,vaar douaneformaliteiten zullen kunnen worden 
vervuld. 

Iedere verandering in deze lijst en iedere, 
zij het tijdelijke, beperking van het gebruik 
van de aangeduide (land- en water-) luchtvaart
terreinen zal onmiddellijk aan den anderen 
verdragsluitenden Staat worden bekend ge
maakt. 

6. De luchtvaartuigen moeten duidelijk 
zichtbare kenmerken voeren, waaruit tijdens de 
vlucht hun identiteit kan worden vastgesteld. 

De luchtvaartuigen moeten zijn voorzien 
van de bewijsstukken en bescheiden, welke 
voor het luchtverkeer in hun land zijn voor
geschreven. 

Voor zoover zij in het luchtvaartuig werk
za,amheden verrichten, waartoe in hun land 
een bijzondere vergunning wordt geëischt, 
moeten de personen, die de bemanning vormen 
- d. w. z. alle personen, die zich aan boord 
van het luchtvaartuig bevinden, met uitzon
dering van de passagiers - zijn voorzien van 
de in hun land voor het luchtverkeer voorge
schreven bescheiden ; dP. overige leden der be
manning moeten zijn voorzien van bescheiden, 
waaruit hunne werkzaamheid aan boord van 
het luchtvaartuig, hun beroep, hun identiteit 
en hun nationaliteit zal blijken. 

De ten behoeve van de luchtvaartuigen en 
hun bemanning door een der verdragsluitendo 
Staten uitgereikte of erkende bescheiden hebben 
in den anderen Staat gelijke geldigheid als de 
overeenkomstige door den laatsten Staat uit
gereikte of erkende bescheiden. 

Elk der verdragsluitende Staten behoudt 
zich het recht voor ten aanzien van het lucbt
"erkeer binnen de grenzen van zijn territoir 
de bewijzen van geschiktheid, welke door den 
anderen verdragsluitenden Staat aan zijn onder
danen zijn uitgereikt, niet te erkennen. 

7. Bij gebreke van bijzondere voorschriften 
en behoudens de bepalmgen van artikel 6, 
moeten de personen, die de bemanning vormen, 
en de passagiers zijn voorzien van de be
scheiden, welke door de algemeene voor het 
verkeer tusschen de berde landen ireldende 
voorschriften worden geëischt. , 

8. Het is voor het luchtvaartuig verboden 
een inrichting voor draadlocze telegrafie of 
relefonie van welken aard ook mede te voeren 
zonder een bijzondere vergnnnin$, uitgereikt 
door den Staat, welks nationaliteit het lucht
vaartuig bezit. Het gebruik van dPze inrich
tingen is boven het t erritoir van elk der ver
dragsluitende Staten onderworpen aan de 
voorschriften, welke te dien einde door de be
voegde autoriteit van dien Staat zijn gegeven. 
Daarenboven mogen deze inrichtingen slechts 
worden bediend door die leden der bemanning, 
die voorzien zijn van eene bijzondere, daartoe 
door de Regeering van hun land citge~eikte 
vergunning. 

De beide verdragslui tende Staten bebonden 
zich voor, om redenen van veiligheid, schik
kingen te treffen aangaande de verplichte uit
rusting van luchtvaartuigen met inrichtingen 
voor draadlooze telegrafie en telefonie. 

9. Het ig voor de luchtvaartuigen, hun be
manning en de passagiers verboden als lading 
of anderszins. wapenen, munitie, vergiftige 
gassen of ontplofbare,~toffen te vervoeren. H et 
vervoer van postduiven zal binnen de ~renzen 
van het territoir van den verdragshutenden 
Staat, welks nationaliteit het luchtvaartuig 
niet bezit, niet plaats hebben zonder toestem
ming van de bevoegde autoriteit van dien Staat. 

Elk der verdragsluitende Staten zal de vrij
heid hebben het vervoer of het gebruik van 
fotografische of cinematografische toeetellen 
aan boord van de luchtvaartuigen te verbieden, 
of zal voor een zoodanig vervoer of gebruik 
voorschriften kunnen geven. 

10. De luchtva.artuigen, welke personen en 
goederen vervoeren, moeten zijn voorz ien van 
een naamlijst der passagiers, van een manifest 
aangevende den aard en de hoeveelheid der 
goederen, alsmede van de vereischte douane
verklaringen. 

Indien bij de aankomst van het luchtvaar
tuig een verschil wordt vastgesteld tusschen het 
manifest en de vervoerde goederen, zal de 
douane-autodteit op het {land- of water-) 
luchtvaartterrein van aankomst zich in ver
binding kunnen stellen met de bevoegde douane
autoriteit in den anderen verdrag~luitenden 
Staat. 

H et vervoer van de post zal rechtstreeks 
door bijzondere overeenkomsten t usschen de 
postadministraties van de beide verdragsluiten
de Staten kunnen worden geregeld . 
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11. · Bij het vertrek en de landing hebben de 
bevoegde autoriteiten van elk der verdrag
sluitende Staten het recht in alle gevallen de 
luchtvaartuigen van den anderen Staat te 
onderzoeken en de voorgeschreven bewijzen 
en bescheiden te verifieeren. 

12. Elk rler verdragsluitende Staten heeft 
het recht het vervoer als bedrijf van personen 
en goederen uit en naar z~jn tenitoir, alsook 
binnen de grenzen va.n zijn territoir aan bij
zondere regelingen te onderwerpen. 

Het vervoer als bedrijf van pe,:sonen en 
goederen tusscben twee punten binnen het 
territoir van den Staat kan ten behoeve van 

·de nationale luchtvaartuigen worden voorbe
houden. 

De inrichting van afgebakende luchtrouten 
·alsmede het uit-oefenen van een geregelden 
luchtdienst over het territoir van een der ver
dragsluitende Staten kunnen aan een bijzondere 
vercrunning worden onderworpen. 

13. Gedurende de vlucht zal uit de lucht
vaartuigen geen andere ballast dan fijn zand 
of water mogen worden geworpen. 

14. Het lossen en uitwerpen gedurende de 
vlucht van andere voorwerpen of stoffen dan 
ballast zal niet geschieden dan met een bij 
zondere vergunning van den Staat, boven welks 
territoir de handeling pl(l.ats vindt-. 

15. De luchtvaartuigen, welke tot een der 
verdragsluitende Staten behooren, hun be
mannin~ en passagiers zijn, wanneer zij zich 

· boven net t erritoir van den anderen Staat 
bevinden, onderworpen aan de verplichtingen, 
welke voortvloeien, uit de in den betrokken 
Staat geldende voorschriften betreffende de 
luchtvaart in het algemeen, douane- en andere 
rechten, uitvoer- en invoerverboden, vervoer 
van personen en goederen. de openbare veilig
heid en orde, tenzij in deze schikking anders 
is bepaald. Zij zijn bovendien onderworpen 
aan de overige verplichtingen, welke uit de 
algemeene van kracht zijnde wetgeving voort
vloeien. 

De beide verdragsluitende Staten zullen 
elkander over een weer van alle wetten en voor
schriften welke de luchtvaart boven hun terri
toir regelen, mededeeling doen. 

16. Elk der verdragsluitende Staten kan 
dit verdrag te allen tijde met een termijn van 
drie maanden opzeggen. 

Daarenboven behoudt elk der beide verdrag
sluitende Staten zich het recht voor dit ver
drag zonder eenigen termijn van opzegging te 
doen eindigen, zoodra de beide Staten de op 
13 October 1919 te Parijs geteekende Inter
nationale Luchtvaartconventie zullen hebben 
bekrachtigd. 

17. Dit verdrag zal worden bekrachtigd en 
de bekrachtigingsoorkonden zullen zoo spoedig 
mogelijk worden uitgewisseld. H et zal in 
werking treden op den dag, waarop de be
·krachtigingsoorkonden zullen zijn uitgewisseld. 

Ter oorkonde waarvan de wederzijdsche 
Gevolmachtigden dit verdrag hebben geteekend 
en van hunne zegels voorzien. 

Gedaan in tweevoud te 's-Gravenhage, den 
8sten Januari 1925. 

VAN KARNEBEEK. 
EMIL HUITFELDT. 

20 Maart 1926. BESLCIT, bepalende de be
kendmaking in het Staat,sblad van het op 
9 Maart 1925 te 's-Gravenhage tusschen 
Nederl,a,nd en Finland ,gesloten verdrag, 
betreffende de t,oelating, de rechten en 
verplichtingen en de immuniteiren van 
Finsche consulaire ambtenaren in de voor
naamstr havens van Nederlandsch-Indië, 
S1triname en Curaçao (Staatsblad 1925, 
n°. 505). S. 46. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Gezien de wet van 24 December 1925 (Staai,

blad n°. 505), houdende goedkeuring van het 
op 9 Maart 1925 te 's -Gravenhage tusschen 
Nederland en Finland gesloten vt:rdrag, be
treffende de toelating, de rechten en verplich
tingen en de immuniteiten van Finsche con- · 
sulaire ambtenaren in de voornaamste havens 
van Nederlandsch-Indië, Suriname en Citraçao, 
van welk verdrag een afdruk en eene ver-
taling bij dit besluit zijn gevoegd ; • 

Overwegende, dat de akten van bekrach
tiging van dat verdra~ op 27 Februari I 926 
te 's -Gravenhage zijn uitgewisseld; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 16den Maart 
1925, Directie van het Protocol, nr. 8439; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
bedoeld verdrag, alsmede de vertaling daar

van, te doen bekend maken door de plaatsing 
van dit Besluit in het Staatsbl,a,d. 1 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zooveel 
hem aangaat, belast met de uitvoering van 
hetgeen ten deze wordt vereischt. 

's-Gravenhage, den 20sten Maart 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
VAN KARNEBEEK. 
( Uitgeg. l April 1926.) 

VERTALING . 

Hare Majesteit de Koningin der Neder
landen, wenschende de vriendschapsbanden, 
welke tusschen het Koninkrijk der Nederlanden 
en de Republiek Finland bestaan, nauwer aan 
te halen en aan de tusschen beide landen ge
vrstigde handelsbetrekkingen de meest moge
lijke uitbreiJing te verzekeren, en wenschende 
aan het door de Finsche Regeering te kennen 
gegeven verlangen te voldoen, heeft toege
stemd in het toelaten van consulaire ambtenaren 
van Finland in de voornaamste havens van 
Nederlandsch -Tndië, Suriname en Curaçao, 
onder voorbehoud evenwel deze vergunning 
te regelen bij een bijzonder verdrag, waarbij 
de rechten, verplichtingen en vrijdommen dier 
consulaire ambtenaren in de genoemde ge
bieden duidelijk en nauwkeurig worden om
schreven. 

Te dien einde heeft Hare Majesteit, de Konin
gin der Nederlanden tot gevolmachtigde be
noemd: 

Zijne Excellentie Jonkheer H.A. van Karne
beek, Hoogstderzelver Minister van Buiten
landsche Zaken, 

en de President der R epubliek Finland: 

1 Hierna i~ alleen de vertaling opgenomen .. 
Zie voor de Fransche tekst de Wet van 24 De
cember 1925, S, 505. 
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den heer Yrjö Saastamoinen, Zaakgelastigde 
van Finland te 's-Gravenhage, 

die, daartoe behoorlijk ~emachtigd, omtrent 
de volgende artikelen ziJn overeengekomen : 

Art. 1. Er worden Consuls-Generaal, Con
suls, Vice-Consuls en Consulaire Agenten van 
de Republiek Finland toegelaten in al die 
havens van Nederlandsch-Indië. Suriname en 
Curaçao, welke open zijn voor de schepen van 
alle landen. 

2. De Consuls-Generaal, Consuls, Vice
Consuls en Consulaire Agenten van de Repu
bliek Finland worden beschouwd als bescher
mers van den handel hunner landgenooten in 
hun consulair ressort. Zij houden verblijf 
in de haven, in hunne commissie genoemd, en 
zijn onderworpen zoowel aan de burgerlijke 
als aan de strafwetten, die daar van kracht 
zijn, behoudens de uitzonderingen, die dit ver
drag te hunnen gunste vaststelt. 

3, Alvorens tot de ·uitoefening hunner 
werkzaamheden te worden toegelaten en het 
genot te hebben van de vrijdommen, die daar
aan verbonden zijn, moeten de Consuls-Generaal, 
Consul~, Vice-Conculs en de Con.qulaire Agenten, 
langs den weg, aangegeven in de tweede alinea 
van artikel 6, aan de Regeering van Hare 
Majesteit de Koningin der Nederlanden eene 
commissie overleggen, houdende aanwijzing 
van hun consulair ressort en van hun stand
plaats. 

Zoodra het exequatur medeonderteekend is 
door den Gouverneur-Gene1aal van Neder
landsch-Indië, den Gouverneur van Suriname 
of den Gouverneur van Curaçao, hebben de 
genoemde consulaire ambtenaren van allen 
rang recht op de bescherming van de Neder
landsche Regeering en op rlen bijstand van de 
plaatse4jke Overheid, ter verzekering van de 
vrije uitoefening van hunne werkzaamheden. 

De Jederlandsche Regeering behoudt zich 
de bevoegdheid voor het exequatur in te trekken 
of te · doen intrekken door den Gouverneur
Generaal of de Gouverneurs bovenbedoeld, met 
opgave der redenen van dien maatregel. 

4. De Consuls-Generaal, Con.~uls, Vice
Consuls en Consulaire Agenten zijn bevoegd 
boven de buitendeur hunner woning vf die van 
het huis, waarin 7,ij hun kanselarij geve~tigd 
hebben, een schild te plaat en met het wapen 
van hun land, voorzien van het opschrift : 
Consulaat-Genernal, Consulaat, Vice-Consulaat 
of Consulair Agentschap van de Republiek 
Finland. 

Het is wel te verstaan, dat dit uitwendig 
teeken nooit zal kunnen worden beschouwd als 
gevende recht van asyl, noch als kunnende de 
woning en hare bewoners ontttekken aan de 
vervolging der plaatse4ike justitie. 

5. Het staat echter vast, dat de archieven 
en bescheiden betreffende de consulaire ·zaken 
tegen elk onderzoek beschermd zijn en dat geen 
Overheid of ambtenaar die op eenigerlei wijze 
of onder eenig voorwendsel zal kunnen onder
zoeken, in beslag nemen of inzage er van 
nemen. 

6. De Consuls-Generaal, Consuls, Vice
Consuls en Consulaire Agenten bezitten geener
lei diplomatiek karakter. 

Geene aanvrage kan tot de Nederlandsche 
Regeering worden gericht, anders dan door tus
schenkomst van den diplomatieken vertegen-

woorclli!er van de Republiek Finland, te 's-Gra
venhagë gevestigd. 

In spoedeischende gevallen kunnen de Con
suls-Generaal, Consuls, Vice-Consuls of Con
sulaire Agenten zich rechtstreeks wenden tot 
den Gouverneur-Generaal of de Gouverneurs 
bovenbedoeld, met aantooning van het spoed
eischende der zaak en met uiteenzett.ing der 
redenen, waarom de aanvrage niet kan worden 
gedaan aan de ondergeschikte autoriteiten ; of 
aantoonende, dat vroegere, tot die autori
teitP.n gerichte aanvragen zonder gevolg zijn 
gebleven. 

7. Het door de consulaire ambtenaren afge
geven of voor gezien geteekende paspoort. ont
slaat den houder geenszins van de verplichting 
om zich te voorzien van al de stukken, door de 
wetten of plaatselijke reglementen gevorderd 
tot het reizen of zich vestigen in Nederlandsch
Indië, Suriname of Curaçao, en laat onverkort 
het recht, dat de Regeering van het betrokken 
gebied bezit om er het verblijf te ontzeggen 
aan of de verwijdering te gelast.en van den 
persoon in het bezit van een paspoort. 

8. Alle verrichtingen tot redding van Fin
sche schepen, welke schipbreuk geleden hebben 
op de kust van Nederlandsch-Indië, Suriname 
of Curaçao, worden geleid door de Consuls
Generaal, Consuls, Vice-Consuls of Consulaire 
Ao-enten van de Republiek Finland. 

'ne tusschenkomst der plaatselijke a.utori
teitengeschiedt alleen om de orde te handhaven, 
om te waken voor de belangen der bergers, in
dien deze niet tot de bemanning der veronge
lnkte schepen behooren, en om de uitvoering 
te verzekeren van de bepalingen, welke bij 
den in- en uitvoer van de geredde goederen 
nageleefd moeten worden. 

Bij afwezigheid en tot aankomst van de 
Consuls-Genera.al, Consuls, Vice-Con.~uls of 
Consulaire Agenten, moeten de plaatselijke 
autoriteiten overigens alle noodige maatregelen 
nemen voor de bescherming der personen en 
tot behoud der goederen van het verongelukte 
schip. 

Daarenboven is overeengekomen, dat van 
de geredde goederen geenerlei in- en uitgaande 
rechten verschuldigd zijn, tenzij zij tot het 
hinnenlandsch verbruik worden toegelaten. 

9. De Consuls-Generaal, Consuls, Vice
Consuls en Consulaire Agenten van Finland 
kunnen de hulp inroepen van de plaatselijke 
autoriteiten voor h11t aanhouden, in verzekerde 
bewaring houden en gevangennemen van 
deserteurs van Finsche koopvaardij- of oorlogs
schepen, voor zoover de uitlevering van deser
teurs van die schepen bij verdrag is bedongen. 

Te dien einde wenden zij zich schriftelijk t,ot 
de bevoegde ambtenaren en indien door het 
~oheepsregister, de monsterrol of elk ander 
authentiek stuk het bewijs geleverd wordt, dat 
de opgefüschte personen deel uitmaakten van 
de bemanning, zal de uitlevering worden toe
gestaan, tenzij de betrokken persoon Neder
landsch onderdaan z\j. 

De plaatselijke autoriteiten zijn gehouden ge
bruik te maken van alle in hunne macht zijnde 
middelen tot aanhouding der deserteurs. Na 
hunne aanhouding wordèn deze ter beschikking 
gesteld van de genoemde Consulaire ambte
naren, en kunnen, op aanvrage en op kosten 
van degenen, die hen opeischen, in verzekerde 
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bewaring worden gehouden, om vervolgens 
t,erug te worden gezonden aan boord der 
schepen, tot welke zij behooren, of aan boord 
van een ander schip van hetzelfde land. In
dien echter deze deserteurs niet teruggezonden 
zijn binnen drie maanden, te rekenen van af 
den dag hunner aanhouding, worden zij in vrij 
heid gesteld en kunnen om dezelfde redenen 
niet weder aangehouden worden. 

Intusschen wordt de uitlevering van een 
desert,eur, die eenig strafbaar feit gepleegd 
mocht hebben, opgeschort totdat de betrokken 
Nederlandsche rechtbank (in Nederlandsch
Indië, Suriname of Curaçao of in Nederland) 
uitspraak heeft gedaan en daaraan uitvoering 
is gegeven. 

10. Wanneer een onderdaan van de Repu
bliek Finland komt te overlijden, zonder be
kende erfgenamen of uiterste wilsuitvoerders 
na te laten, geven de Nederlandsche autori
t.,,iten, krachtens de plaatselijke wetten met het 
beheer van den boedel belast, daarvan kennis 
11,an de Finsche Consulaire ambtenaren, opdat 
deze de noodige inlichtingen aan de belang
heb benden doen toekomen. 

11. De Consuls-Generaal, Consuls, Vice
Consuls of Consulaire Agenten van Finland 
zullen op verzoek van den kapitein of van den
gene, die hem vervangt, uitsluitend belast zijn 
met de handhaving der inwendige tucht aan 
boord van koopvaardijschepen van hun land. 

Zij zijn uitsluitend bevoegd tot kennisneming 
van alle geschillen, ontstaan op zee of in de 
haven tusschen den kapitein, de officieren en 
de overige leden der bemannin~, met inbegrip 
van geschillen, welke betrekkmg hebben op 
de regeling der gage en de uitvoering der weder
z\jds aangegane verbintenissen. 

De Nederlandsche rechtbanken of andere 
11,utoriteiten mogen zich uit ~eenerlei hoofde 
in die geschillen men~en, tenzij deze van dien 
aard mochten zijn, ctat de openbare rust en 
orde aan wal of in de haven daardoor mocht 
worden verstoord, of dat personen, niet tot 
de bem11,nning van het betrokken Finsche 
schip behoort>nde, daarin mochten betrokken 
ziin. 

' 12. Voor zoover in Finland aan de Consuls
Generaal, CoIL~uls, Vice-Consuls en Consulaire 
Agenten van Nederland wederkeerig dezelfde 
gunsten worden toegestaan, zijn de Consuls
Generaal, Consuls, Vicé-Consuls en Consulaire 
Agenten van Finland, welke geen handel 
drijven en buiten hun consulairen werkkring 
geen betrekking hebben of geen beroep uit
oefenen, vrijgesteld van inkwartiering, perso
neele belasting en van alle Rijks- of gemeente
lijke belasting van personeelen aard, tenzij zij 
Nederlandsch onderdaan zijn of reeds tijdens 
hunne benoeming in Nederland of zijne over
zeesche gebieden woonachtig waren. 

Die vrijstelling kan zich nooit uitstrekken tot 
in- en mtgaande rechten of andere indirecte 
of zakelijke belastingen. 

13. De Consuls-Generaal, Consuls, Vice
Consuls en Consulaire Agenten van Finland 
zullen in Nederlandsch-lndië, Suriname en 
Curaçao alle andere voorrechten, vrijstellingen 
en vrijdommen genieten, welke in het vervolg 
mochten worden toegekend aan de agenten van 
denzelfden rang van de meest begunstigde natie. 

14 . . Dit vèrdrag zal van kracht blijven ge, 

durende een termijn van vijf ja:ren_, te _rekenen 
van den 90sten dag na de mtw1ssehng der· 
akten van bekrachtiging. , 

Tenzij een der Hooge verdragsluitende Par
tijen aan de andere Partij, ten minste één jaar 
vóór het verloop van dezen termijn, haar 
voornemen mocht te kennen geven om de 
werking er van te doen ophouden, zal het ver
dra~ van kracht blijven totdat een jaar ver
streJJ:en is, nadat een der Hooge verdragslui
tende Partijen het heeft opgezegd. 

T en blijke waarvan de wederzijdsche gevol
machtigden dit verdrag hebben onderteekend 
en van hun zegels voorzien. , 

Gedaan, in dubbel, te 's-Gravenhage, den 
9den Maart 1925. 

(L .S.) V ,rn lURNEBEEK. 
(L .S.) YRJö SAASTAM0INEN. 

22 Maart 1926. BESLUIT tot wijziging en 
aanvulling van het Koninklijk besluit van 
22 December 1922 (Staatsblad n°. 684) tot 
vaststelling van een algemeenen maat
regel van bestuur als bedoeld in de arti
kelen 15, 40, tweede lid, 43, 47, 66, 102, 
135, en 148 der Pensioenwet 1922 (Staats
blad n°. 240). S. 47. 

.WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onze l\IiniRters van 

Financiën, van Binnenlandsche Zaken en Land
bouw, van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen en van Justitie van 27 Januari 1926, 
afdeeling Pensioenen en Eerediensten n°. 49 ; 
van 27 Januari 1926, afdeeling A.S. C. n°. 152; 
van 27 Januari 1926, afdeeling C, n°. 468, en 
van 27 Januari 1926, afdeeling 4, n°. 877; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
16 Februari 1926, n°. 11 ; • 

Gelet op het nader rapport van genoemde 
Ministers van 22 Februari 1926, n°. 34, afdeeling 
Pensioenen en Eerediensten; n°. 1292, afdeeling 
Binnenlandsch Bestuur ; afdeeling Compta
biliteit n°. 1172 en afdeeling A. S. n°. 904; 

Overwegende, dat het mede in verba.ud met 
de wet van 28 Mei 1925 (Staatsblad n°. 216) tot 
wijziging der Pensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 
240) wenschelijk is Ons besluit van den 22sten 
December 1922 (Stiiatsblad n°. 681,) tot vast
stelling van een algemeenen maatregel van 
bestuur, als bedoeld in de artikelen 15, 40, 
tweede lid, 43, 47, 66, 102, 135 en 148 der 
Pensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240) te wij
zigen en aan te vullen : 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. L In Ons aangehaald besluit worden 

de navolgende wijzigingen en aanvullingen 
aangebracht: 

a. Artikel 10 wordt gelezen: 
,,Voor het voor pensioen inkoopen van dienst

tijd in eene onbezoldigde betrekking in zijde
lingschen of in tijdelijken dienst, bedoeld in 
artikel 40, eerste lid, der Pensioenwet, ea van 
op wachtgeld doorgebrachten tijd, bedoeld in 
artikel 42a, eerste lid, der Pensioenwet, is ver
schuldigd eene bijdrage, berekend volgens het 
tarief in bijlage A van dit besluit." 

b. Artikel 12 wordt gelezen: 
"Een mannelijk gewezen niet gepensionneerd 

ambtenaar, die op het tijdstip van zijn ontslag 
gehuwd is en zich ingevolge artikel 95 der Pen-
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sioenwet voor zijne na te laten betrekkingen 
het behoud van uitzicht op pensioen wenscht 
t e verzekeren, geeft aan den Pensioenraad op 
de namen en geboortedata van hemzelf en van 
zijne echtgenoote. Hij betaalt aan het fonds 
jaarlijks eene premie, berekend volgens het 
tarief in bijlage B, I van rlit besluit. 

Is bij op het tijrlstip van inga.ng van het ont
slag wedmrnaar, dau geeft bij aan den Pensioen
raad op de namen en geboortedata van hemzelf 
en zijne minderjarüre, wllttige of gewettigde 
kinderen. Rij betaalt aan het fonds voor elk 
dier kinderen jaarlijks eene premie, berekend 
volgens het tarief in bijlage B IT van rlit be
sluit, met dien verstande, dat, indien hij meer 
dan vier kinderen heeft, steeds voor de vier 
jo11gste premie wordt betaald. 

Het tweede lid is ook van toepassing op 
vrouwelijke ambtenaren, die van de in artikel 95 
der Pensioenwet bedoelde bevoegdheid wen
schen gebruik te maken. Indien door de ge
boorte van een kind de premiebetaling voor 
een der andere kinderen op grond van het 
tweede lid eindigt, wordt de reserve voor de 
verzekering van laatstgenoemd kind bij de 
berekening van de premie van eerstgenoemd 
kind in mindering gebracht. 

Wanneer een oud-ambtenaar, die van de in 
artikel 95 der Pensioenwet bedoelde bevoegd
heid gebruik maakte, herplaatst of voor de 
betrekking, na het verlies waarvan hij zich het 
behoud van uitzicht op gezinspensioen ver
zekerde, gepensionneerd wordt, wordt hem, 
behalve in het ~eval, bedoeld in het vijfde lid 
de op het tijdstip van ingang van de herplaat
Jing of pensionneering voor hem aanwezige 
reserve uitgekeerd. 

" In het geval, bedoeld in het derde lid van 
artikel 95 der Pensioenwet, wordt den belang
hebbende, wanneer hij van de daarbedoelde 
bevoegdheid gebruik maakt, uitgekeerd het deel 
der op het tijdstip van ingang van de her
plaatsing voor hem aanwezige reserve, dat met 
het bedrag van het gezipspensioen, waarop hij 
in zijne nieuwe betrekking uitzicht verkreeg, 
correspondeert. 
. Wanneer in het geval, bedoeld in het vijfde 

lid, het bedrag van het gezinspensioen, waarop 
de nieuwe betrekking uitzicht geeft, wijziging 
ondergaat, wordt de verzekeringspremie even
redig verhoogd of verlaagd. 

Stijgt eerstbedoeld bedrag boven dat van het 
uitzicht, waarop belanghebbende zich het be
houd verzekerde, dan vervalt de verzekering. 

Hij, die van een der bij artikel 95 der Pen
sioenwet verleende bevoegdheden gebruik 
maakte en wiens huwelijk bij rechterlijk vonnis 
wordt ontbonden, ontvangt de op het tijdstip 
van ingang der ontbinding voor hem voor het 
weduwenpensioen aanwezige reserve en betaalt 
van dat t~jdstip af voor het weezenpensioen 
eene premie, berekend volgens het tarief in 
bijlage B II van dit besluit voor de leeftijden 
op den datum van ingang van zijn ontslag." 

c. Aan het slot van artikel 13 wordt de volgende 
zinsnede toegevoegd : ,,of, inrlien het pensioen 
minder dan tien gulden per maand bedraagt, niet 
minder dan 50 percent van het maandelijksche 
bedrag, naar beneden in guldens afgerond". 

d. fa het eerst<' lid van artikel 16 wordt in 
plaats van : ,,of op wachtgeld, waarvan het 
genot door recht op pensioen gevolgd wordt en 

zonder recht op uitgesteld pensioen", gelezen: 
,,of zender uitzicht op uitgesteld pensioen". 

e. In artikel 17 wordt in plaats van "recht" 
gelezen "uitzicht" . 

/. In artikel 19 wordt in plaats van "met 
recht op pensioen, op uitgesteld pensioen of op 
wachtgeld, waarvan het genot door recht op 
pensioen gevolgd wordt," gelezen: ,,met recht op 
pensioen of met uitzichtopuitgesteldpensioen" . 

g. In artikel 21 wordt in plaats van "recht" 
gelezen "uitzicht". 

h. Aan het slot van artikel 23 wordt de 
volgende zinsnede toegevoegd : .. of, indien het 
pensioen minder dan tien gulden per maand 
bedraagt, niet minder dan 50 percent van het 
maandelijksche bedrag naar beneden in guldens 
afgerond". 

i. In artikel 27 wordt in plaats van "Wordt 
de belanghebbende zonder pensioen of wacht
geld ontslagen, dan vervalt, tenzij hij gebruik 
maakt, " gelezen: ,,Wordt de bela~~hebbern!-e 
zonder pensioen ontslagen, of wordtz1Jnhuweluk 
bij rechterlijk vonnis ontbonden, dan vervalt, 
enzij hij, in het eerste geval, gebruik maakt". 

i- In artikel 28 vervallen de woorden "of 
wachtgeld". 

k. Na artikel 29 wordt ingevoegd een nieuw 
artikel, luidende : 

"Art. 29a. Wanneer een ambtenaar, die 
van de in artikel 102 der Pensioenwet bedoelde 
bevoegdheid gebruik gemaakt heeft, overlijdt 
en het bedrag der verhooging, waarop zijne 
verzekering betrekking heeft, meer bedraagt 
dan 50 percent van het pensioen, waarop zijne 
nagelaten betrekkingen recht hebben, wordt 
eerstgenoemd bedrag verminderd tot het in de 
tweede plaats bedoelde en ontvangen zijne 
nagelaten betrekkingen eene uitkeering in eens 
tot een bedrag, gelijk aan de voor het v~rschil 
tusschen die twee bedragen gekweekte wiskun
dige reserve' ' . 

l . Uit artikel 30, litt. c, vervallen de woor
den "en is het tweede lid van artikel 22 van 
toepassing". 

m. In artikel 31 wordt in plaats v11,n "is het 
tweede lid van arti kei 22 van toepas~ing" gelezen : 
,,vervalt het recht op pensioens·verhooging" . 

n. De laatste volzin van het tweede lid van 
artikel 33 wordt gelezen : 

"Gedurende zijn verblijf aldaar betaalt hij 
de hoogere premie overeenkomende met een 
leeftijd, die 10 jaar hoóger is dan zijn leeftijd 
bij sluiting der verzekering." 

o. In het tweede lid van artikel 34 vervallen 
de woorden "of wachtgeld" . 

p. In artikel 35 wordt in plaets van : ,,de 
artikelen 23, 24, ~5 er: 26" gelezen: ,,de artikelen 
23 tot en met 27". 

r, . Ka artikel 35 woedt onder de slotbepa
lino-en ingevoegd een nieuw artikel, luidende : 

.~Art. 35a. In gevallen, waarin de tarieven 
in de bijlagen van dit besluit niet voorzien, 
stelt de Pensioenraad de premie vast op een 
bedrag, berekend naar de voor de vaststelling 
van de tarieven aangenomen grondslagen." 

r. Artikel 36 wordt gelezen als volgt : 
,.Wanneer rl;t besluit spreekt van Pensioen

wet-, fonds, Pensioenraad, ambtenaar, reRerve, 
verstaat het daarnnder de Pensioenwet 192.., 
(S!aatsblad no. 240), het fonds, den Pensioen
raad, bedoeld respectievelijk in artikel 1 en in 
artikel 10 dier wet, ambtenaarindenzindierwet 
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en het niet verdiende deel der betaalde premiën.'' 

Art. II. De tarieven en de toelichting op 
deze worden gelezen als in de aan dit besluit 
toegevoegde bijlagen. 

Art. III. Dit !Bsluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien der dagtPe
kening van het Siaats!Jlad, waarin het is geplaatst. 

Onze Ministers voornoemd zijn, ieder voor 
zooveel hem aangaat, belast met de uitvoering 
van dit beBluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State en 
aan de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenbage, den 22sten Maart 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, DE GEER. 
De Minister van Binnen/. Zaken en Landbouw, 

,J. B. KAN. 
De Minister van Onderwijs, Kunsten 

en Wetenschappen, W ASZINK. 
De Mini8!er mn JU8titie, J. DoNNER. 

( Uitgeg. 12 April 1926.) 

TOELICHTING 
tot de tarieven, opgenomen in de bijlagen A-G. 

Als algemeene opmerking ga vooraf, dat bij 
de bepaling van den leeftijd minder dan 6 maan
den worden verwaarloosd, 6 of meer maanden 
voor een vol jaar in rekening worden gebracht. 
Bij de bepaling van den diensttijd worden 15 of 
meer dagen voor een volle maand gerekend, ter
wijl minder dan 15 dagen worden verwaarloosd. 

I. T arieven voor den inkoop · van diensttijd 
(Bijlagen A en G). 

1. Een, op 1 Juli 1922, 35-jarig ambtenaar, 
l ·Juli 1912 "'."" die geen reeds geldigen diensttijd 

: heeft, is 10 jaar in dienst van een 
: waterschap geweest en wenscht 
' dien tijd in te koopen. Zijn pen
: sioensgrondslag op het t,ijdstip 
: van inkoop, dus op 1 Juli 1922, 
: bedraagt f 3000. 
: Zijn geldige diensttijd, indien 
' hij heeft ingekocht, is dus N = 10 ; 
\ G bedraagt f 3000 en zijn dienst-

l Jul. 1922 : tijd, in de onderstelling, dat de 
1 

--' - inkoop -niet plaats heeft, is n = 0. 
f 3000 Het bedrag A is derhalve : 
1 

A = f l0OO X 3000 X 10 X B 35_10 - 0 = f 3 

X 10 X 62 = f 1860. 

2. Indien de ambtenaar, genoemd in boven-
lfJuli 1907 - staand voorbeeld, vóór 1 Juli 

1912 5 geldige dümstjaren ha.tl, 
dan bedraagt zijn geldige dienst.
tijd, indien de inkoop plaats heeft 

1 Juli 1912 N = 15 ; G = f 3000. De geldige 
diensttijd, indien de inkoop niet 
p!aats heeft, is n = 5. De bij n 
behoorende pensioensgrondslag is 
g ~ f 3000. 

Het bedrag A : 
1 

f lOOO x G x N x Bx. N 

f _ l _ X X n X B 
l Juli 1922 1000 g X. Il 

f 3000 wordt dus in dit geval : 
1 _ 1 

A = f lOOO X 3000 x lo X B 35_15-f ÎÖOO X 

3000 X 5 X B 
35

_
5 

= f 3 X 15 X 50 -f 3 X 

5 x 77 = f 1095. 

3. Voor den 64-jarigen ambtenaar, die een 
1 Juli 1896 - geldigen diensttijd heeft 

van 1 Juli 1896 tot 
1 Juli 1922 en een in te 
koopen diensttijd van 
1 Juli 1906 tot 1 Juli 
1922, wordt, indien de 
pensioensgrondslagen 
respectievelijk f 3000 en 
f 1000 bedragen : 

N = 21\, 0 = f 4000, 
1Julil906 7 n = 26 eng= f 3000. 

Het bedrag A be
draagt derhalve: 

1 
A = f lOOO X 4000 

1 
X 26 X B64.26-fl000 
X 3000 X 26 X B 64_26 

= f l X 26 X B 64_26 
= f 26 X 166 = f 4316. 

1 Julil9:::22::....; _____ _ 

4. 
f 3000 f 1000 

1 Jan. 1907 - , 
1 Jan. 1909 _ 

1 Jan. 1906 
1 J an. 1908 

1 J an. 1910 
\ lJan.1912 

14 Aug.1916 

1 Jan. 1918 1 

1 Juli 1~9:=2~2.L _____ .L---..,..,,~:c-----::-= 
f 800 f 400 f 1000 f 200 

Voor den 40-jarigen ambtenaar, die in het 
geval verkeert, aangegeve~ in bo:·.enstaand~ 
fie;uur, is de geldige dienstt1Jd, zoo ht1 op 1 Juh 
1922 inkoopt, de tijd van 1 Jan. 1006 - 1 ,fan_. 
1909 en van 1 Jan. 1910 -1 Juli 1922; dus is N. 
= 3 + 12½ = 15½. De per.sioensgrondslag b1J 
N behoorend is G = f 800 + f 400 + f 1000 + 
f 200 = .f 2400. De geldige dier:sttM, zoo hij 
niet inkoopt, is de tijd van 1 Jan. 1907 - 1 Jan. 
1909 en van 14 Aug. 1916 - 1 Juli 1922; dus 
is n = 2 + 5 { ½ = 7 } ½- De pensioensgrondslag 
bij n behoorend is g = f 800 + f 400 = f l;.100. 
Het bedrag A wordt dus : 
A = f 2,4 X 15½ X B 40.l5¼ - f l ,2 X 7 a X 

B40.7t½ = f 2,4 X ! 15 X -B 
40

_
15 

+ ½ (16 X 

B 40.16 - 15 x B 40.15) l - f 1,2 x ! 7 x 

B 40.7 + n r8 x B 40.8 - 1 x B 40.7) l = 
f 2,4 X l 15. X 72 + ½ (16 X 70 - 15 X 72) 1 
- f 1,2 x ! 7 x 94 + t½ (8 x 91 - 7 x 94) l 
= f 1773¾ naar boven afgerond tot een geheel 
aantal guldens f 1774. 

Is of wordt deze ambtenaar met ingang van 
een datum vóór 2 Juli 1925 gepensionneerd, dan 
bedraagt de te betali>n som f 1774, in eens, of 

, 0,118549 x f 1774 = f 210,31 's jaars gedurende 
· 10 jaren. 
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Is of wordt deze ambtenaar niet met ingang 
van een datum vóór 2 Juli 1925 gepensionneerd 
dan bedraagt de inkoopsom t x f 1774 = naar 
boven afgerond f 1553 in eens, of 0,086482 x 
f 1553 = f 134,31 's jaars gedurende 15 jaren. 

, Bovenstaande voorbeelden hebben betrekking 
op inkoopen bedoeld in artikel 134 der Pensioen
wet. 

De inkoopen ex artikelen 40 en 42a worden, 
behoudens de bepaling der termijnen, op over
eenkomstige wijze berekend uit bjjlage A. 

Zou hier de formule tot uitkomst geven A = 
f 1558,43 of naar boven afgerond f 1559 dan be
draagt de inkoopsom voor demetingangvaneen 
datum vóór 2 Juli 1925 gepensionneerden f 1559 
in eens of f 155,90 's jaars gedurende 10 jaren. 

Voor de niet met ingang van een da.tum vóór 
2 Juli 1925 gepensionneerden daarentegen be
draagt de inkoopsom ¼ X f 1559 = naar boven 
afgerond f 1365 ir: eens, of f 136,50 per jaar 
gedurende 10 jaren. 1 

II. Tarieven voor het behoud van het uitzicht op 
gezin.~pensioe11. (bijlagen BI en B Il). 

betaald, de premiebetaling voor het dan 10-ja
rige kind eindigen en de voor deze verzekering 
gekweekte reserve bij de berekening van de 
premie voor het laatstgeboren kind in mindering 
worden gebracht. 
III. Tarief voor de vrijwillige verhooging van 

het ambtenaarspensioen (bijlage E). 
Een ambtenaar, geboren l Juli 1882 en aan

gesteld met ingang van l Augustus 1917, dus 
op 35 jarigen leeftijd wenscht in 1927 zijn 
ouderdomspensioen t e verhoogen met circa 
40%. Indien de pensioensgrondslag op het 
oogenblik van het sluiten der verzekering f 3600 
bedraagt, dan is zijn ouderdomspensioen naar 
dezen grondslag 36 X 29+½ X f 1,75 = f 1885. 
Hij mag zich dus hoogstens verzekeren voor 
50% van f 1885 = f 942,50. Voor de door hem 
gekozen verhooging van 40% of f 754,- d. i . 
afgerond f 63 per maand, betaalt hij dus 63 X 
30 cents = f 18,90. Deze verzekering ga.at in 
den lsten van de maand volgende Ojl l ,Juli d. i. 
1 Augustus 1927. Wenscht hij biJ latere pro
moties zijn pensioen te verhoogen, dan moet hij 
daarvoor telkens eene nieuwe verzekering slui
ten, ingaande op 1 Augustus tegen de voor den 
alsdan bereikten leeftijd vastgestelde premie. 
Het totaal der vrijwillige verhoogingen mag 
echter 50% van het ouderdomspensioen niet 
overschrijdèn. Is dus zijn pensioensgrondslag 
op zeker tijistip f 4800 dan moet het totaal 
der vrijwilïge verhoogingen blijven beneden 
50% vanf48 X ~9}-½ X f 1,75 = f _l257 's jaars, 
dus hoogstens f 104 per maand. 

l. Een 40-jarig ambtenaar, die op het tijd
stip van zijn ontslag gehuwd is met eene vrouw 
van 35 jaar en wiens pensioensgrondslag op het 
tijdstip van zijn ontslag f 2500 bedraagt, 
wenscht het behoud van het uitzicht op pen
sioen voor zijne na te laten betrekkingen te 
verzekeren. Daar het weduwepensioen f 1200 
bedraagt, betaalt hij zoolang hij met deze 
vrouw gehuwd is, jaarlijks een premie van 
12 X f 31 = f 3i2. Bij zijn overlijden wordt 
dan behalve het weduwepensioen van f 1200 
ook aan zijne kinderen het weezenpensioen uit- IV. Tarieven voor de vrijwillige verhooving van 
gekeerd volgens de bepalingen der wet, derhalve het weduwe- en weezenpensioen (Bijlagen 
aan elke wees f 250, tot een gezamenlijk bedrag F I, F II, G I en G Il). 
van hoogstens f 800 of indien de vrouw sterft Een in dienst zijnd, 40-jarig ambtenaar met 
of hertrouwt f 500 per wees, doch niet meer dan een pènsioensgrondslàg van f 2500, wil het 
f 2000 voor allen te zamen. wedt,wepensioen voor zijn 35-jarige vrouw 

2. Een 40-jarig ambtenaar met een pen- verhoogen met 50% dus met 0,50 ~i 1200 
sioens~rondslag van f 4000, die op het tijdstip 
van zijn ontslag weduwnaar is en 5 kinderen of f 50 per maand. Hij moet hiervoor volgens 
heeft respectievelijk oud 3, 5, 7, 9 en 11 jaar, tarief F I maandelijks een premie betalen van 
behoeft alleen voor de jongste 4 kinderen premie 50 X f 0,27 = f 13,50. Wil hij ook het pensioen 
te betalen en wel,daar het weezenpensioen voor voor zijne kinderen verhoogen, dan moet hij 
elk kind f 600 bedraagt, respectievelijk van bovendien eene verzekering sluiten volgens 
6 X f 15 = f 90 per jaar gedurende 9 jaar; tarief F II. Zijn deze kinderen b.v. 7 en 10 jaar, 
6 x f 14 = f 84 's jaars gedurende 8 jaar; dan zal hij b .v. voor eene verhooging van f 10 
6 x f 13 = f 78 's jaars gedurende 7 jaar en per . maand voor het eerste kind maandelijks 
6 X f 13 = f 78 's jaars gedurende 6 jaar. Komt moeten betalen 10 . X f 0,13 = f 1,30 gedurende 
een dezer kinderen b.v. 3 jaar later te overlijden, 7 jaar en voor het tweede 10 X f 0,11 = f 1,10 
dan moet de dan 43-jarige ambtenaar voor het gedurende 6 jaar. Wenscht hij bij latere promo-
dan 14-jarige kind een premie gaan betalen van ties het bedrag der vr~iwillige verzekering te 'l"er-
6 ·X f 12 = f 72 'R jaars, gedurende 4 jaar. hoogen, dan moet eene nieuwe verzekering voor 

3. Het sub 2 gegeven voorbeeld is onver- den alsdan bereikten leeftijd worden gesloten. 
anderd van toepassing op een vrouwelijk amb- Was bovengenoemd ambtenaar op het tijdstip 
tenaar. Wordt echter b.v. 1 jaar na het ontslag van de inwerkingtreding van de wet ~epension-
een zesde kind geboren, dan moet, daar steeds neerd, dan zijn de tarieven in de biJlagen G I 
voor de jongste 4 kinderen premie moet worden en G II op hem van toepassing. 

BT.JLAGE A. Tarief bedoeM in artikel 40, 2 en artikel 42a der Pensioenwet 1~2. 

De inkoopsom voor elk ·jaar van p in te koopen dienstjaren bedraagt f ~ voor hen, die vóór of op 1 Juli 192ö 
p 

rePh t op pensioen \"crkrcgrn of verkrijgen en f} x % voor de overigen. 
Het b3drag A voor een x-jari!( ,-mbtenaar, wordt met inachtneming van het in de toelichting aangegevene, 
berekend volgens de formule A = Ttöo X , G X N X B x. N - 1 / 0 0 X g X n X B x. n w~rin voorstel
len : N tle geldige diensttijd als de inkoop heeft plaats gehad, G dP bij N 1-ehoorende som der pensioensgrondslagen 
op der, datum van inkoop, n en g dezelfde grootheden als N en IJ tl-Och in de or..:Jerstelling, dat de inkoop niet heeft 
plaats gehad, terwijl B x. N en B x. n aangegeven zijn in onderstaande tabel. 

Het gedurig product rloo X G X N of Ti°1üü x g X n wordt, indien de datum van inkoop vóór 2 Juli 1925 
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valt, voor niet meer dan f 200 in rekening gebracht, en indien de datum van inkoop op of ná 2 Juli 1925 
valt, voor niet meer dan f 229. 
De inkoopsom wordt naar boven afgerond tot een geheel aant al guldens. De 10 termijnbeta1in!7en, waarmede 
krachtens artikel 42, 1 de inkoopsom wordt voldaan, worden in centen nauwkeurig berekend en bedragen ieder 

1\J van de naar boven afgeronde inkoopsom. 
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De ontbrekende getallen B x. N enl!B x . n worden voor gehPelo waarden van N en n uit een der vier vol
gende formules berekend, waarin voor N ook gelezen kan worden n. 

. . (x - 8) B x x _ 8 + 2 (N - x + 8) 
1. Voor 36 > N > x-81s B x. N . N 

Valt de datum van inkoop vóór 2 Juli 1!!25, dan is: 
> 35 B X. 35. 

2. Voor N= 36, B x. N = ~-N- - -
Valt de datum van inkoop op of na 2 J uli 1925 dan is : 
3. Voor 41 > N > 35, B x. N = B x. 35 ; 

40B x.3~ 
4. Voor N > 40, B x . N = -~· 
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Tarief bedoeld inJart. 43 uit wrige huwelijken, van een gehuwd mannelijk ambtenaar, voor f 100 weduwepensioen. De 

der Pensioenwet 1922. premie wordt betaald zoolang man en vrouw gehuwd zijn. 
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BIJLAGE B 11. 
Taner bfldoeld In art. 48 der 

Pensioenwet 1922. 

Jaarpremie In guldene voor een weezenpen~1oen van r 100 per jaar voor een kind 'l'BD 
86D wtduwnaar or vrouicelfjk mnbtmaar. De premie Ls ,·erscbuldlgd z:oolang de ambtenaar 
en het kind beiden In leven zlJn, uiterltJlc -gedunmde het hieronder aang8i;even aantal Jaren. 

C :a teeltijd van het k.lnd : c~ 

!J 0 l 1 1 2 1 8 1 4 1 b 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 ll 1 12 1 18 1 14 l 16 i 161 17 118 ! 19 120 
: .s 
~~ 

;?2 
Duur der premiebetaling in jaren : 

:?E 
]i ~% :g 11 l 10 1 10 j 9 1 9 i 8 1 8 1 7 1 7 1 6 1 6 1 ' i 6 1 < 1 4 1 " 1 8 1 2 1 2 1 l 1 1 - :g 
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1 1 1 1 1 
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ZI 10 10 21 
22 10 IO IO "' ,. 10 10 10 10 "' .. 10 10 10 10 • - - 2• 
20 JO JO JO 10 • JO "' 26 IO 10 JO 10 JO 10 • ,. 
27 JO 10 10 JO JO 10 9 10 Z1 

28 ll ll 10 10 IO 10 • 10 9 ,.. 
29 11 ll JO 10 IO 10 10 JO • 10 "' so 11 Il IO 11 10 10 W 10 9 10 9 80 .,- 11 11 11 11 10 10 10 IO 10 JO 9 JO SI 
92 12 12 11 11 11 Il 10 JO 10 10 10 10· JO S2 ., 
Tr 12 Tr ll 10 JO lr IO 11 

1 1 

88 .. 18 IS 12 12 Il 11 Il Il 10 11 Ill 10 IO 11 
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.. 
"' 18 13 12 12 l1 12 11 Il 10 Il JU H JO ll 10 12 .. ,. 14 14 18 PI 12 12 Il 12 Il il 10 11 IO 11 10 12 Il .. 
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88 lb lr "l""TT 'Tlll' 'lllr " / 1 
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BIJLAGE i,C. Tarief bedoeld in artikel 135 der Pensioenwet 1922. 

De inkoopsom voor elk jaar van p in t e koopen dienstj aren bedraagt f f _ voor h_en, die vóór of op 1 Juli 

1925 recht op pensioen verkregen of verkrij gen en f } X ¼ voor de overigen. 

Het bedrag A voor een x-jarig ambtenaar wordt met inachtneming van het in de toelicltingi0aangegevene 
berekend volgens de formule A = r ,1 , -1 X G X N X B x . N ._ y /-cr îJ X g X n X B x . n waarin 
voorstellen : N de geldige dienstt ijd als de inknop heeft plaats 11elvid, G de bij N behoorende som der pen
sioensgrondslagen op den datum van inkoop, n en g dci:elfde grootheden als N en G doch in de onder
stelling dat de inkoo p n iet heeft plaats ye.\ ad, terwijl B x . N en B x . n aange~even zijn in onderstaande tabel. 

Het gedurig product 
1 0

\ 
0 

x G x N of 
1 0

\ 
0 

X g X n wordt, indien de datum van inkoop-vóór 2 Juli 
1925 valt, voor niet meer dan f 200 in rekening gebracht, en indien ·de datum van inkoop op of ná 
2 Juli 1925 valt, voor niet meer dan f 229. 
De mkoopsom wordt naa.r bovPn afgerond tot een geheel aantal guldens. --· · · - ·- - - · 
De 10 en de 15 termijnbetali:igen, waarmede de inkoopsom kan worden voldaan, worden in centen IljLUW· 
keurig berekend en verkregen door de naar boven afgeronde inkoopsom te vermenigvuldigen met respec
tievelijk 0,1181\49 en 0,086482. 
De ontbrekende getallen B x . N en B x . n worden voor geheelc, waarden van N en n uit een der vier 
volgende formules berekend, waarin voor N ook gelezen kan .vorden n. 

1 V 36 N 8 
. B _ (x - 8) B x . x _ g + 2 (N - :,: + 8) 

• oor > > x - is x . N - N · 

Valt de datum van inkoop vóór 2 Juli 1925, dan is : 
> 35 Rx . 35 

2. Voor N = 36, B x • N = N · 
Valt de datum van inkoop op of na. 2 Juli 1925, dan is : 
3. Voor 41 > N > 35, B x . N = B x . 35: 4. Voor N > 40, B x . N 

40 . B x . 35 . 
N 
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BIJLAGE D. 
Bedrag der uitlceering in eens voor eiken gulden 
wiskundige reserve, die voor de vrij willige 
verhooging van het ouderdomspensioen óp 
den dag ,1an ingang van het ontslag aanwezig is. 

'"' 
= C 

~ 
C = ..,., 
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~ 1 = =1 ~ 1 g ~ 't: a:i = = a:i :: = "';i ., § e a:i ê e a:i ~ ; et >-< ~ >~ ~ >!t ~ ~p: 
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20 14,4714,5617,9617,94 43 1,67 1,68 2.98 2,92 
21 4,28 4,39 7,63 7.64 44 ,,60 1,61 2,85 2,79 
22 4,10 4,22 7,31 7,34 45 1,53 1,53 2,73 2,67 
23 3,93 4,04 7,00 7,03 46 1.16 1,47 2,61 2,55 
24 3,76 3,S7 6,71 6,74 47 1,40 1,4G 2.49 2,43 
2t\ 3,61 3,71 6,43 6,45 48 1,34 1,33 2,3812,32 
26 3,45 3,56 6,16 6,18 49 l.27 1.27 2,27 2,2] 
27 3,31 3,41 5,90 5,92 50 1,22 1,21 2,1712,11 -
28 3,17 3,26 5,65 5,67 51 1,17 l,17 2,07 2.01 
29 3,04 3,13 5,42 5,43 52 1,13 l,1:3 1,97 1:92 
30 2,91 2,99 5,19 5,20 53 11,09 1,08 1,87 1,83 
31 2,79 2,87 4,98 4,98 54 11,04 1,04 1,78 1,74 
32 2,68 2,74 4,77 4,77 55 1,00 1,00 1,69 1,65 
33 2,57 2,63 4,57 4,57 56 1 1,61 1.57 
34 2,46 2,51 4,38 4,37 57 1,52 1,49 
35 2,36 2,41 4,20 4,18 58 1,44 1,42 
36 2,26 2,30 4,03 4,00 59 1,37 1,34 
37 2,17 2,20 3,86 3,83 60 1,29 l,27 
38 2,08 2,1 l 3,70 3,66 61 1,23 1,22 
39 1,99 2,01 3,54 3,50 62 1,17 1,16 
40 1,90 1,93 3.39 3,35 63 

1 1 

111111,11 41 1,82 1,84 3,25 3,20 64 1,06 1,05 
42 1,75 1,76 3,11 3,06 65 1,00 1,00 

In gevallen waarin dit tarief niet voorziet, 
zal het in dit tarief bedoelde bedrag der uit
keering in eens worden berekend volgens de 
formule: Àx + m- 2 

aÀ x + n-2' 

waarin voorstelt : 
x + m : den leeftijd van den ambtenaar bij 

ontslag; 
x + n : den leeftijd, waarop de uitkeering 

in eens plaats heeft ; 
À : het met een rentevoet van 4% gedis

conteerd aantal levenden, voor mannen volgens 
de 5de Ambtenarentafel, en voor vrouwen 
volgens de 4de Weduwentafel, opgenomen in 
de staten 6 en 8 van de 5de Wetenschappelijke 
Balans van het Pensioenfonds voor Weduwen 
en Weezen van Burgerlijke Ambtenaren 

en a gelijk is aan 0,95 voor n - m gelijk aan 
of grooter dan 5, terwijl voor n - m gelijk 
aan 4, 3, 2, 1 of 0, a resp. gelijk is aan 0,96, 
0,97, 0,98, 0,99 of 1. 

BIJLAGE E. 

Tarief, bedoeld in art. 66 der 
Pensioenwet 1922. 

Maandpremie in centen voor een pensioen van 
f l per maand. De premie is verschuldigd tot 

aan het bereiken van den pensioengerechtigden 
leeftijd. 

~~ 1 ~g 1 ~g I i·-1 i 
22 21 21 9 10 

43 
871 9~ 261 

2 
44 97 101 28 3 
45 109 113 30 32 

23 22 22 10 10 
24 23 23 10 11 

46 1241 12~ 331 35 
47 1431 14 35 38 

25 24 25 11 11 
26 25 26 11 12 
27 27 27 11 12 
28 28 29 12 13 
29 30 31 13 13 

48 
167 '] 3S 

41 
49 199 207 42 4 
50 245 25 45 48 
51 313 325 50 53 
52 427 443 55 58 

4 

30 32 33 13 14 
31 34 35 14 14 
32 36 37 14 15 
33 39 40 15 16 
34 41 42 16 17 

53 655j 680 61 65 
54 134T392 68 72 
55 77 82 
56 88 93 
57 101 107 

35 44 45 17 18 58 119 125 
36 48 49 18 19 59 142 150 
37 51 53 19 20 60 175 185 
38 55 57 20 21 
39 60 62 21 22 

61 225 237 
62 309 325 

40 66 68 
41 72 74 
42 79 82 

22 
2:l 
25 

23 
25 
26 1

4771 501 
9821031 

Voor gevallen waarin dit tarief niet voorziet, 
zal de maandpremie voor een pensioen van 
f 1.- per maand worden berekend volgens 
de formule: 

1,05 X ~ 0,51 (:EÀx+ Il ::-2 + :EÀx+ Il - 1) +0~02}, 
1 LÀx- 2-:EÀx+n-2 

waarin voorstelt : 
x: den leeftijd van den ambtenaar bij het 

sluiten der verzekering ; 
n : het aantal jaren, waarna het pensioen 

ingaat, 
Àx : het met een rentevoet van 4% gedis-

conteerd aantal levenden, -
voor mannen volgens de 5de Ambtenaren

tafel, en voor vrouwen volgens de Weduwen
tafel, opgenomen in de staten 6 en 8 van .de 
vijfde Wetenschappelijke Balans van het Pen
sioenfonds voor Weduwen en Weezen van 
Burgerlijke Ambtenaren. 

De aldus berekende maandpremie zal naar 
boven worden afgerond tot een geheel aantal 
centen. , 

Ingeval het pensioen onmiddellijk moet in
gaan, zal de koopsom voor een pensioen van 
f 1.- per maand worden berekend met de 
formule: 

6,3 X (:EÀx- 2 + :EÀx - 1) 

Àx-2 
waarin Àx de bovengenoemde beteekenis heeft. 

De aldus berekende koopsom zal naar boven 
worden a.fgerond tot een geheel aantal guldens. 



BIJLAGE F I. 
Tarief bedoeld in artike! 102 

der Pensioenwet 1922. 

Maandpremie in centen vo or eene verhooging van het weduwepensioen met/ lp er maand. De betaling 
van de verhooging vau het weduwepensioen wordt geschorst gedurende den tijd dat- de weduwe her

trouwd ia. De premie is verschuliUgd zoolnng n,an en vrouw gehuwd zijn. 
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BIJLAGE F l l. • 
Tarief bt!doeld in art. 100 der 

Pensioenwet llf:?2. 

Maandpremie In centen voor eone verhooglng van het wçe.:enpensloon met ri per maand. 
De premie Is verschu ldigd zoohrng <!e ambtenaar en het k.tnd beiden in leven zU n, uiterl ijk 

gedu rende hot hieronder aangegeven aanta l jaren. 

Leef\Ud van het kind: " .. "" .. . . 
il 0 1 , 1 2 1 3 1 4 1 • 1 0 1 7 1 8 1 0 1 10 1 Il 112 l"rn 1 " 1 " 1 16117 1 181 191 '" >. 
eE Duur der premiebota.llng In Jaren: il 
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BIJLAGE G I. 
Tarief bedoeld in art. 148 

der_ P ens10en wet J 922. 

"" " ~-~i 
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22 .llfaart 1926. BESLUIT tot aanvulling en 
wijziging van het "Reglement voor het 
Weduwen. en Weezenfonds der Europee• 
sche Officieren van het Nederlandsch-In
dische leger" en van de daarbij behoorende 
overgangsbepalingen. S . 48. 

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

Koloniën van 17 Februari 1926, P. F., no. 11; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

9 Maart 1926, n°. 21) ; 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 16 Maart 1926, Pensioen
fondsen, n°. 52 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. H et bij artikel 1 van Ons besluit 

van 27 September 1923 (Staatsblad n°. 466) vast
gestelde "Reglement voor het Weduwen- en 
Weezenfonds der Europeesche officieren van 
het Nederlandsch-Indische leger" wordt aan. 
gevuld en gewijzigd als volgt : 

I. In artikel 10 wordt : 
a. lid 5 gelezen : 
,,5. Bij een nieuw huwelijk van den deel

genoot worden, behoudens het bepaalde in het 
volgende lid, op de volle huwelijkscontributie 
de wegens vorige huwelijken aan het fonds be
taalde hoofdsommen in mindering gebracht. 
Heeft op de wegens een vorig huwelijk betaalde 
huwelijkscontributie een vermindering f.laats 
gehad als bedoeld in lid 4 van dit artike , dan 
heeft niettemin aftrek van de volle hoofdsom 
plaats."; 

b. aan lid 6 toegevoegd : 
"Indien de deelgenoot echter aan hoofdsom 

der huwelijkscontributie minder dan f 1000 
aan het fonds heeft betaald, is hij verplicht 
tot bijstorting van het verschil tusschen f 1000 
en die hoofdsom, welk bedrag, indien het niet 
is voldaan bij het voltrekken van het huwelijk, 
in vier en twintig gelijke maandelijksche ter
mijnen van de bezoldiging of van het pensioen, 
dan wel in Nederland in acht gelijke driemaan
delijksche. termijnen van het pensioen wordt 
ingehouden zonder bijberekenmg van rente, 
en wel gerekend van het einde van de maand 
of van het kwartaal, waarin het huwelijk op
nieuw is gesloten." 

II. Van artikel 13, lid 2 wordt de laatste 
zin van de eerste alinea gelezen : 

"In dit laatste geval wordt, behoudens voor 
de in artikel 10, lid 6 bedoelde bij te storten 
huwelijkscontributie, de rente bijberekend op 
den voet van het bepaalde bij artikel 11." 

III. Aan artikel 31 wordt een vierde lid 
toegevoegd, luidende : 

,,4. Indien een gepensionneerd officier her
trouwt met eene vroegere echtgenoote, met 
wie hij tijdens zijn deelgenootschap is gehuwd 
geweest, wordt hij opnieuw deelgenoot en blijft 
lid 3 buiten toepassing, Hij is, gerekend van 
den eersten der maand, waarin het huwelijk is 
gesloten, de gewone bijdrage verschuldigd. Voor 
de betaling van huwelijksbijdragen geldt de 
bepaling van artikel 10, lid 6, en voor de 
t erugbetaling van extra-bijdragen die van 
artikel 33, lid 6 ; voor de verplichte kennis
geving ook van deze huwelijken en de gevolgen 
van het verzuim daarvan geldt artikel 13." 

IV. Aan artikel 33 wordt een zesde lid 
toegevoegd, luidende : 

"6. Indien een deelgenoot hertrouwt met 

zijne vroegere echtgenoote, worden de extra
bijdragen, welke onder de bepalingen van het 
reglement van 1913 m~ht~n zijn voldaan voor 
kinderen, die geboren z1Jn ui~ het eerste h.uwe~~k 
met die echtgenoote of b1J dat huweliJk zlJn 
gewettigd, terugbetaald, zonder de bijberekende 
rente, verhooging of boete." · 

V. In artikel 37, lid 1 vervallen de achter 
het woord "deelgenoot" voorkomende woorden : 
"die als zoodanig niet gehuwd is geweest", en 
wordt de laatste zin gelezen : 

"Het totaal bedrag wordt c. q . verminderd 
met eene som volgens artikel 10, lid 4, of met 
eene som volgens artikel 10, lid 5." 

VI. In artikel 44 wordt: 
a. de eerste alinea van lid 1 gelezen : . 
"1. Deelgenooten, die boven den leeftijd van 

30 jaar zijn toegetreden, betalen bij of wegens 
huwelijk een extra-contributie a.v. :"; 

b. in de tweede alinea van lid 1 het woord 
,,a-anstelling" vervangen door "toetreding"; 

c. aan lid 3 toegevoegd : 
"en evenmin, indien door den deelgenoot 

reeds voor een vorig huwelijk de in lid 1 bedoelde 
extra-contributie is voldaan.". 

VIL De bij artikel 10 behoorende tabel I voor 
de verhooging van de huwelijksbijdrage wordt 
vervangen door de bij dit besluit gevoegde tabel. 

2. De bij artikel 2 van Ons besluit van 
27 September 1923 (Staatsblad n°. 466) vast
gestelde overgangsbepalingen worden a-angevuld 
en gewijziid als volgt : 

I. In lid 1 van de IIde overgangsbepaling 
vervalt de laatste zin, luidende : 

" Bij -ontbinding van het huwelijk wordt het 
nieuwe Reglement op haar van toepassing." 

II. Aan de IIde overgangsbepaling wordt 
toegevoegd een derde lid, luidende : 

"3. Bij ontbinding van het huwelijk van 
een vóór de inwerkingtreding van het nieuwe 
Reglement hertrouwde weduwe wordt het 
nieuwe Reglement op haar en hare k inderen 
van toepassing, behoudens wat betreft de leef. 
tijdsgrens voor den onderstand der kinderen, 
waarin geen wijziging wordt gebracht." 

III. Tusschen de VIIIste en IXde overgangs
bepalingen wordt een nieuwe overgangsbepaling 
VIIIa ingelascht, luidende : 

"Bij het overlijden van deelgenooten, die in 
het huwelijk zijn getreden vóór de inwerking
treding van artikel 2 van Ons besluit van 19 Oc
tober 1908 (Staatsblad n°. 323) en die geen 
gebruik hebben gemaakt van de bij dat artikel 
gegeven gelegenheid tot inschrijving van hun 
huwelijk in de registers van het fonds, zullen 
aan de weduwe, indien deze niet reeds uit 
hoofde van een vorig huwelijk met een deel
genoot in het fonds aanspraak op pensioen uit 
het fonds heeft, zoomede aan de uit het huwelijk 
nagelaten kinderen uitkeeringen ten laste van 
het fonds worden toegekend tot de hel't der in 
het nieuwe Reglement bepaalde bedragen. " 

3. Dit besluit wordt geacht te zijn in werking 
getreden op den lsten December 1923. 

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

's-Gravenhage, den 22sten Maart 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Koloniën, KONINGSBERGER. 
( Uitgeg. 15 April 1926.) 
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22 Maart 1926. BESLUIT, tot wijziging van 
het Reservebesluit. S. 49. 

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

Koloniën van 22 Februari 1926, 7• Afdeeling 
n°. 9; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
9 Maart 1926, n°. 22) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 16 Maart 1926, 7• 
Afdeeling n°. 45; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Artikel één. 

Te bepalen, dat de bij Ons besluit van 2 Juli 
1923 (Staatsblad n°. 340, Indisch Staatsblad 
n°. 518) vastgestelde "Regeling voor het 
reservepersoneel van het leger in Nederlandsch
Indië" wordt gewijzigd en aangevuld als volgt : 

A. Aan artikel 4, eerste lid onder b, wordt 
een nieuw punt 7° toegevoegd, luidende : 

,, 7°. de reserve-officieren van den topogra
fischen dienst." 

B. Artikel 7, tweede lid, wordt gelezen 
als volgt: 

,,2. Reserve-officieren van het Neder
landsche leger en zij, die bij het verlaten van 
de krijgsmacht een officiersrang bekleedden, 
worden, indien zij tot het reservepersoneel 
komen te behooren, naar bij ordonnantie te 
stellen regelen benoemd in een rang ten minste 
gelijkgesteld aan of het meest overeenkomende 
met onderscheidenlijk den nog bekleeden of 
laatstbekleeden rang, met dien verstande, 
dat een toegekende titulaire hoogere rang 
wordt behouden." 

C. In artikel 14, eerste lid, wordt na het 
woord "kunnen" opgenomen : 

", behoudens het bepaalde in het derde lid 
van dit artikel en in het tweede lid van a_rtikel 
17 van dit besluit,". 

D. Aan artikel 16 wordt een vijfde lid 
toegevoegd, luidende : 

"5. De resene-officier is verplicht, om 
naar door den Gouverneur-Generaal vast tf' 
stellen voorschriften goederen in ontvangst 
te nemen of in te leveren en is mede verplicht 
voor hem bestemde brieven en andere schriftu
ren af te halen of te doen afhalen, in ontvangst 
te nemen en te beantwoorden." 

E. Artikel 27 wordt gewijzigd als volgt : 
,,Art. 27. De reserve-r:fficier . benof\md inge

volge artikel 6, 1°. van dit besluit, wordt ont
slagen zoodra hij niet meer dienstplichtig is. 
H et ontslag kan evenwel wordf'n uitgesteld : 

1 °. in de gevallen, bedoeld in artikel 10; 
2°. indien de betrokkene : 
a. in werkelijken dienst behoort te komen 

of te blijven, hetzij wegens het onderggan van 
straf, hetzij we~ens het onderzoek omtrent 
een krijgstuchtelijke overtreding, waarvan hij 
verdacht wordt; 

b. zich heeft schuldig gemaakt aan eenig 
verzuim of aan eenige overtreding ten aanzien 
van dit besluit en de daaraan verbonden 
gevolgen nog niet heeft ondergaan ; 

3°. indien de betrokkene verkeert in een 
of meer der geva'.len, bedoeld in artikel 28, 
welke aanleiding kunnen geven tot niet eervol 
ontslag; 

4°. indien betrokkene strafrechtelijk wordt, 
zal worden, of va:moedelijk zal worden ver
volgd, dan wel het naar aanleiding van eene 

zoodanige vervolging tegen hem gewezen 
vonnis nog niet in kracht van gewijsde is 
gegaan; 

5°. op verzoek van betrokkene, indien hij 
zou moeten worden ontslagen wegens het 
eindigen van zijn dienstplicht op den l sten 
October van het kalenderjaar, waarin het 
45ste levensjaar wordt volbracht, waarna 
voor hem de ber,alingen gelden, betrekking 
hebbende op reserve-officieren, die op verzoek 
worden benoemd " 

F. Aan artikel 28 wordt een derde lid toe
gevoegd, luidende: 

,,3. De onbekwaamheid of ongeschiktheid, 
bedoeld in het eerste lid van dit artikel onder 
20. ,moet zijn erkend bij een onderzoek als 
aanaegeven in artikel 39, vierde lid, van de 
Regeling van de bevordering, het ontslag en 
het op non-activitf'it stellen van de Europeesche 
officieren, behoorende tot de Nederlandsch
Indische landmacht /Indisch Staatsblad 1910 
n°. 592), en in de R egelen voor bedoeld onder
zoek nader vastgesteld (Indisch Swatsblad 
1911 no. 210), met dien verstande evenwel, 
dat van de in voornoemd artikel 39 (4) be
doelde drie opper- of hoofdofficieren er twee 
kunnen worden vervangen door reserve
hoofdofficieren. Incl.ien bet,rokkene in persoon 
voor de commissie van onderzoek wenscht te 
verschijnen, kan hij daartoe in werkelijken 
dienst worden geroepen." 

G. Artikel 29 wordt gelezen als volgt : 
"Art. 29. 1. In de gevallen bedoeld in 

het eerste lid onder 1 o., 2°. en 3°., en in het 
tweede lid onder 2°., 3°. en 4°. van het voor
gaande artikel, wordt het ontslag steeds eervol 
verleend. 

2. In de gevallen, bedoeld in het eerste lid 
onder 10°. en 11°. van het voorgaande artikel, 
kan het ontslag eervol dan wel niet eervol 
worden verleend. 

3. In de gevallen, be.doeld in het eerste lid 
van het voorgaand artikel onder 4°., 5°., 6°., 
70_, go_ en 90., kan het ontslag - hetzij eervol, 
hetzij niet eervol - slechts plaats hebben 
op advies van een raad van onderzoek of van 
een raad van appèl. Van dat advies kan, 
behoudens het beroep op een raad van appèl, 
niet worden afgeweken dan ten gunste van den 
reserve-officier, wien het geldt. 

4. H et brengen van reserve-officieien voor 
een raad van onderzoek, het beroep op een 
raad van appèl, de samenstelling en de werk
zaamheden van die raden, als anderszins, zal 
bij ordonnantie nader worden geregeld, met 
inachtneming voor zooveel mogelijk van de 
terzake voor beroepsofficieren van het Neder
landsch-Indische leger geldende bepalingen, 
met dien verstande evenwel, dat van de leden 
van elk dezer raden in den regel de grootst 
mogelijke minderheid tot het reserveper
soneel zal behooren en dat een reserve-officier 
niet tot het lidmaatschap zal worden geroepen, 
indien - ter beoordeeling van den samen
steller van den raad - hij daartoe eene te 
langdurige of kostbare reis zou hebben te 
maken, ernstig in zijne persoonlijke belangen 

. zou worden geschaad, dan wel daartegen 
andere overwegende bezwaren bestaan. 

5. De reserve-officieren, over wie door een 
raad van onderzoek of van appèl geoordeeld 
moet worden en die de zittin~en daarvan 
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wenschen bij te wonen, alsmede zij, die in 
zulk een raad zitting moeten nemen, kunnen 
daartoe in werkelijken dienst worden geroepen." 

H. Artikel 30 wordt gelezen als volgt : 
"4 rt. 30. Het verzoek om ontslag van een 

reserve-officier, die op verzoek is benoemd, 
kan niet worden afgewezen dan 

1°. in <l.e gevallen bedoeld in artikel 10 ; 
2°. wannee~ aan de voorwaarden, waaronder 

de benoeming geschiedde, nog niet is voldaan ; 
3°. wanneer betrokkene verkeert in een 

of meer der gevallen, bedoeld in artikel 27, 
onder 2°., 3°. en 4°." 

J. Artikel 31 wordt gelezen als volgt : 
"Art. 31. Behalve iri de gevallen, bij andere 

algemeene verordeningen voorzien, wordt de 
rang van reserve-officier verloren : 

1°. door ontslag uit den dienst, wanneer 
•dat ontslag niet gepaard gaat met toekenning 
van pensioen of erkenning van het recht op 
pensioen; 

2°. door het verlies van het Nederlandsch
onderdaanschap ; 

3°. door het aannemen van vreemden 
adeldom; 

4°. door buiten toestemming van den 
Koning een ordeteeken, titel, rang, waardigheid 
of openbare bediening aan t e nemen, verleend 
of opgedragen door eene vreemde mogendheid 
of regeering ; 

5°. door het ophouden of op eenige andere 
wijze verloren gaan van verleend pensioen of 
verkregen recht op pensioen. " 

Artikel twee. 
Dit besluit treedt in werking op een nader 

door den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indië te bepalen datum. 

Onze Minister van Koloniën is belast met 
<le uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 22sten Maart 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Koloniën, K ONINGSBERGER. 
(Uitgeg. 8 April 1926.) 

23 Maart 1926. RONDSCHRIJVEN van den 
Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid 
aan de Gemeentebesturen, betreffende 
bouwpremie. 

Wordt een woning die met Rijkspremie ge
bouwd is, geheel of gedeeltelijk voor een bedrijf 
in gebruik genomen, b.v. tot winkel ingericht, 
dan moet, in verband met de bepalingen van de 
,,premie-regeling" in 's-Rijks kas worden terug
gestort de premie of een deel daarvan evenrerug 
aan de ruimte, die aan de bewoning wordt 
onttrokken. In verband met moeilijkheden, die 
bij terugvordering zijn ondervonden, noodig ik 
U uit om tot onttrekking als hierbedoeld de, . 
ingevolge art. Se der Woningnoodwet noodige 
toestemming alleen te verleenen onder voor
waarde, dat (een evenredig deel van) de premie 
wordt terugbetaald, en er op toe te zien, dat de 
onttrekking niet plaats heeft voordat aan die 
voorwaarde is voldaan. Omtrent het juiste be
drag der terugstorting ware telkens overleg te 
plegen met den Hoofdinspecteur v. d. volks-
huisvesting. (B) 

25 Maart 1926. BESLUTT tot aanvulling van 
het Academisch Statuut. S. 50. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
20 Januari 1926, n°. 2453, afdeeling Hooger 
Onderwijs; 

Gelet op artikel 131 der hooger-onderwijswet ; 
Gehoord de Senaten der Universiteiten ; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

2 Maart 1926, n°. 34) ; 
Gelet op het nader rapport van Onzen 

voornoemden Minister van 22 Maart 1926, 
n°. 1037, afdeeling Hooger Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I. De in de artikelen II tot en met VI 

te noemen artikelen van Ons besluit van 15 
Juni 1921, Staatsblad n°. 800, (Academisch 
statuut), aangevuld bij Ons besluit van 30 
November 1925, Staatsblad n°. 456, worden 
aangevuld of gewijzigd. 

Art. II. In art.ikel 4, § 42, wordt de punt 
aan het slot vervangen door eene punt-komma; 
daaraan worden toegevoegd de letters, woor
den en teekens : ,, l . in de wijsbegeerte; m. in 
de Egyptische taal- en letterkunde.". 

Art. III. Aan artikel 4, § 44, wordt toege-
voegd: 

,.l. Wijsbegeerte. 
1. logica en kenleer ; 
2. geschiedenis der Grieksche wijsbegeerte; 

met goedvinden der faculteit kan ook een 
andere periode uit de geschiedenis der wijs
begeerte gekozen worden ; 

3. en 4. twee vakken, zooveel mogelijk 
met elkander ~amenhangende, niet van wijs
geerigen aard en van ~eval tot. geval vast t e 
stellen door rle faculteit. 

m. Egyptische taal- en letterkunde. 
1. het post-classieke Grieksch (koine, papyri, 

enz.); 
2. het Hebreeuwsch of een andere Semiti

sche taal; 
3. een overzicht van de staatkundige ge

schiedenis en van de cultuurgeschiedenis der 
oudheid, inzonderheid van Egypte, en in 
verband daarmede de beginselen van de 
Egyptische taal, waaronder begrepen het Kop
tisch. " 

Art. IV. Artikel 21, vijfde !id, wordt gelezen 
als volgt: 

"5. Indien het doctoraal examen in de 
wijsbegeerte is afgelegd na een candidaats
examen in een andere faculteit dan die der 
letteren en wijsbegeerte, wordt de onderwijs
bevoegdheid aan die bijvakken toegekend, 
welke behooren tot de studievakken van de 
faculteit, waarin het candidaatsexamen is 
afgelegd." 

Art. V. In artikel 21 , zesde lid, wordt de 
punt aan het slot vervangen door eene komma ; 
daaraan worden toegevoegd de woorden, het 
~ijfe_r en ~e teekens : ,, , behoudens het bepaalde 
m hd 7 .. 

Art. VI. Aan artikel 21 wordt toegevoegd 
een nieuw zevende lid, luidende als volgt : 

"7. Hij, die met goed gevolg het doctoraal 
examen in de wijsbegeerte heeft afgelegd en 
geen ander candidaatsexamen dan dat in de 
wijsbegeerte, verkrijgt slechts onderwijsbe
voegdheid voor die, tot de faculteit der letteren 
en wijsbegeerte behoorende vakken, in welke 
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hij zoowel bij het candidaatsexamen als bij het 
doctoraal examen geëxamineerd is." 

Onza Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrüt 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 25sten Maart 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

WASZINK. 
(Uitgeg. 9 Apr-il 1926.) 

25 Maart 1926. BESLUIT tot nadere wijziging 
van h et Reisbesluit 1916, laatstelij_k ge
wijzigd bij besluit van 23 Juni 1925 (Staats
blad n°. 264). S. 51. 

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

Financiën van 1 Maart 1926, n°. 85, Generale 
Thesaurie; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
16 Maart 1926, n°. 15) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen 
voornoemden Minister van 22 Maart 1926, 
n°. 101, Generale Thesaurie; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt : 
Art. 1. Met wijziging in zooverre van Ons 

besluit van 29 October 1915 (Staatsblad n°. 451), 
laatstelijk gewijzigd bij besluit van 23 Juni 
1925 (Staatsblad n°. 264), te rangschikken: 

a. in de tweede klasse : 
De vice-consuls ; 
De aspirant-vice-consuls ; 
De ambtenaren bij de tolkendiensten bij 

gezantschappen en consulaten ; 
De lectoren bij de Landbouwhoogeschool ; 
De bibliothecaris bij de Landbouwhooge

school; 
De lectoren bij de Rijks Universiteiten ; 
De bibliothecarissen bij de Rijks Universi

teiten; 
De lectoren bij de Technische Hoogeschool ; 
De bibliothecaris bij de Technische Hooge

school; 
De accountant bij de inspectie van het 

Nijverheids- en Handelsonderwijs ; 
De rijksarchivarissen ; 
De directeuren en beheerders van de Rijks 

Musea, Kabinetten, Verzamelingen en Monu
menten; 

De bewaarder van het Paviljoen Welgelegen 
te Haarlem; 

De directeuren der Rijks hoogere burger
scholen; 

De inspecteur-generaal, directeuren en in
specteurs van het loodswezen, de betonning, 
de behakening en de verlichting ; 

De directeur der Rijkswerf te Hellevoetsluis ; 
De accountants, hoofden van dienst bij de 

directe belastingen ; 
De ontvangers der directe belastingen aan 

kantoren der lste klasse ; 
De chef van dienst bij de artillerie-inrich

tingen ; 
De directeuren van het Koninklijk Neder

landsch Meteorologisch Instituut te de Bilt; 
De buitengewoon hoofdambtenaar bij den 

technischen rlienst der telefonie; 

b. in de derde klasse: 
De huismeester, de machinist-electrotech

nicus en de boekhouder bij het Rijks Krank
zinnigengesticht t e Woensel; 

De boekhouder bij het Rijks Krankzinnigen
gesticht te Grave ; 

De scheikundige bij de Marine ; 
De luitenants ter zee der lste, 2de en 3de 

klasse en de in rang daarmede gelijkgestelden 
bij de zeemacht ; 

De burgerleeraren bij het Koninklijk Instituut 
voor de Marine ; 

De ingenieurs bij de Marine ; 
De cartografen bij do afdeeling Hydrografie 

van het Departement van Marine ; 
De commissarissen van het loodswezen, de 

betonning, de bebaJ.ening en d e verlichting ; 
De machinisten bij den marinestoomvaart

dienst boven den rang van adjudant-onder
officier en de in rang daarmede gelijkgestelden 
bij de zeemacht ; 

De commiezen van den waarborg; 
De surnumera.irs van den waarborg ; 
De adjunct-fabriekschef bij de artillerie-

inrichtingen ; 
De hoofdwerktuigkundigen lste klasse ; 
De opperschipper lste klasse ; 
De kapelmeesters ; 
De technische ambtenaren bij den Rijks

waterstaat ; 
De technische opzichters lste klasse bij den 

Rijkswaterstaat ; 
De opzichters der mijnen ; 
De havenmeesters bij de groote kanalen en 

zeehavens; 
De adjunct-secretaris van het Koninklijk 

Nederlandsch Meteorologisch Instituut te de 
Bilt; 

De ingenieurs bij het Staatsbedrijf der Pos
terijen, Telegrafie en Telefonie ; 

De controleur bij het Staatsbedrijf voor
noemd; 

De adjunct-inspecteurs bij het Staatsbedrijf 
voornoemd; 

De surnumerairs bij het Staatsbedrijf voor
noemd; 

De adspirant.commiezen bij het Staatsbe
drijf voornoemd ; 

De adspirant-electrotechnische ambtenaren 
bij het Staatsbedrijf voornoemd ; 

De adjunct-commiezen bij het Hoofdbestuur 
der Posterijen en Telegrafie ; 

De boekhouders-bureelchef bij den Rijkste-
legraafdienst ; • 

De buitengewoon geëmployeerden bij den 
Rijkstelegraafdienst (groep 1); 

De technische ambtenaren der havenarbeids
inspectie; 

c. in de vierde klasse : 
De machinist bij het Rijks Krankzinnigen

gesticht te Grave ; 
De eerste graveurs bij de afdeeling Hydro

grafie van het Departement van Marine ; 
De graveurs lste klasse, graveurs en kaart

bijwerkers bij de afdeeling Hydrografie van het 
Departement van Marine ; 

De adjunct-commissarissen van het loods
wezen, de betonning, de bebakening en de 
verlichting ; 

De eerste teekenaars en teekenaars lste 
klasse bij het Departement van Marine en 
bij de Rijkswerven, met uitzondering van 
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den eersten teekenaar, toegevoegd aan den 
inspecteur van den marinestoomvaartdienst ; 

De machinisten bij den marinestoomvaart
dienst boven den rang van adjudant-onder
officier en de in rang daarmede gelijkgestelden 
bij de zeemacht ; 

De teekenaars 2de klasse bij het Departement 
van Marine en bij de Rijkswerven ; 

De amanuensis-rekenaar bij de verificatie 
van 's Rijks zeeinstrumenten; 

De buitengewoon geëmployeerden bij den 
Riikstelegraafdienst (groepen 2, 3, 4 en 5) ; 

De schrijvers op jaarloon bij het Hoofd
bestuur der Posterijen en Telegrafie. 

2. Het laatste lid van artikel 9 van Ons 
voormeld besluit vervalt. 

3. Artikel 19 van Ons voormeld besluit 
wordt gelezen als volgt : 

"De hoofden van de Departementen van 
algemeen bestuur zijn bevoegd, met mede
werking van Onzen Minister van Financiën, 
in bijzondere gevallen of voor bepaalde klassen 
van personen de vergoeding· wegens reis- en 
verblijfkosten voor reizen naar, in en uit het 
buitenland gedaan, afzonderlijk te regelen." 

4. In het eerste lid van artikel 28 van Ons 
voormeld besluit vervalt het bepaalde onder 
letter f. 

Onze Ministers zijn, ieder voor zooveel hem 
aangaat, belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 25sten Maart 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, DE GEER. 
(Uit,geg. 8 April 1926.) 

26 Maart 1926. BESLUIT, houdende aanvulling 
van het "Reglement op den ijk van gas
meters". S. 52. 

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

Arbeid, H andel en Nijverheid van 4 Maart 1926, 
n°. 2712, Afdeeling Handel en Nijverheid; 

Gelet op artikel 12 der wet van 7 April 1869 
(Staatsblad n°. 57), betreffende, de maten, ge
wichten en weegwerktuigen, waarvan de ge
wijzigde tekst is bekend gemaakt bij Koninklijk 
Besluit van 29 November 1874 (Staatsblad n°. 
143) en die laatstelijk is gewijzigd bij rle wet 
van 25 Juli 1919 (Staatsblad n°. 522); 

Gelet op Onze Besluiten van 15 October 1913 
(Staatsblad n°. 391) en van 12 Maart 1924 
(Staatsblad n°. ll8) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
16 Maart 1926, n°. 16) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 23 Maart 1926, n°. 3537, 
Afdeeling Handel en Nijverheid ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
het bij Ons eerstgenoemd besluit vastgestelde 

"Reglement op den ijk van gasmeters" aan te 
vullen als volgt : 

Aan bedoeld reglement wordt toegevoegd 
een nieuw · 

Art. 6a. 1. De steunpunten van een gas
meter, bedoeld in den laatsten zin van artikel 1, 
liggen in een plat vlak. 

2. De miswijzing van een gasmeter, bedoeld 
in den laatsten zin van artikel l, mag, als er gas 

doorstroomt met eene snelheid, beantwoordende 
aan het meetvermogen of met eene kleinere 
snelheid, niet meer dan 1.5 ten honderd te veel 
of te weinig bedragen. 

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

's-Gravenhage, den 26sten Maart 1926. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. SLOTEMAKER DE BRUÏNE. 

(Uit,geg . 12 April 1926.) 

26 Maart 1926. UITTREKSEL uit Rondschrijven 
van den Minister van Binnenlandsche Za
ken en Landbouw aan Heeren Commis
sarissen der Koningin in de onderscheidene 
provinciën, betreffende certificaten van oor
sprong. 

Met verwijzing laatstelijk naar het schrijven 
van den toenmalie:en Minister van Binnenland
sche Zaken van ·-6 October 1922, N°. 12598, 
afdeeling B.B., heb ik de eer U H.E.G. mede 
te deelen, dat, naar gebleken is, sommige bur
gemeesters toch nog doorgaan met het afgeven 
van certificaten van oorsprong, in plaats van 
belanghebbenden te verwijzen naar de Kamers 
van Koophandel. De omstandigheid, dat voor 
Fransche groenten bij invoer in Duitschland 
een beduidend hooger invoerrecht moest worden 
betaald dan voor Nederlandsche, schijnt som
migen handelaren hier te lande aanleiding te 
zijn, Fransche groenten via Nederland naar 
Duitschland uit te voeren, tegen het lagere 
voor Nederland geldende invoerrecht, waarop 
die handelaren aanspraak maken onder over
legging, aan de Duitsche douane, van verkla
ringen van Burgemeesters waarin gezegd wordt 
dat bedoelde groenten van Nederlandschen 
oorsprong zijn. 

Een onderzoek, op verzoek der Dnitsche 
douane, die blijkbaar aan de juistheid van der
gelijke verklaringen twijfelde, ingesteld, wees 
dan ook uit dat de onder die verklaringen naar 
Duitschland uitgevoerde bloemkool van Fran
sbhen oorsprong is geweest. 

Voor eene dergelijke lichtvaardige, in strijd 
met de waarheid en met de voorschriften afgifte 
van certificaten van oorsprong, waaruit voor 
den bona fide handel groote moeilijkheden kun
nen ontstaan, is geene enkele verontschuldiging 
te vinden en ik verzoek U H.E.G. dringend den 
Burgemeesters nogmaals nadrukkelijk_ onder het 
oog te willen brengen dat zij zich dienen te 
onthouden van het afgeven van verklaringen, 
behe\zeI?,de aanwijzing nopens het land (resp. 
provmc1e en gemeente) van oorsprong van 
goederen, zooals deze bij invoer in den vreemde 
veelal worden geëischt. (B.) 

27 Maart 1926. BESLUIT tot instelling van 
eene intermitteerende opleiding voor het 
reservekader der bereden artillerie. S. 53. 

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

Oorfog van 12 Februari 1926, II• Afd. n°. 13 ; 
Gezien het Koninklijk Besluit van 9 Novem-
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her 1906 n°. 52 zooals dit sindsdien herhaal
delijk is gewijzigd ; 

Gelet op nader rapport van Onzen Minister 
van Oorlog van den 23 Maart 1926, II• Afdeeling, 
n°. 37; 

Hebben goedgevçmden en verstaan: 
te bepalen, dat de vrijwilligers van het reserve
kader van de bereden-artillerie op grond van 
de door hen te sluiten verbintems hunnen 
eersten oefentijd, naar door Onzen Minister 
van Oorlog te stellen regelen, desverlangd ook 
intermitteerend kunnen volbrengen, met dien 
verstande, dat zij in hun 1 e, 2•, 3e en 4• dienst
jaar telkens op den 20 Juli - of als deze 
datum op een Zondag valt, op den 21 Juli -
voor 62 dagen (9 weken) in werkelijken dienst 
zullen moeten komen en daarna voor ee n periode 
van 3 maanden tot het verrichten van prac
tischen dienst in den troep, naar verkiezing 
van den adspirant, hetzij aansluitend aan de 
4• periode, dan wel in het 5• oefeningsjaar aan
vangende 1 c.q. 2 Juli. 

Onze Minister van Oorlog is belast met de 
uitvoering van dit Besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden opgenomen. 

's-Gravenhage, den 27sten Maart 1926. 
. WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, L. A. VAN R0YEN. 
( Uitgeg . 13 April 1926.) 

27 Maart 1926. KONINKLIJK BESLUIT. 
Aanvrage tot medewerking als bedoeld 

in art. 72 1. o. -wet. 
Art. LXIV, § 11 der wet van 16 Febr. 

1923 mist toepassing ten aanzien van die 
krnderen, welke ten tijde van de aanvrage 
nog geen gelijksoortige bijzondere school 
bezoeken. 

Bij de beoordeeling der aanvrage zijn 
terecht medegeteld die kinderen, van wie 
het t en tijde van de aanvrage aannemelijk 
was, dat zij de te stichten school zouden 
bezoeken, ook al hebben de ouders achteraf 
verklaard hunne kinderen niet naar deze 
school te zullen zenden. 

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

Joha. Hoogenboom en 15 anderen, allen ingeze
tenen der gemeente Velsen, tegen het besluit 
van Ged. Staten van Noordholland van 7 Oct. 
1925, n°. 142, waarbij, met vemiet1grng van het 
besluit van den Raad van Velsen van 26 Mei 
1925, n°. 12, is bepaald, dat de door het bestuur 
der Vereeniging tot oprichting en instandhou
ding van scholen voor lager- en meer uitgebreid 
lager-onderwijs te Velsen overeenkomstig art. 
72 der lager-onderwijswet 1920 gevraagde 
medewerking tot stichting eener bijzondere la
gere school in de omgecing van de 50 nieuw ge
bouwde won;ngen der woningbouwvereeniging 
,,Velsen" aldaar, alsnog behoort te worden ver
leend; 

Den Raad van State, enz. ; 
0. dat, nadat de Vereeniging tot oprichting 

en instandhouding van scholen voor lager- en 
meer uit$ebreid lager-onderwijs, gevestigd te 
Velsen, zwh tot den Raad van de gemeente 
Velsen had gewend met verzoek om de benoo
digde gelden uit de gemeentekas te ontvangen 
voor de stichting van eene bijzondere lagere 
school in de omgeving van de 50 nieuw gebouw-

de woningen der woningbouwvereenigmg "Vel-
. sen", de Raad de van hem gevraagde medewer

kmg heeft, geweigerd, uit overwegmg, dat op de 
ingevolge art. 73, 1 e lid , letter a der lager-onder
w\jswet 1920, b(j het verzoek overgelegde ver
klaring, voorkomen de namen van 88 kmderen ; 
dat volgens Ons besluit van 13 Dec. 1920, n°. 37, 
zooals dat thans lmdt, de kmderen om tot eene 
school voor gewoon lager onderwijs te worden 
toegelaten bij het begin van het schooljaar of 
van den schoolcursus den leeftijd moeten 
hebben berAikt van 6 jaren, vermmderd niet 
zooveel tijd als de helft bedraagt van den klasse
duur dier school ; dat in de te Rtichten school 
de klasseduur 1 jaar zal bedragen, zoodat de 
kindt>ren om tot die school te worden toegelaten 
op den dag der toelating. den leeftijd van 5 ½ 
Jaar moeten hebben bereikt; dat zou kunnen 
worden aangenomen dat de kinderen, die de 
te stichten school zullen bezoeken, op den dag, 
waarop het verzoek bij den gemeenteraad 1s 
ingekomen, aan dt> eischen, gesteld bij Ons 
bovenaangehaald beslwt, moe.;en voldoen ; dat 
op 30 Maart 1925, datum van indien.ng van 
het verzoek, 48 k.nderen den leeftijd van 5½ 
Jaar nog n,et hadden bereikt, zoodat hun leef
tijd een beletsel is om de te stichten school te 
bezoeken ; dat derhalve van het aantal van 
88 kinderen, slechts 40 voor medetelling in 
aanmerking komen ; dat voor eene gemeente 
als Velsen wordt vereischt da.; de te stichten 
school tenminste door 60 leerlingen zal worden 
bezocht, zoodat het verzoek reeds uit dien 
hoofde niet voor inwilliging vatbaar is; dat 
voorts ook het standpunt kan worden inge
nomen, dat de kinderen eerst op den dag der 
opening van de school den bij Ons voormeld 
besluit gestelden leeftijd moeten hebben be
reikt; dat het schoolbestuur, blijkens zijn 
schrijven van 23 April 1925, de te stichten 
school denkt te openen op 1 Apnl 1926 of 
1 Mei 1926; dat op laat~tgenoemden datum 
65 kmderen den leeftijd van 5½ jaar zullen 
hebben bereikt; dat van dit aantal evenwel 
15 sinds 1 April en 3 sinds 1 Mei 1925 eene ge
lijksoortige bijzondere school bezoeken, welke 
deze school zullen verlaten op den dag dat de te 
stichten school zal worden geopend, doch voor wie 
op eerstbedoeld~ school gelegenheid tot pl_aat
smg in de voor hen bestemde klasse zal bhJven 
bestaan ; dat de slotzin van § 11 van art LXIV 
der wet van 16 Febr. 1923 /Staatsblad n°. 38) 
ten deze niet van toepassing is ; dat derhalve 
deze kinderen van bovenvermeld aantal van 
65 behooren te worden afgetrokken, waardoor 
het aantal medetellende kinderen daalt tot 
65- 18 = 47, zoodat het verzoek ook op 
dezen grond dient te worden afgewezen ; dat 
tenslotte van 9 kinderen, behoorende tot de 
groep, die vóór 1 Mei 1926 (datum van opening 
der school) den leeftijd van 5½ jaar hebben 
bereikt, de ouders, blijkens een ingesteld on
derzoek hebben verklaard, dat het tijdens het 
plaatsen van hunne handteekening op de over
gelegde verklaring, niet hunne bedoeling was 
h=e kmderen naar de te stichten school te 
zenden, zoodat deze 9 kinrleren van dP 65 leer
lingen behooren te worden afgetrokken ; dat 
daardoor, ook al wordt aangenomen, dat de 
sedert de indienmg van het verzoek op eene 
gelijksoortige bijzondere school geplaatste leer
lmgen, welke deze school bij de opening van 



139 27 MAAR T. 1926 

d e te stichten school zullen verlaten, doch 
voor wie op eerstbedoelde school gelegenheid 
tot plaa tsing in de voor hen bestemde klasse 
zal blijven bestaan, niet mogen worden afge
trokken, het aantal voor medetelling in aan
merking komende kinderen, daalt tot 56, zoo
dat het verzoek ook op dezen grond dient te 
worden afgewezen ; 

dat, nadat het schoolbestuur van dit besluit 
bij Ged. Staten van Noordholland in beroep 
was gekomen, dit college bij besluit van 7 Oct. 
1925, n°. 142, met vernietiging van het be
streden raadsbeslwt heeft beslist, dat de ge
vraagde medewerking behoort te worden ver
leend; 

dat"Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat bIJ de beoordeeling van de vraa!:(, of eene 
verklaring ingevolge art. 73, eerste lid su b a 
der lager-onderwijswet aan de wet voldoet, 
rekening moet worden gehouden met die leer
lingen, ten aanzien waarvan het schoolbestuur 
ten tijde van het indienen der verklaring rede
lijkerwijze kan aannemen, dat zij de school, 
tot oprichting waarvan medewerking is ge
v raagd, bij de opening zull<'n bezoeken, der
halve mPt de namen van die kinderen, welke op 
dat tijdstip den vereischten leeftijd - in dit 
geval 5½ jaar - hebben bereikt ; dat het getal 
kinderen, waarmede dit laatste het geval zal 
zijn, blijkenR de oven,egingen van het bestreden 
raadsbesluit, indien men het tijdstip van de 
opening der school stelt op den door het school
bestuur aanvankelijk genoemden datum v,in 
1 April of 1 Mei 1926, 63, respectievelijk 65 zal 
bedragen, zoodat de vraag buiten beschouwing 
blijven kan, hoeve! hooger dit cijfer z11l zijn 
indien de opening der school eerst in Au!Justus 
of September van dat jaar zou plaats vmden, 
zulks tenzij de door het gemeentebestuur op dit 
cijfer toegepaste aftrek van 18 respectievelijk 
9 kinderen kan worden toegelaten ; rlat, wat 
dit aangaat, van genoemd getal van 63, res
pectievelijk 65 kinderen niet mogen worden 
afgetrokken de 18 kinderen, die na het indienen 
der aanvrage voorloopig op eene andere bij
zondere school zijn geplaatst en evenmin de 
9 kinderen, wier ouders naderhand, bii een door 
het gemeentebestuur ingesteld onderzoek, eene 
verklaring hebben geteekend, dat het niet hunne 
bedoeling is ·geweest, hunne kinderen naar de 
nieuw te stichten school te zenden, vermits het 
schoolbestuur, toen het zijne aanvrage indiende, 
redelijkerwijs mocht aannemen, _dat beide cate
gorieën van kinderen de school, waarvoor de 
medewerking werd gevraagd, bij hare opening 
zouden bezoeken ; dat de verklarm~ derhalve 
- a lthans voor zooveel betreft 63 kmderen -
moet worden aanvaard en zij dus, waar voor 
eene gemeente als Velsen ingevolge art. 73, 
eer8te lid. sub a der wet . uit de verklaring moet 
blijken, dat tenminste 60 leerlingen de school 
zullen bezoeken, aan de eischen èl.er wet vol
doet; 

dat van het besluit van Ged. Staten J oha. 
Hoogenboom en 15 anderen, a llen ingezetenen 
der gemeente Velsen, bij Ons in beroep zijn ge
komen, in eene bijgevoegde memorie aanvoe
rend~, dat in § 11 van art . LXIV van de wet 
van 16 Febr. 1!)23 wordt bepaald, da.t voor 
medetelling niet in aanmerking zullen komen 
leerlmgen, die de door hen bezochte gelijksoor
tige school zullen verlaten, doch voor wie in do 

voor hen be~temde kla se gelegenheid tot 
plaatsing blijft ; dat in het genoemde artikel 
niet wordt gezegd, dat alleen bedoeld worden 
kinderen, die 1,lreeds ten tijde van de indiening 
van het verzoek eene gelijksoortige school be
zoeken ; dat enkel het verlaten van eene ge
lijksoortige school beslissend is bij de beoor
deelmg van de vraag of een leerling al dan niet 
voor meetelling in aanmerking kan komen ; 
dat naar hunne meening de meerbedoelde 18 
leerlingen terecht door den Raad in mindering 
zijn gebracht; dat Ged. Staten t en aanzien van 
de 9 kinderen , wier ouders bij het door het 
~emeentebestuur ingesteld onderzoek verklaard 
nebben, dat zij niet van plan geweest zijn hunne 
kinderen de nieuw te stichten school te laten 
bezoeken, blijkbaar het standpunt innemen, dat 
een onderzoek naar de waarde der handteeke
ningen niet is toegestaan ; dat, dit standpunt 
hun onjuist voorkomt, aangezien een onderzoek 
naar de waarde der handteekeningen op de ver
klaring in de lager-onderwijswet 1920 wel met 
is voorgeschreven, maar evenmin is verboden ; 
dat het hun voorkomt dat aan de laatste afge
legde verklaring meer waarde toegekend moet 
worden dan aan de op de lijst geplaatste hand
teekening ; dat huns inziens ook deze 9 leer
lingen terecht in mindering zijn gebracht ; 

0. dat & 11 van ar t. LXIV der wet van 
16 Febr. 1!)23 (Staatsblad n°. 38) bepaalt, dat 
tot, 1 J an. 1928 bij de medewerking tot de 
sticht mg eener nieuwe school onder de leer
lingen, waarop de verklaring, bedoeld in het 
eerste lid van art . 73 onder a betrekking heeft, 
niet worden medegerekend leerlingen, die de 
door hen bezochte gelijksoortige bijzondere 
school zouden verlaten, doch voor wie op die 
school gelegenheid tot plaatsing in de voor 
hen bezochte klasse zoude blijven, tenzu aan
zienlijke toeneming van de bevolking in eerug deel 
der gemeente tot de stichting aanleiding ge~ft; 

dat bltikens de ingewonnen ambtsberichten 
de in het bestreden besluit bedoelde 18 kinderen 
ten tijde dat de aanvrage door het ~choolbe
stuur tot den Raad der gemeente Velsen werd 
gericht, nog geen gelijksoortige bijzondere 
school bezochten ; 

d1tt derhalve aan de bovengemelde wets
bepaling geen grond kan worden ontleend 
om de hierbedoelde kmderen buiten aanmer
krng te laten ; 

dat voorts de in het besluit val' Ged. Staten 
bedoelde 9 kinderen terecht bij de beoordeeling 
van de aanvra.ge zijn medegerekend, aangezien 
het ten tijde van de aanvrage aannemelijk was 
dat deze kinderen, die op de overeenkomstig 
art. 73, onder a der lager-onderwijswet 1920 
overgelegde verklaring voorkwamen, de te 
stichten school zouden bezoeken, " aaraan niet 
afdoet de omstandigheid, dat de ouders dezer 
kinderen achteraf hebben verklaard hunne kin
deren niet naar deze school te zullen zenden; 

dat met medetelling van de beide hier bedoelde 
groepen van kinderen het. getal van 60 leer
lingen, in art. 73, l ste lid , a der wet bedoeld, 
wordt bereikt, zoodat Ged. Staten terecht 
hebben beslist, dat de gevraagde medewerking 
door den Raad behoort te worden verleend ; 

Gezien de luger-ondenvijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
(Gem. Stem.) 



1926 27 MAART. 140 

27 Maart 1926. KONINKLIJK BESLUIT. 
Verlagrng van het salaris van een groep 

van gemeente-ambtenaren, op wier be
zoldiging verhaal van den maximum
pensioensaftrek niet mogelijk is, ten einde 
hen in gelijke positie te brengen als de 
ambtenaren, op wier bezoldigrng zoodanige 
volledige aftrek wel mogelijk is, is niet 
oirbaar t e achten. 

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

Burgemeester en Wethouders van Dordrecht 
tegen het besluit van Gede,mteerde Staten 
van Zuid-Holland van 19 Mei/2 Juni 1925, B 
n°. 3038/85 (3• Afd.) G. S. n°. 14, waarbij 
goedkeuring is onthouden aan het besluit van 
den Raad dier gemeente van 13 D ecember 1923, 
inhoudende onder meer een wijziging van de 
bezoldiging van ambtenaren bij den keurings
dienst voor waren in die gemeente ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 10 
Maart 1926, n°. 131 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid, Handel en Nijverheid van 24 Maart 
1926, n°. 239 D, afd . Volksgezondheid; 

0. dat de Raad der gemeePte Dordrecht op 
13 December 1923 heeft besloten 1°. op de in 
dat besluit bedoelde ambtenaren de pensioens
biidragen te verhalen tot het in art. 36, vierde 
hd, der Pens10enwet 1922 (Staaisblad n°. 240) 
omschreven maximum; 2°. de salaris~en van 
die ambtenaren voorzoover de maximum pen
sioernaftrek van 8 % % op de bezoldiging. of, 
bij meerdere betrekkingen, op het totaal der 
bezoldigingen, niet kan plaats vinden, met in
gang van 1 J anuari 1924 te verlagen tot zoo
damg bedrag, dat zij, wat de verlaging der in
komsten betreft, in gelijke positie komen, als 
de ambtenaren, op wier bezoldigmg volledige 
aftrek mogelijk is, evenwel voor zooveel noodig, 
met dit voorbehoud, dat het salaris niet daalt 
beneden het bedrag, waarop aanspraak kan 
worden gemaakt volgens eene salarisregeling, 
welke door een hoogere macht is vastgesteld 
of welke regeling door de gemeente van toe
passing is verklaard ; · 

.dat nadat aan Gedeputeerde Staten gebleken 
was dat het raadsbesluit onder anderen van 
toepassing is op de ambtenaren van den te 
Dordrecht gevestigden Keuringsdienst van 
waren, Gedeputeerde St,aten bij besluit van 
19 Mei/2 Juni 1925 aan het gedeelte onder 2°. 
van het raadsbesluit, voorzooveel dit het per
soneel van den te Dordrecht gevestigden Keu
ringsdienst van waren betreft, de goedkeuring 
hebben onthouden uit overweging dat het raads
besluit, voorzoover het de laatstgenoemde amb
tenaren betreft, aan de ~oedkeurmg van hnn 
college is onderwerpen rngevolge art. 7 der 
Warenwet 1919 (Staatsblad n°. 581); dat de 
Raad door de sub 2°. genoemde salarisvermin
dering de beperking, door de wet voorgaschre
ven .met betrekking tot het verhaal van nensi
oensbijdragen, tracht te ontgaan; dat deze 
salarisvermindering dan ook geacht meet wor
den m strijd te zijn met de strekking van be
doeld wetsvoorschrift ; dat verder tengevolge 
van deze salarisvermindering twee groepen 
van ambtenaren ontstaan, die weliswaar beide 
8½ % in geldloon achteruitgaan, doch met dit 
onderscheid, dat daarbij van de eene groep de 
pens10ensgrondslag niet, van de andere daaren-

tegen wel wordt verminderd; dat bovendien in 
de eerste groep verband bestaat tusschen den 
achteruitgang in geldloon en het recht op pen
sioen, wat bij de laatste groep niet ten volle het 
geval is ; da• dan ook de eischen der billijkheid 
m het betrokken raadsbeslmt niet voldoende 
zijn in acht genomen ; dat ten slotte, wanneer 
men het hierboven sub 2°. vennelde gedeelte 
van het raadsbesluit afgescheiden beschouwt 
van het sub J 0 • vennelde gedeelte, de sub 2°. 
gefonnuleerde salarisvermindering evenmin bil
lijk kan worden geacht, aangezien deze ver
mindering slechts ten laste van een klein deel van 
het personeel wordt toegepast en zulks no~ in 
ongelijke mate voor die ambtenaren onderlmg; 

dat Burgemeester en ,v ethouders, daartoe 
door den Raad gemachtigd, in beroep aan
voeren dat bij handhaving van de beslissing van 
Gedeputeerde Staten, deze toestand zal ont
staan, dat 2 in geHjke salarisgroep geplaatste 
ambtenaren aan de g<>meente een ongelijk offer 
brengen, omdat het salaris van de ambtenaren 
van den K euringsdienst, van waren - voor 
zoover hooger dan f 3000 's jaars - niet alleen 
niet wordt verlaagd, doch ook de pensioeI).s 
grondslag dezer personen ongewijzigd blijft ; 
dat derhalve ook op grond van billijkheids
overwegingen op toepassing van de door den 
Raad getroffen regeling voor het geheele per
soneel der gemeente, voor zoover dit mogelijk 
is , moet worden aangedrongen ; 

0. dat ingevolge het raadsbesluit van 13 De
cember 1923, de salarissen van de in dit besluit 
bedoelde ambtenaren, op welke salarüssen de 
maximum-pensioenaftrek van 8½ % op de be
zoldiging niet kan plaats vinden, met ingang 
van 1 J anuari 1924 worden verlaagd tot zoo
danig bedrag dat zij, wat de verlaging der m
komsten betreft, in gelijke positie komen als 
de ambternuen op wier bezoldiging volledige 
aftrek der pensioensbijdrage mogelijk is; 

dat daargelaten of er aanleiding bestond de 
jaarwedden der ambtenaren van den te Dord
recht gevestigden Keuringsdienst te verminde
ren, de wijze waarop de Raad die vermindering 
gemeend heeft tot stand te moeten brengen, 
niet oirbaar is te achten ; 

dat toch tengevolge van de bovenvermelde 
salarisverlaging twee groepen van ambtenaren 
ontstaan, die weliswaar beide 8 ½ % in geld
loon achteruitgaan, doch, met dit onderscheid, 
dat daarbij van de eene groep de pensioens
grondslag niet, van de andere daarentegen wel 
wordt verminderd; 

dat derhalve Gedeputeerde Staten bij hun 
bestreden besluit terecht aan het gedeelte onder 
2°. van het raadsbesluit, voorzoover dit het 
personeel van den te Dordrecht gevestigden 
K euringsdienst van waren betreft, de goed
keuring hebben onthouden; 

Gezien de Warenwet ; 
R ebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Mimster van Arbeid, Handel en Nijver-

heid is belast, enz. (W. v. G.) 

27 Maart 1926. KONINKLIJK BESLUIT. 
De houw van eene nieuwe bergplaats 

voor brandstoffen ten behoeve van eene 
bijzondere lagere school is niet te beschou
wen als eene verandering van inrichting in 
den zin van art. 72 der Lager-Onderwijswet. 
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WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

h et Bestuur der Vereeniging tot bevordering 
van Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te 
St. Anna Parochie, gemeente Het Bildt tegen 
het besluit van Ged. Staten van Friesland van 
6 Mei 1925, n°. 120, 2• Afdeeling F, tot onge
grondverklaring van zijn beroep tegen het be
sluit van den Raad van Het Bildt van 11 O· 
vember 1924, n°. 9/53, waarbij afwijzend is 
beschikt op zijn aanvrage, om overeenkomstig 
art. 72 der L ager-onderwijswet 1920 de be
noodigde gelden uit de gemeentekas te ontvan
gen voor den bouw van eene nieuwe bergplaats 
voor brandstoffen, ten behoeve van zijne bij 
zondere school voor gewoon lager-onderwijs 
aldaar; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
21 October 1925, n°. 929; 

Op de voordracht van Onzen ll'linister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
22 Maart 1926, n°. 1660 Afdeeling Lager
Onderwijs-Financieel ; 

0. dat de raad van H et Bildt bii hesluit van 
11 November 1924 de aanvrage van het Bestuur 
der Vereeniging tot bevordering van Christelijk 
Nationaal schoolonderwijs t e St. Anna Parochie 
(dorp) om de benoodigde gelden uit de gemeen
tekas te verstrekken voor het bouwen van een 
bergplaats voor brandstoffen, riiet heeft inge
willigd, daarbij overwegende dat het hier ken
nelijk niet betreft verbouwing of verande,ring 
van inrichting der school, wat blijkbaar ook het 
gevoelen is van het Bestuur der Vereeniging, 
doch dat het hier geldt eene vernieuwing, en 
dat de daaraan te besteden gelden zijn te bren
gen onder de kosten van instandhouding, die 
door de vereeniging zelf moeten worden ge
dragen; 

dat, nadat het betrokken schoolbestuur van 
dit raadsbesluit bij Ged. Staten van Friesland 
in beroep was gekomen, dit college bij besluit 
van 6 Mei 1925 dit beroep ongegrond heeft ver
klaard, daarbij overwegende, dat het school
bestuur toepassing vraagt van art. 72 der 
L ager-onderwijswet 1920, en als zijn meening 
te l<ennen geeft, dat de bouw van de brand
stoffenbergplaats geacht kan worden te vallen 
onder een der in bedoeld artikel genoemde be
grippen ; dat uit de etukken blijkt, dat de te 
bouwen bergplaats moet dienen ter vervanging 
van een versleten vorige bergplaats, die blijkens 
den staat van schatting der deskundigen des
tijds niet afzonderlijk is geschat, doch als één 
geheel met het schoolgebouw ; dat slechts het 
in art. 72 der wet voorkomende begrip "ver
bouwen" in aanmerking kan komen bij het 
onderzoek, of de feiten toepassing van het arti. 
kel toelaten: dat onder "verbouwen" niet kan 
worden verstaan een opnieuw bouwen, dat is 
eene vernieuwing, noodig wegens slijtage van 
het bestaande ; dat de kosten eener vernieuwing, 
noodig wegens slijtage van het bestaande, zijn 
kosten van instandhouding, ten aanzien van 
welke de door het Schoolbestuur gevraagde 
voorziemng niet kan worden getroffen: ; 

dat van het besluit van Ged. Staten het 
Bestuur der Vereeniging tot bevordering van 
Christelijk Nationaal Sthoolonderwijs te St. An
na Parochie, gemeente Het Bildt, bij Ons in 
beroep is gekomen, aanvoerende dat het zonder 

twijfel is, dat indien een geheel schoolgebouw 
onbruikbaar geworden is, de kosten van den 
bou" van een nieuwe school niet zijn kosten 
van "instandhouding", maar dat dan de be
noodigde gelden overeenkomstig de artt. 72 en 
73 der Lager-onderwijswet bij den gemeente
raad kunnen worden aangevraagd; dat hetzelfde 
moet worden aangenomen, indien, zooals hier 
het geval was, een afzonde.rlijk, los van het 
schoolgebouw staand schuurtje zoodanig ver
sleten is, dat het niet meer door onderhoud en 
instandhouding in bruikbaren staat te brengen 
is, zoodat algeheele vernieuwing noodzakelijk is ; 
dat zulk eene "vernieuwing" van een zelfstandig 
gedeelte van het gebouw der bijzondere school 
bl\ikens art. 205, 9• lid, der Lager-onderwijswet 
door de gemeente bekostigd kan worden ; 

0. dat art. 101 der Lager-onderwijswet 1920 
voorschrijft dat de gemeente aan de besturen 
der in art. 97, eerste lid, bedoelde scholen de 
kosten van instandhouding der schoolgebouwen 
vergoedt; 

dat de instandhouding van een gebouw nood
zakelijk medebrengt onderdeelen van dit ge. 
bom, te vernieuwen ; 

dat gebleken is, dat de bergplaats een onder
deel is van het schoolgebouw, zij het dan dat 
deze brandstoffen-bergplaats niet met het 
schoolgebouw is verbonden; 

dat derhalve art. 101 der Lager-onderwijswet 
1920 bij vernieuwing van dit onderdeel van 
toepassing is ; 

dat een beroep op het bepaalde in art. 205, 
negende lid, voor de beslissing van dit geschil 
van geen invloed kan zijn; 

dat derhalve de Raad van Het Bildt, en 
Ged. Staten in beroep, terecht hebben geoor
deeld, dat art. 72 der Lager-onderwijswet 1920 
in dit geval niet van toepa.ssing kan worden 
geacht; 

Gezien de genoemde wet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

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

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

's-Gravenhage, 27 Maart 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

WASZINK. 

29 Maart 1926. BESLUIT, strekkende tot 
schorsing van het besluit van den Raad 
der gemeente R!fs.sen dd. 17 Februari 
1926, n°. 3b, waarbij de algemeene Politie
verordening voor deze ~emeente wordt 
aangevuld met een bepalmg, waarbij het 
slachten of doen slachten in een gebouw, 
hetwelk eigendom der gemeente is, ver
boden wordt, t enzij de Raad het tegendeel 
besluit. S. 54. 

Geschorst tot 1 October 1926. 

29 Maart 1926. BESLUIT tot wijziging van 
het Visscherijdienstbesluit 1922 (Staatsblad 
n°. 562). S. 55. 
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WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 1 Fe
bruari 1926, n°. 192, Afdeeling Visscherijen; 

Gelet op de Visscherijwet (Wet van 6 October 
1908, Staatsblad n°. 311), laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 29 Juni 1925 (Staatsblad no. 308), 
tot invoering van het nieuwe Wetboek van 
Strafvordering, op Ons besluit van 15 April 1911 
(Staatsblad n°. 117 ,) tot vaststelling van de 
grenzen tusschen kust- en binnenvisscherij en 
tusschen de wa~r,m, waarin kustvisscherij 
wordt uitgeoefend, gewijzigd bij Ons besluit 
van 30 Juni 1914 (Staatsblad n°. 294) en op 
het Visscherijdienstbesluit 1922 (Staatsblad 
no. 562); 

Den R aad van State gehoord (advies van 
16 Maart 1926., n°. 18) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 
25 Maart 1926, n°. 615, Afdeeling Visscherijen; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 

Eenig artikel_ 
I. § II en § III van het Visscherijdienst

besluit 1922 (Staats',!ad n°. 562) worden gelezen 
als volgt: 

§ II. Van het Rijksinstituut voor Biologisch 
Visscher·ijonderwek. 

Art. 17. H et Rijksinstituut bestaat uit drie 
afdeelingen, te weten de afdeeling "Zeevissche
rij", de afdeeling "Kustvisscherij" en de af
deeling "Rivier- en Binnenvisscherij". 

Art. 18. 1. Het instituut heeft ten doel 
het onderzoek van de in het water voorkomende 
organismen en van hun levensvoorwaarden, 
alsmede het verzamelen van gegevens en voor
werpen op het gebied van dat onderzoek, een 
en ander uitsluitend met betrekking tot en in 
het belang van de visscherij en de daaraan 
verwante bedrijven . 

2. De Afdeeling "Zeevisscherij " is, zoolang 
Nederland deelneemt aan het internationaal 
onderzoek der zee ten behoeve der visscherij, 
belast met het verrichten van biologische onder
zoekingen en verdere werkzaamheden t en 
behoeve van die deelneming. 

Art. 19. De ambtenaren van het Instituut 
worden door Ons benoemd, geschorst en ont
slagen, voor zooveel zij een jaarwedde van 
f 2000 of meer genieten, en door Onzen voor
noemden Minister, voor zoover hun jaarwedde 
minder dan f 2000 bedraagt. 

Art. 20. 1. Onze voornoemde Minister 
wijst aan ieder der ambtenaren de afdeeling of 
de afdeelingen aan, waarbij zij werkzaam 
zullen zijn, benevens een standplaats. 

2. H et bureel- en het beambten-personeel 
heeft dezelfde standplaats als de ambtenaar 
aan wien het is toegevoegd. 

Art. 21. 1. De ambtenaren van het In
stituut bekleeden geen ander ambt of andere 
bediening zonder Onze toestemming. 

2. Zij verrichten geen werkzaamheden ten 
behoeve van derden, dan met toestemming van 
Onzen voornoemden Minister. 

Art. 22. De ambtenaren van het Instituut 
oefenen hun betrekking uit overeenkomstig de 
bevelen of opdrachten, die hun door Onzen 
voornoemden Minister, door het Hoofd der met 
de zaken van de vi~scherij belaste afdeeling 

van diens Departement en door de boven hen 
geplaatste ambtenaren worden gegeven. 

Art. 23. Onze voornoemde Minister kan, 
wanneer de belangen van den dienst dit vor
deren, aan de ambtenaren en het verdere per
soneel werkzaamheden opdragen bij een andere 
afdeeling dan die, waarbij zij werkzaam ge
steld zijn. 

Art. 24. 1. Met de leiding van den dienst 
bij iedere afdeeling is een door Onzen voor
noemden Minister aan te wijzen hoofd der af
deeling belast, onder wiens bevelen de overige. 
bij die afdeeling geplaatste ambtenaren werk
zaam zijn. 

2. Hun wordt het noodige bureel - en be
ambtenpersoneel toegevoegd. 

Art. 25. 1. De hoofden der afdeelingen 
brengen desgevraagd of uit eigen beweging aan 
Onzen voornoemden Minister, aan het Hoofd 
der met de zaken van de visscherij belaste 
afdeeling van diens Departement, alsmede, na 
verkregen vergunning van Onzen Minister, aan 
andere autoriteiten en aan par t iculieren, advies 
uit over aangelegenheden, betreffende de uit
komsten van ingestelde onderzoekingen. 

2. Zij zien toe op de nauwgezette plichts
betrachting van de ambtenaren en het verder 
onder hun bevelen geplaatste personeel. 

3. Zij brengen jaarlijks aan Onzen voor
noemden Minister, vóór een door dezen te 
bepalen datum, verslag uit over den dienst en 
de werkzaamheden van hun afdeeling in het 
afgeloopen jaar. 

Art. 26. 1. Bij het aanvragen eener ver
gunning tot het uitbrengen van een advies aan 
particulieren legt het hoofd der afdeeling, indien 
voor het uitbrengen van het advies een opzet
t elijk onderzoek noodig is, een raming over van 
de kosten, aan het onderzoek verbonden. 

2. Bij het verleenen der vergunning deelt 
Onze voornoemde Minister mede, of de kosten 
van het onderzoek door den belanghebbende 
moeten worden vergoed. 

3. Wordt door Onzen voornoemden Minister 
beslist, dat de te maken kosten moeten worden 
vergoed, dan doet het hoofd der afdeeling 
daarvan onder opgave der kosten mededeeling 
aan den belanghebbende, en wordt met het 
onderzoek niet aangevangen, dan nadat de 
belanghebbende zich schriftelijk bereid ver
klaard heeft die kosten te betalen. 

Art. 27. In geval van ziekte, verlof of af
wezigheid worden het hoofd der afdeeling en 
de andere ambtenaren voor zooveel noodig ver
vangen door een door Onzen voornoemden 
Minister aan te wijzen ambtenaar. 

Art. 28. 1. De hoofden der afdeelingen zijn 
gemachtigd, met inachtneming van het be
paalde in het volgend artikel, binnen het Rijk 
de reizen te doen voor de vervulling van hun 
taak noodig. 

2. Tot gelijk doel machtigen zij de ambte
naren en het verdere personeel, onder hun 
bevelen staande. 

Art. 29. 1. Voor iedere reis met een onder
zoekingsvaartuig en iedere indienststelling van 
het drijvend laboratorium behoeft het hoofd 
eener afdeeiing de goedkeuring van Onzen 
voornoemden Minister. 

2. Bij de aanvrage tot het bekomen van 
een zoodanige goedkeuring legt het hoofd der 
afdeel~ een reis- en een werkplan over, terwijl 
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hij binnen drie weken na afloop der reis of het 
beëindigen der werkzaamheden aan boord van 
het drijvend laboratorium een beknopt -reis
rapport of verslag der verrichte werkzaamheden 
aan Onzen voornoemden Minister inzendt. 

Art. 30. I. Het hoofd eener afdeeling is 
bevoegd aan de am bt,enaren en het verder 
onder zijn bevelen werkzame personeel jaarlijks 
een verlof tot afwezigheid van ten hoogste 
vier dagen te verleenen, of zelf zoodanig verlof 
te nemen ; dit laatste onder gehoudenheid, 
daarvan vooraf kennis te geven aan Onzen 
voornoemden Minister. Voor verlof van langer 
dan vier dagen behoeft het hoofd eener afdeeling 
de goedkeuring van Onzen voornoemden 
Minister. 

2. D,;i aanvragen om verlof van langeren 
duur van de ambtenaren en het verdere per
soneel .worden door tusschenkomst van het 
hoofd der afdeeling aan Onzen voornoemden 
Minister ingezonden. 

Art. 31. Van iedere verhindering om hun 
dienst waar te nemen door ziekte of uit anderen 
hoofde doet het hoofd eener afdeeling zoo 
spoedig mogelijk mededeeling aan Onzen voor
noemden Minister ; het overige personeel aan 
het hoofd van de afdeeling, waarbij het werk
zaam is. 

Art. 32. Voor zooveel noodig stelt Onze 
voornoemde Minister nadere instructiën vast 
voor de ambtenaren van het Instituut en het 
verdere personeel. 

§ III. Van het Rijksinstituut voor Chemisch, 
Microbiologisch en Hydrografisch visscherij

onderzoek. 

Art. 33. 1. Het Instituut heeft ten doel 
het doen van chemische, microbiologische en 
hydrografische onderzoekingen, alsmede het 
verzamelen van g,:gevens en voorwerpen op het 
gebied dezer onderzoekingen, een en ander uit
sluitend met betrekking tot en in het belang 
van de visscherij, de vischconservenindustrie en 
de daaraan verwante bedrijven. 

2. Zoolang Nederland deelneemt aan het 
internationaal onderzoek van de zeé ten behoeve 
van de visscherij, is het Instituut belast met 
het verrichten van hydrografische onderzoekin
gen en verdere werkzaamheden op dat gebied 
ten behoeve van die deelneming. 

3. Door Onzen voornoemden Minister wordt 
bepaald, welke chemische onderzoekingen, als 
behoorende tot de taak van het Nederlandsche 
Visscherijproefstation, niet door het Instituut 
worden verricht. 

Art. 34. De ambtenaren van het Instituut 
worden door Ons benoemd, geschorst en ont
slagen, voor zooveel zij een jaarwedde van 
f 2000 of meer genieten en door Onzen voor
noemden Minister, voor zoover hun jaarwedde 
minder dan f 2000 bedraagt. 

Art. 35. l. Onze voornoemde Minister 
wijst van ieder der ambtenaren van het In
stituut de standplaats aan. 

2. Het bureel- en beambtenpersoneel heeft 
dezelfde standplaats als de ambtenaar, aan 
wien het is toegevoegd . 

Art. 36. l. De ambtenaren van het Insti
tuut bekleeden geen ander ambt of • andere 
bediening zonder Onze toestemming. 

2. Zij verrichten geen werkzaamheden voor 

derden, dan met toestemming van Onzen 
voornoemden Minister. 

Art. 37. De ambtenaren van het Instituut 
oefenen hun betrekking uit overeenkomstig de 
bevelen o{ opdrachten, die hun door Onzen 
voornoemden Minister, door het H oofd der met 
de zaken van de visscherij belaste afdeeling van 
diens Departement en door de boven hen ge
plaatste ambtenaren worden gegeven. 

Art. 38. 1. Met de leiding van den dienst 
is een door Onzen voornoemden Minister aan 
te wijzen Directe1Jr belast, onder wiens bevelen 
de overige bij het lnstit.uut geplaatste ambte
naren, werkzaam zijn. 

2. Hem wordt het noodige bureel- en be
ambtenpersoneel toegevoegd. 

Art. 39. 1. De Directeur brengt desge
vraagd of uit eigen beweging aan Onzen voor
noemden Minister, aan het Hoofd der met de 
zaken van de visscherij belaste Afdeeling van 
diens Departement, alsmede, na verkregen 
vergunning van Onzen Minister, aan andere 
autoriteiten en aan particulieren, advies uit 
over aangelegenheden, betreffende de uitkom
sten van ingestelde onderzoekingen. 

2. Hij ziet toe op de nauwgezette plichts
betrachtin~ van de ambtenaren en het verder 
onder zijn bevelen geplaatste personeel. 

3. Hij brengt jaarlij!i.s aan Onzen voornoem
den Minister, vóór een door dezen te bepalen 
dat.urn, verslag uit over den dienst en de werk
zaamheden van het Instituut in het algeloopen 
jaar. 

Art. 40. 1. Bij het aanvragen eener ver
gunning tot het uitbrengen van een advies 
aan particulieren legt de Directeur, indien voor 
het uitbrengen van het advies een opzettelijk 
onderzoek noodig is, een raming over van de 
kosten aan het onderzoek verbonden. 

2. Bij het vcrleenen der verguncing deelt 
Onze voornoemde Minister mede, of de kosten 
van het onderzoek door den belanghebbende 
moeten worden vergoed. 

3. Wordt door Onzen voornoemden Minister 
beslist, dat de te maken kosten moeten worden 
vergoed, dan doet de Directeur daarvan onder 
opgave der kosten mededeeling aan den belang
hebbende, en wordt met het onderzoek niet 
aangevangen, dan nadat de belanghebbende 
zich schriftelijk bereid verklaard heeft die 
kosten te betalen. 

Art. 41. Ingeval van ziekte, verlof of af
wezigheid worden de Directeur en de andere 
ambtenaren voor zooveel noodig vervangen 
door een door Onzen voornoemden Minister 
aan te wijzen ambtenaar. 

Art. 42. 1. De Directeur is gemachtigd, 
met inachtneming van het bepaalde in het 
volgende artikel, binnen het Rijk de reizen te 
doen voor de vervulling van zjjn taak noodig. 

2. Tot gelijk doel machtigt hij de ambtena
ren en het verdere personeel, onder zijn bevelen 
staande. 

Art. 43. 1. V()or iedere reis met een onder
zoekingsvaartuig behoeft de Directeur de goed
keuring van Onzen voornoemden Minister. 

2. Bij de aanvragP tot het bekomen van 
een zoodanige goedkeuring legt de Directeur 
een reis- en een werkplan over, terwijl hij 
binnen drie weken na afloop der reis een beknopt 
reisrapport of verslag der verrichte werkzaam
heden aan Onzen voornoemden Minister inzendt. 
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Art. 44. 1. De Directeur is bevoegd aan 
de ambtenaren en het verder onder zijn bevelen 
werkzame personeel jaarlijks een verlof van 
ten hoogste vier dagen te verleenen, of zelf 
zoodanig verlof te nemen ; dit laatste onder 
gehoudenheid daarvan vooraf kennis te geven 
aan Onzen voornoemden Minister. Voor verlof 
van langer dan vier dagen behoeft de Directeur 
de goedkeuring van Onzen voornoemden Mi
nister. 

2. De aanvragen om verlof van langeren 
duur van <le ambtenaren en het verdere per
soneel worden ,foor tusschenkomst van den 
Directeur aan Onzen voornoemden Minister 
ingezonden. 

Art. 45. Van iedere verhindering om hun 
dienst waar te nemen door ziekte of uit anderen 
hoofde doet de Directeur zoo spoedig mogelijk 
mededeeling aan Onzen voornoemden Minister, 
het overige personeel aan den Directeur. 

Art. 46. Voor zooveel noodig stelt Onze 
voornoemde Minister nadere instructiën vast 
voor de ambtenaren van het Instituut en het 
verdere personeel. 

II. De artikelen 33, 34 en 35 worden arti
kelen 47, 48 en 49. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw is belast met de uitvoering van 
dit besluit, dat in het Staatsblad zal wo1den 
geplaatst en in afst hrift zal worden gezonden 
aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, dPn 29str•n Maart 1926. 
WILHEL1\1INA. 

De Minister van Rinnenlandsche Zaken 
en J awlb:iuw, J. B. KAN. 

( Uitgeg._ 15 April 1926 ) 

29 Maart 1926. BESLUIT tot schorsing van het 
besluit van den raad der gemeente Aarden
burg, d.d. 12 Maart 1926, strekkende tot 
goedkeuring der begrooting van het Burger
Weeshuis aldaar, voor het dienstjaar 1926. 
s. 56. . 

Geschorst tot 1 Augustus 1926. 

29 Maart 1926. ARREST van den Hoogen Raad. 
Het eerste Iniddel mist feitelijken grond

slag. 
De kenmerken, welke art. 2 der Arbeids

wet 1919 onder 1 voor een fabriek of werk
plaats geeft, zijn wel voor alle deelen des 
Rijks dezelfde, doch noch dit, noch eenig 
ander artikel der wet geeft een kenmerk 
voor hetgeen moet worden verstaan onder 
"tot verkoop geschikt of meer geschikt 
maken van een waar", dit staat dus ter 
vrije beoordeeling van den rechter, die 
zonder strijd met de wet hierbij op het 
plaatselijk gebruik mag letten. 

Uit de bewijsmiddelen kon worden af
geleid, dat de ruimte, wa.arin het vleesch 
werd uitgebeend, een werkplaats was in 
den zin der wet, nu deze behelzen, dat 
daarin voor den verkoop vleesch, dat te 
Haarlem in den winkel van requirant bijna 
uitsluitend ontbeend besteld wordt, placht 
ontbeend te worden. 

(Arbeidswet art. 2). 

Mrs. H esse, Se~ers, Ort, Taverne en 
Kir berger. 

W. R ., requirant van cassatie tegen een 
te zijnen laste gewezen arrest van het Gerechts
hof te Amsterdam van 22 December 1925, 
waarbij na verwijzing is bevestigd een 
vonnis van het Kantongerecht te Haarlem 
van 22 October 1924, bij hetwelk de requirant 
ter zake van "als hoofd en bestuurder van 
eene onderneming niet zorgen, dat in zijne 
onderneming een arbeider in eene werkplaats, 
waar een dien arbeider betreffende arbeidslijst 
geldt, geen arbeid verricht tusBchen het voor 
dezen op de lijst vermelde uur van einde en 
dat van aanvang van den dagelijkschen werk
tijd" met aanhaling van de artt. 1, 2, 8, 68 
onder 8, 74, 83, 87, 100 der Arbeidswet 1919, 
23, 91 Sr., is veroordeeld tot eene geldboete 
·van 5 gulden, subsidiair vijf dagen hechtenis, 
(Gepleit door Mr. L. V. Hoog, advocaat te 
Haarlem). 

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

Kirberger; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi : 
1 °. Schending of verkeerde toepassing van 

de artt. 1, 2, 3, 8, 32, 67, 68, 74 en 83 der 
Arbeidswet 1919, doordat het Hof, hoewel . .. 

a. de Kantonrechter in zijn gemeld vonnis 
de geheele verklaring van getuige Kroonenburg 
als bewijsmiddel bezigde, derhalve ook diens 
verklaring dat hij het in de telastelegging 
bedoelde uitbeenen verrichtte om het vleesch 
te kunnen verkoopen als lappen, waarvoor 
hij de bestellingen van klanten den vorigen 
dag in het winkelboek had opgenomen, welk 
onderdeel de Kantonrechter, en met Z. E. A. 
het Hof, door het vonnis te bevestigen op de 
wijze zooals het dat deed, mitsdien als waar 
aannam; 

b. het Hof uitdrukkelijk in zijn arrest als 
vaststaande aannam, dat stukken vleesch 
gelijk aan dat hetwelk ~etuige Kroonenburg 
op 9 September 1924 bezig was uit te beenen, 
in verschillende deelen van ons land met been, 
even zoo goed als zonder been plegen te worden 
verkocht ; · niettemin, door het vonnis des 
K antonrechters te bevestigen, besliste, dat het 
bedoelde uitbeenen was : geschikt of meer 
~eschikt, maken van het vleesch tot verkoop, 
m den zin van art. 2 der Arbeidswet 1919 en 
mitsdien, waar zulke werkzaamheden in den 
winkel van requirant meer plaats hebben, 
die winkel was een werkplaats in den zin van 
dat artikel, zulks op den met de wet strijdige, 
en die beslissing niet dragende grond, dat 
in Haarlem verkoop van dat vleesch met been 
ongebruikel~jk is ; 

2°. en subsidiair voor het geval de Hooge 
Raad mocht oordeelen, dat het eerste cassatie
middel voor zooveel betreft het sub b vermelde 
feitelijken grondslag mist : 

Schending of verkeerde toepassing van de 
bij het eerste cassatiemiddel geciteerde artikelen 
en de artt. 211, 221, 223, 256 en 257 Sv. (oud) 
doordat het Hof, ondanks hetgeen in het 
eerste cassatiemiddel sub a is vermeld, uit
drukkelijk in het midden liet, en dus niet 
onderzocht en besliste, of op verschillende 
plaatsen in ons land vleesch, als dat hetwelk 
getuige Kroonenburg op 9 September 1924 
bezig was uit te beenen, evenzeer met als 
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zonder been wordt verkocht, waardoor het 
Hof niet heeft beslist naar aanleiding van de 
dagvaarding ; 

3°. Schending of verkeerde toepassing der 
sub 2°. geciteerde artikelen, zoomede de artt. 
391, 216 Sv., doordat het Hof het vonnis 
van den Kantonrechter bevestigde, tenvijl 
het, blijkens den inhoud van het arrest niet 
uit wettige bewijsmiddelen de overtuiging 
heeft geput, dat de requirant het hem telaste
gelegde had gepleegd, althans doordat het 
a rrest des Hofs nie t met red en en is omkleed, 
daar het Hof niet uit wettige bewijsmiddelen 
die overtuiging heeft kunnen putten ; 

Gehoord den Advocaat-Generaal Ledeboer 
namens den Procureur-Generaal, in zijne 
<Jonclusie, strekkende tot, enz. ; 

0. dat bij het vonnis van het Kantongerecht 
met qualificatie en strafoplegging als vermeld 
overeenkomstig de dagvaarding ten laste van 
den requirant wettig en overtuigend is bewezen 
verklaard : dat in de gemeente Haarlem op 
Dinsdag den 9 September 1924 des voormid
dags omstreeks 8.20 uur door den arbeider 
Hendrik Kroonenburg, geboren te Ilpendam 
17 Februari 1890, arbeid is verricht voor de 
slagersonderneming, van welke onderneming 
hij, requirant, was het hoofd en de bestuurder, 
in de werkplaats dier onderneming, gelegen 
in perceel n°. 18 aan de Nagtzaamstraat, 
welke arbeid bestond in het uitbeenen van 
een groot stuk vleesch, waarin zich been 
bevond, hetwelk daaruit verwijderd moest 
worden om daarvan lappen vleesch te kunnen 
snijden, terwijl op de voor dien arbeider in 
de bovengenoemde onderneming geldende 
arbeidslijst stond vermeld als werktijd van 
5 tot 6½ uur des namiddags op gemelden 
9den September terwijl hij, requirant, niet 
heeft gezorgd, dat de gemelde arbeid niet 
werd verricht door genoemden persoon ; 

0 . omtrent het eerste middel van cassatie : 
dat het Hof bij het bestreden arrest over

weegt, dat "al moge door die getuigenissen 
(namelijk der ten verzoeke van den requirant 
gehoorde getuigen) vaststaan, dat in ver
schillende deelen van ons land, elders dan 
te Haarlem, stukken vleesch als het in deze 
b edoelde met been, evengoed als zonder been 
worden verkocht", enz. ; . 

dat het Hof derhalve in het midden laat, 
of stukken vleesch als het bedoelde in ver
schillende deelen van ons land elders dan te 
Haarlem met of zonder been verkocht worden 
en dit niet uitdrukkelijk als vaststaande 
aanneemt, zooals wordt gesteld in het middel 
onder b, hetwelk mitsdien in zooverre feitelijken 
grondslag mist ; 

0. dat voor dàt geval is voorgesteld het 
tweede middel van cassatie ; 

0 . dat, blijkens de toelichting, aan dit 
middel de stelling t en grondslag ligt, dat de 
kenJnerken, welke art. 2 onder 1 der Arbeidswet 
1919 geeft t er beoordeeling van de vraag, of 
oeene ruimte valt onder het wettelijk begrip 
" fabrieken of werkplaatsen" voor alle deelen 
van het Rijk dezelfde zijn, zoodat plaatselijke 
gebruiken daarop geen invloed kunnen hebben 
en krachtens die gebruiken eene ruimte niet 
in de eene plaats, in deze te Haarlem, een 
werkplaats kan zijn en in de andere plaats 
niet; 

J!l26. 

dat het Hof derhalve niet in het midden 
had mogen laten, of stukken vleesch als het 
hier bedoelde elders dan te Haarlem met been 
zoowel als zonder been worden verkocht, 
daar eerst indien gebleken is, dat ook elders 
het vleesch zonder been wordt verkocht, mag 
worden aangenomen, dat door het uitbeenen 
het vleesch tot verkoop geschikt of meer 
geschikt wordt gemaakt en van een werkplaats 
in den zin der wet kan worden gesproken ; 

0. dat voorzeker de kenmerken, welke 
art. 2 onder 1 geeft, voor alle d eelen des Rijks 
dezelfde zijn, maar noch dit noch eenig ander 
artikel der wet l'en kenmerk geeft voor hetgeen 
moet worden verstaan onder "tot verkoop 
geschikt of meer geschikt maken van een 
waar" en dit dus ter vrije beoordeeling staat 
van den rechter, die zonder strijd met de wet 
hierbij op het plaatselijk gebruik mag letten ; 

dat het dan ook evenmin in strijd is met 
de wet, wanneer in de eene plaats, waar uit
sluitend of voornamelijk uitgeqeend vleesch 
wordt besteld en het uitbeenen derhalve 
dient om het vleesch tot verkoop geschikt 
of meer geschikt te maken, eene ruimte, waar 
.tulks geschiedt, onder het begrip "werkplaats" 
in den zin der wet valt, terwijl in een andere 
plaats dit niet het geval is, omdat dáár als 
regel ook niet uitgebeend vleesch besteld 
wordt, zoodat men niet kan zeggen, dat te 
dier plaatse het uitbeenen het vleesch tot 
verkoop geschikt of meer geschikt maakt ; 

dat voor het onderzoek en de beslissin~ als 
door requirant bij het tweede middel geë1scht 
mitsdien geen reden was en het middel faalt ; 

0. dat het derde middel, waarbij, naar de 
toelichting, de requirant uitgaat van denzelfden 
gedachtengang als bij het tweede, alsmede 
niet kan slagen, en uit de bewijsmiddelen het 
bewezenverkJaarde alleszins kan worden afae
leid, in het bijzondei·, dat de ruimte, waarin 
het vleesch werd uitgebeend, een werkplaats 
was in den zin der wet, nu die bewijsmiddelen 
behelzen, dat daarin voor den verkoop vleesch, 
dat te Haarlem in den winkel van requirant 
bijna uitsluitend ontbeend besteld wordt, 
placht ontbeend te worden ; 

Verwerpt het beroep. 

[Gewezen overeenkomstig de Concl. Adv.-Gen. 
JJ:lr. Ledeboer.J (N. J.) 

29 JJ:laart 1926. CIRCULAIRE van den Minister 
van Justitie aan .fleeren Procureurs-GePe
raal bij de Gerechtshoven, betreffende den 
termijn van inverzekeringstelling ingevolge 
artikel 58 Wetboek van Strafvordering. 

Het is mij gebleken, dat er in de practijk 
verschil van meening bestaat met hetrekking 
tot de interpretatie van artikel 58, tweede lid, 
van het Wetboek van Stra.fvordering, bepalen
de, dat het daar bedoelde bevel tot inverzeke
ringstelling slechts gedurende ten hoogste twee 
dagen van kracht is. Terwijl door sommigen 
wordt aangenomen, dat die termijn van ten 
hoogste twee dagen zou zijn een termijn van 
zoogenaamde "vrije" dagen en dat mitsdien 
een bijv. in den loop van Woensdag gegeven 
bevel eerst Vrijdag t e middernacht zou afloo
pen, zijn anderen van oordeel, dat bedoelde 
termijn bedraagt 2 x 24 uren en dat dienten-

10 
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gevolge in het gestelde voorbeeld het bevel 
reeds afloopt in den loop van den Vrijdag op 
hetzelfde uur, waarop h et des Woensdags is 
gegeven. H et komt mij voor, dat de uit dit ver
schil van meening voortvloeiende ongelijke 
behandeling van verdachten niet mag worden 
bestendigd, zoodat een aanschrijving mijner
zijds, geboden voorkomt. 

Mitsdien heb ik de eer U EdelGrootAchtba.ren 
als mijn meening te kennen te geven, dat bij 
den termijn van ten hoogste twee dagen, ge
durende welke het bevel tot inverzekeringstel 
ling van kracht is, aan "vrije" dagen niet mag 
worden gedacht. Ten onrechte beroevt men zich 
m. i. voor de tegenovergestelde opvatting op 
den in artikel 130 Wetboek van Strafvordering 
n eergelegden regel, omdat aan dat artikel bij 
Nota Wijzigingen, juist met het oog op de ter
mijnen van voorloopige hechtenis, in verzekering 
stelling en andere vrijheidsbeneming een uit
zondering (;,voor zoover niet uit eenige bepaling 
het tegf'Ildeel volgt") is toegevoegd. Voor al die 
termijnen geldt uit den aard der zaak, dat zij 
ingaan op het oogenblik der tenuitvoerlegging 
van het desbetreffende bevel, een oogenblik, 
dat wat bet.reft de bevelen tot mverzekering
stelling, welke onmiddellijk worden uitgevoerd, 
met dat van het geven van het bevel samenvalt. 
Ik erken gaarne, dat het Wetboek (artikelen 65, 
67 en 68) alleen voor de termijnen der voor
loopige hechtenis uitdrukkelijk bepaalt, dat zij 
ingaan op het oogenblik der tenuitvoerlegging ; 
dit is wel!icht historisch en wel uit de ·tegen
stelling met a rtikel 54 van het oude Wetboek 
van Strafvordering te verklaren ; misschien ook 
is de reden, dat bij de inverzekeringstelling an
ders dan bij de voorloopige hechtenis het geven 
van een bevel steeds met de tenuitvoerlegging 
samenvalt, waar immers de inverzekeringstel
ling altijd een reeds aangehoudene betreft. 
Maar in elk geval geldt m.i. stilzw(jgend voor 
de termijnen van inverzekeringstelling en an
dere vrijheidsbeneming hetzelfde, zoodat ook 
hier van "vrije" dagen geen ~prake kan zijn. 

De andere opvatting leidt overigens ook tot 
onaannemelijke consequenties. Indien toch het 
bevel tot inverzekeringstelling ~eldig ware gedu
rende ten hoogste twee "vrije' daaen, d!in zou 
de eerste vrije of volle dag zijn de Îmlender-dag 
na dien van het geven van het bevel en mits
dien .tusschen het oogenblik, waarop de ver
dachte niet langer voor het verhoor mag worden 
opgehouden, en het begin van den eersten dag 
der inverzekeringstelling een periode vallen, tot 
welke de ~eldigheidsduur van het bevel zich 
niet zou U1tstrekken, zoodat de verdachte ge
durende die periode niet zou mogen worden 
vastgehouden. 

Mitsdien heb ik de eer U EdelGrootAchtbaren 
te verzoeken de noodige bevelen te willen geven 
opdA..t binnen het ressort van Uw Gerechtshof 
door de Officieren van Justitie en de hulp
officieren een uniforme gedragslijn overeen
komstig mijn hierboven aan~egeven opvatting 
worde gevolgd, in dien zin ctus, dat een bevel 
tot inverzekeringstelling in eersten termijn 
slecht,; zal worden gegeven voor ten hoogste 
2 x 21 uren, gerekend van het oogerblik af der 
tenuitvoerlegging. 

Een aantal exemplaren dezer circulaire gaat 
daartoe hiernevens. (B.) 

30 Maart 1926. BESLtTIT tot schorsing van 
het besluit var den Raad der gemeente 
Bergen op Zoom van 25 Februari 1926, 
strekkende tot : 

10. intrekking van zijn besluit d .d. 13 
November 1925, waarbij A. J. de Groot, 
met ingang van 1 Maart 1926, werd ont
slagen als directeur en leeraar aan de 
gemeente-muziekschool en 

2°. schorsing van A. J. de Groot voor
noemd, als directeur en leeraar aan de 
~emeente-muziekschool voor den duur van 
eén maand . S. 57. 

Gesclwrst tot 1 October 1926. 

31 Maart 1926. BE~LUIT tot regeling van de 
vaststelling van pensioensgrondslagen, als 
bedoeld in de Pensioenwet voor de land
macht (Staatsh/ad 1922, n°. 66) en in de 
Militaire Weduwenwet 1922. S. 58. 

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

Oorlog van 25 Februari 1926, IIIde Afd., n°. 42 ; 
Overwegende, dat de regelen, gesteld bij Ons 

besluit van 8 Mei 1924 (Staatsblad n°. 234), 
t er uitvoering van het bepaalde bij artikel 14, 
tweede lid, der Pensioenwet voor de landmacht 
(Staatsblad 1922, n°. 66), laatstelijk gewijzigd 
en aangevuld bij de Wet van 27 Juni 1925 
(Staatsbîad n°. 277), en van het bepaalde bij de 
artikelen 21, 56 en 72 der Militaire Weduwenwet 
1922, laatstelijk gewijzigd en aangevuld b(j de 
Wet van 27 Juni 1925 (Staatsblad n°. 279), 
herziening en aanvulling behoeven o. a. met het 
oog op de sedert ~ewiJzigde bezoldigingsrege
lingen voor het milit.aire personeel der land
macht; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
23 Maart 1926, n°. 18) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 27 Maart 1926, Illde 
Afd., no. 34 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
A. Het Koninklijk Besluit van 8 Mei 1924 

(Staatsh/ad n°. 234) wordt ingetrokken; 
B. '!'er vaststell ng, in verband met de be

paHngen der Pensioenwet voor de landmacht 
(S taatsh!ad 1922, n°. 66) of der Militaire Wedu
wen wet 1922, van den pensioe[\s~rondslag van 
militairen of van gewezen militairen der land 
macht, wordt het vaste bedrag der bezoldiging, 
als militair genoten over het laatste JaM wcr
kelijken dienst, vermeerderd met het- in dat 
jaar genotene wegens : 

1. toelage voor den officier van den Gene
ralen Staf en van de Intendance; 

2. toelage voor den officier of den onder
officier, als instructeur werkzaam bij eene 
stormschool (of werkzaam geweest bij eene 
voormalige handgranatensl'hool ); 

3. toelage voor den milita;r, dienst doênde 
bij de remonte, voor zoover hij daarbij vast 
geplaatst is, en voor den onderofficier-pikeur 
bij de Rijschool ; 

4. vaste tegemoetkoming, toegekend aan 
een gehuwde beneden den rang van officier bij 
het KorpR Politietroepen, ter 7.ake van het 
voorzien in eigen huisvesting, ten bedrage van 
5 % zijner bezoldiging over het tijdvak van 
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l December 1922 tot en met 31 December 192 
en van 3 % zijner bezoliliging van 1 Januari 
1925 af; 

5. toelage voor den officier, werkzaam bij de 
Artillerie-Inrichtingen; 

6. toelage voor den officier van gezondheid, 
chef van den vliegmedischen dienst der Lucht
vaartafdeeling ; 

7. toelage voor den officier- of den onder
officier-vlieger-instructeur; 

8. toelage voor den vlieger en voor hem, 
die uit hoofde van zijne vaste functie bij de 
Luchtvaartafdeeling deelneemt aan dienst-
vluchten; • 

9. toelage voor den militair beneden den 
rang van officier, behoorende tot het bereden 
gedeelte van het -Wapen der Koninklijke Mare-
chaussee; . 

10 toelage voor den hoefsmid der Konink
lijke Marechaussee, toegekend als belooning 
voor het tijdverlies wegens het reizen naar 
verschillende brigades ; 

11. toelage voor den conducteur der artil
lerie ter standplaats "Kruithuis aan de Schie" ; 

12. toelage, sedert I Januari 1925 toegekend 
aan een gehuwd militair, omdat dien~ jaarwedde 
minder dan f ?00:) bedraagt ; 

13. belooning - c. q. in den vorm van 
verminderiPg van vergoeiling wegens hnisves
ting in een Rijksgebouw of in een van Rijkswege 
beschikbaar gest.eld perceel of perce,ehgedeelte, 
dan wel in den vorm van vrije woning, vuur en 
licht ·- voor diensten als wachter, bewezen 
door een militair beneden den rang van officier, 
dan wel voor iliensten als huisbewaarder, be
wezen door een gehuwd militair beneden den 
rang van officier, aan wiPn zoodanige fnnctie 
in het door hem bewoonde perceel, naast zijn 
gewonen dienst door of vanwege Onzen l\-linister 
van Oorlog is opgedragen ; 

14. belooning, toegekend aan een militair 
beneden den rang van officier wegens het be
heeren van eene telefooncentrale naast zijn 
gewonen dienst : 

15. verdiensten uit bijwerkzaamheden ten 
dienste van het Rijk verricht door een meester
geweermaker ( -zwaard veger, -rijwielhersteller) 
tot een door Onzen Minister van Oorlog voor 
elk geval te sehatten bedrag ; 

16. soldijverhooging, verbonden aan bot 
bezit van het diploma als militair-hoefsmid voor 
huzaren- en kanonniers-vrijwilliger; 

17. de door Onzen Minister van Oorlog te 
schatten waarde in geld uit hoofde van : 

o" het genot van vrije genees- en heelkundige 
hulp en de verstrekking van genees- en verband
middelen enz., met dien verstande, dat bij de 
schatting van die waarde moet worden in acht 
genomen, dat, deze voor officieren tweemaal en 
voor onderofficieren anderhalf maal zoo groot 
wordt geacht te zijn als voor korporaals en 

·soldaten en dat ze voor gehuwden en ongehuw
den een gelijk bedrag vertegenwoordigt ; 

:., het genot van de van Rijkswege aan 
soldij-genietenden kosteloos verstrekte boven
kleeding, onderkleediPg en schoeisel ; 

r. het genot van de van Rijkswege aan 
soldij-gonietenden verstrekte voeding; 

d. het 11;enot van de van Rijkswege aan 
soldij-genietenden verstrekte h•1isvesting ; 

e. het- genot van het ration brood, dat van 
Rijkswege k0steloos wordt verstrekt aan den 

onderofficier, -ilie administrateur is van, of op
. zichter bij eene militaire bakkerij ; 

18. de persoonlijke toelage, van 1 Januari 
1926 af toegekend ter verzekering van een 
bepaald inkomen ; · 

19. de in eenig tijdvak vóór 1 Januari 1925 
genoten schadeloosstelling boven de jaarwedde, 
verleend of ter verzekering van een bepaalden 
vooruitgang in inkomsten boven hetgeen te 
voren werd genoten, dan wel ter bereiking van 
het bedrag der vroegere inkomsten ; 

20. de toelage, in het tijdvak van l Januari 
1920 tot 1 Januari 1925 toegPkend aan officieren 
der Genie; 

21. de toelage, in het tijdvak van 1 J anuari 
1922 tot 1 Januari 1925 toegekend aan officieren 
der Koninklijke Marechaussee ; 

22. de toelage, in het tijdvak van 1 Juni 
1922 tot 1 Januari 1925 toegekend aan de offi
cieren der Politietroepen ; 

23. de toelage, in liet tijdvak van 1 Januari 
1920 tot 1 Januari 1925 toegekend aan de offi
cieren, werkzaam bij Inrichtingen van Militair 
Onderwijs (hieronder begrepen de toelage, door 
het Departement van Koloniën verleend aan 
den officier van gezondheid, leeraar in tropische 
hygii'ne bij den Hoofdcursus); · 

24. de toelage, in het tijdvak van 1 Januari 
1920 tot 1 Januari 1925 toegekend aan den 
commandant van en aan de officieren, belast 
met het geven van onderwijs bij eene school 
voor verlofsofficieren ; 

25. de toelage, in het tijdvak van 1 J anuari 
1922 tot 1 Januari 1925 toegekend aan de offi
cieren, belast met het geven van onderwijs bij 
de Militaire Gymnastiek- en Sportschool ; 

26. de toelage, vóór 1 Januari 1924 t.-,ege
kend aan conducteurs der artillerie bij de 
Artillerie-Inrichtingen ; 

27. de toelage, vóór 1 Januari 1925 toege
kend aan de onderofficieren, houders van het 
diploma voor hoofd-gymnastiek- en/of hoofd
schermonderwijzer, die werkzaam waren bij de 
Militaire Gymnastiek- en Sportschool of bij eene 
der militaire onderwijs- of opleidings-inrichtin
gen (hieronder begrepen de persoonlijke toe
lage, aan eenige onderofficieren toegekend bij 
Koninklijk Besluit van 3 November 1920, 
no. 66); 

28. het vóór 1 Januari 1926 genc-tene wegens 
vrije ,voning, tot een door Onzen Minister van 
Oorlog te bepalen bedrag, voor den Gouverneur 
van en den Eerste-Officier bij de Koninklijke 
Militaire Academie ; 

29. belooning in den vorm van geheele of 
gedeeltelijke vriJe huisvesting van Rijkswege, 
of schadeloosstelling wegenP het gemis daarvan, 
tot een door Onzen Minister van Oorlog te be
palen bedrag, voor het personeel beneden den 
rang van officier bij het Wapen der Koninklijke 
Marechaussee ; 

30. belooning in den vorm van geheele of 
gedeeltelijke vriJe huisvesting van Rij'rswege, 
tot een door Onzen Minister van Oorlog te 
bepalen bedrag, voor ongehuwde militairen 
beneden den rang van officier bij de P olitie• 
troepen; 

31. hetïn het tijdvak van 1 Juni tot 1 De
cember 1922 genotene uit hoofde van vrije 
huisvesting van Rijkswege of vergoeiling wegens 
gemis daarvan door gehuwde militairen be
neden den rang van officier bij de Politietroepen, 

10* 
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een en ander tot een door Onzen Minister va.n scha tten waarde in geld van de vrije hJisvesting, 
Oorlog te bepalen bedrag ; welke vóór 1 Januari 1918 van Rijkswege werd 

32. het in het t ijdvak van 1 April 1913 tot verstrekt aan ongehuwde militairen, niet be
l ,Tanuari 1925 genotene, tot. een door Onzen hoorende tot het Wapen der Koninklijke 
Minister van Oorlog te bepalen bedrag, wegens Marechaussee ; 
de van Rijkswege verstrekte bovenkleeding, 44. de jaarwedde-verhooging ad f 100, welke 
onderkleeding en schoeisel , oor jaarwedde- vóór 1 J anuari 1918 was toegekend aan den 
genietende korporaals en soldaten; admmistrateur. geen officier zijnde, van som-

33. een door Onzen Mirnster van Oorlog te mige militaire verplegingsinrichtingen of van 
bepalen bedrag als zuivere opbrengst uit arbeid een militair hospitaal l ste klasse ; 
t en dienst.e van het, Rijk volgens tarief of op 45. de toelage ad f 50 ·s jaars, vóór l ,Tanuari 
abonnement voor schoenmakers, laarz•m makers, 1918 toegekend aan den eonducteur der artillerie 
kl eermakers, zadelmakers en hoefsmeden over in een sectorpark der voormalige Ste/ling van 
den tijd, gedurende welken zij nog niet uit- _ A,n,, /P.1dam ; 
sluitend met jaarwedde werden bezoldigd ; 46. de toelage voor den conducteur der 

34. een door Onzen Minister van Oorlog te artillerie, teven, w!Lchter 1.ijnde, vóór 1 ,Januari 
bepalen bedrag als belooring voor den voor- 1914 bedragende f 0.50 per dag en in het. tijd-
maligen meester-kleermaker bij het. Instructie- vak ,van 1 J anuari 1914 tot 1 J anuari 1918 
Ba taljon voor de door hem bewezen diensten t en bedrage van f 5" per jaar ; 
als coupeur; 47. de toelage voor het militair personeel 

35. o.e door sommige milit,airen in het t ijd- beneden den rang van officier bij de K oninklijke 
vak van 1 Augustus 1914 tot 1 ,Januari 1920 Militaire Academie, de Gadettenschool en den 
van Rijkswege genoten schadeloosstelling we- Hoofdrursus, toegekend vóór 1 J anuari 1918; 
gens.het derven van andere bijverdiensten dan 48. de toelage, vóór 1 J anuari 1918 toe-
die, genoemd onder 15 hiervoren ; gekend aan den gehuwden s,ldij -genietenden 

36. de door Onzen Minister van Oorlog t e militair, wiens vrouw belast was geweest met 
schatten waarde in geld van de huisvesting het wasschen der lij f- en werkgoederen van de 
(daaronder begrepen de geldelijke vergoeding ongehuwde korporaals en soldaten, en aan wie 
wegens liet gemis van eene Rijkswoning), vóór die werkzaamheden, t en gevolge van het doen 
1 April 1913 van Rijkswege verstrekt aan wasschen van die gr>ederen in particuliere wasch
gehuwde militairen beneden den iang van inricht ingen, waren ontnomen ; 
officier , niet behoorende tot het Wapen der 49. de toelage, vóór 1 ,Januari 1914 toe-
Koninklijke Marechaussee ; gekend aan den opperwachtmeester-hoefsmid 

37. de door Onzen Minister van Oorlog te en aan den wachtmeester-hoefsmid bij de 
schatten waarde in geld van het ration levens- (voorm~lige) Rij - en Hoefsmidschool; 
middelen (daaronder begrepen de vergoeding 50. de toelage, vóór I J anuari 1914 toe-
wegens het gemis daarvan), da t vóór 1 April isekend aan den militair-apothekersbediende bij 
1913 ten behoeve van soldij-genietende onder- s Rijks Magazijn van Geneesmiddelen ; 
officieren en minderen dagelijks van Rijkswege 51. de t,oela-ge, vóór 1 April 1911 toegekend 
beschikbaar werd gesteld; aPn den officier, werkzaam bij het Departement 

38. de door Onzen l\finister van Oorlog t.e van Oorlog ; 
schatten waarde in geld van het ration brood 52. de toelage, vóór 1 April 1911 toegekend 
(daaronder begrepen de vergoecl ing wegens het aan den officier van den Grooten Staf (Adjudant 
gemis daarvan), dat vóór 1 April 1913 t en in gewonen dienst) ; 
behoeve van soldij-genietende onderofficieren 53. de toelage, vóór 1 April 1911 toegekend 
en minderen dagelijks van Rijkswege beschik- aan den officier, werkzaam bij de Normaal-
baar werd gesteld ; Schiet school ; 

39. de door Onzen Minister van Oorlog t e 54. de toelage, vóór 1 April 1911 toegekend 
schatten waarde in geld van de boven - en aan den officier, werkzaam bij de Commissie 
onderkleeding en het schoeisel (daaronder van Proefneming; 
begrepen de toelagen wegens het zelf voorzien 55. de toelage, vóór 1 April 1911 toegekend 
in kleeding en uit rusting), vóór 1 April 1913 aan den officier, werkzaam bij de (voormalige) 
van Rijkswege verstrekt aan soldij-genietende Art illerie-Schietschool; 
onderofficieren en minderen ; 56. de t.oelage, vóór 1 April 1911 toegekend 

40. de door Onzen Minister van Oorlog t e aan den officier, werkzaam bij de (voormalige) 
schatten waaide in geld van het tweeman~- Rii· en H oefsmidschool ; 
nachtleger (daaronder begrepen de toelage 57. de toelage, vóór 1 J anuari 1918 toege-
wegens het gemis daarvan ), dat vóór 1 April kend aan den officier, directeur van of werk-
1913 van Rijkswege werd verstrekt aan ge- zaam bij hf"t R emontedepot, voor zoover die 
huwde militairen beneden den rnng van offi- toelage niet moest worden aangewend t-er be-
cier; looning van door derden te verrichten werk-

41. de door Onzen Mini•ter van Oorlog te zaamheden enz. ; 
schatter waard e in geld van het genot van 58. de toelage, vóór 1 April 1911 toegekend 
kostelooze huisvesting van officieren in door aan den officier, werkzaam bij het (voormalige) 
dien Minister aan te wijzen perceelen of perceels- Algemeen Depot van Discipline ; 
gedeelten; 59. de toelage, vóór 1 April 1911 toegekend 

4.2. de in het t ijdvak van 1 April 1913 tot .aan den officier, werkzaam bij de thans op-
1 J anuari 1918 aan militairen beneden den geheven opleidingskorpsen (Instrnctie-Bataljo_n, 
rang van officier, niet behoorende tot het -Batterij, -Compagnie) of bij de (voormalige) 
·w apen de K oninklijke Marechaussee, t oe- School- en Depotcompagnie rler Genietroepen; 
gekende verhoogin_g van bezoldiging wegens 60. de toelage, vóor 1 April 1911 toegekend 
het voorzien in eigen huisvesting ; aan den officier, destijds behoorende tot het 

43. de door Onzen Minister van Oorlog te (voormalig ) Korps Pantserfort -Artillerie ; 
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61. toelage, vóór 1 April 1911 toegekend 
aan den officiC'r, destijds behoorende tot het 
(vo01malig) KorpR Torpedisten; 

62. toelage, vóór 1 April 1911 toegekend 
aan den officier van gezondheid, werkzaam bij 
den (voormaligen) cursus bij het Militair Hos
pitaal te Utre.:hl; 

63. toelage, vóór 1 April 1911 toegekend 
aan den militair-apotheker bij ·s Rijks Magazijn 
van Geneesmiddelen ; 

64. toelage, vóór I April 1911 toege,rnnd 
aan cl en officier van gezondheid, werkzaam bij 
de Artillerie-Inrichtingen aan de Hembrug ; 

65. toelage, vóór 1 April 1911 toegekend 
aan den officier, werkzaam bij de Centrale 
Magazijnen van Militaire Kleeding en Uit
rusting; 

66. toelage, vóór 1 April 191 l toegekend 
aan den -0fficier. krachtens de tweede alinea van 
artikel 24 d er Hinderwet belast met het toe
zicht op bewaarplaatsen van ontplofbare 
sto'îen; 

67. toelage, vóór 1 April 1911 toegekend 
aan den officier, die leeraar was bjj de (voor
malige\ cursussen bij het Wapen der rntantcrie ; 

68. toelage, vóór I Januari 1918 toegekend 
aan den officier, <lestijd~ behoorende tot de 
(voormalige) Compagnieën Wielr,idcr,; 

69. toelage, toegekend aan den meester
werkman (schoE>nmaker), belast met de leiding 
van de ~arnizoens-werkplaats te .ueiden. 

C. 'I oor de toepassing van de bepalingen van 
dit besluit wordt als vast bedrag der bezoldiging 
van de lerlen der militaire muziE>kkorpsen over 
het tijdvak van 23 Januari 190S tot 1 J anuari 
1910 aangemerkt het bedrag dat zij zonden 
hebben gennten, indien gednrendc dat tijdvak : 

de kapelmeester ware bezoldigd als de hoofd
opzichter van fortificatii'n ; 

de ondcrkapelmeester als de sergeant-majoor
instructeur der infanterie, en 

de muzikant en de muzikant-titulair als de 
sergeant der infanterie (diensttijd als muz;ka.nt 
en als muzikant-titulair gerekend als diensttijd 
als sergeant). 

D. Voor hen, die reed s in het genot zijn 
!!esteld van pensioen, hetzij krachtens de Pen
sioenwet voor de landmacht (Staatsblad 1922, 
n°. 66), hetzij krachtens de :Militaire Weduwen
wet 192:?, zal de pensioensgrc,ndslag, naar 
welken hun pensioen is berekend, aan de band 
van de bepalingen van dit besluit worden her
zien, indien zulks voor de belanghebbenden zal 
blijken voordeeliger te zijn. 

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

Onze :Minister van Oorlog is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het S taatsbla,d 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 3lsten Maart 1926. 
WILHELMINA. 

De M inister van Oorlog, L . A. VAN RoYF.N. 
(Uitgeg. 15 April 1926.) 

31 Man.rt 1926. KONlNKLIJK BESLUIT. 
Begraven. (Wet op het begraven van 

lijken enz.) Toepassing art. 16, 3• lid. 
Recht van beroep. Dit komt alleen toe 
aan hem, die het verlof tot oprichting van 
het gebouw heeft gevraagd. 

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

Mr. Nord Thomson te Amsterdam namens de 
Kerkvoogdij der Nederlandsch Hervormde 
K erk t e Noordwijkerhout ingePteld tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten val). Zuid
Holland van 10 November 1925, waarbij aan 
C. A. van Paridon t e Noordwijkerhout verlof 
is verleend voor den bouw van een woonhuis 
met ca,fo binnen dPn afstand van 50 M. van eene 
bijzondere begraafplaats a ldaar; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
24 Februari 1926, n". 120; 

Op cte voordracht van Onzen Minist er van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 27 
Maart 1926, N°. 544, Afdeeling Armwezen; 

Overwegende dat het beroep, bedoeld in 
art. 16 derde lid, der gewijzigde wet van 10 
} pril 1869 (Staatsblad n°. 65) alleen toekomt 
aan hem, die het verlof tot opricht.ing van het 
gebouw heeft gevraagd, en derhalve de appel
lant namens de vorenvermelde Kerkvoogdij 
niet gerechtigd is in beroep te komen; 

Gezien de g<'moemde wet. ; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

den appellant niet-ontvankelijk t e verklaren 
in zijn beroep. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
en La ndbouw is bel ast met de uitvoering van 
dit besluit, waarvan afschrift zal worden 
gezonnen aan den Raad van State, Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur. 

's-Gravenhage, den 31 Maart 1926. 
WILHELMINA. 

De Min. 11 Binnenlandsche Zaken en Landbouw, 
J. B. KAN 

l April 1926. ARREST van den Hoogen Raad. 
:Ca wet bevat niet een uitdrukkelijke 

aanwjjzing van de personen, die bevoegd 
zijn krachtens art. 22 op te treden; aange
noruen moet echter worden dat de perso
nen in art. 12 genoemd daartoe bevoegd 
zijn. Tot die peffonen behoort ook de 
Voogdijraad, die ten aanzien van beschik
kirgen over de persoon der minderjarigen 
als voogd is te beschouwPn. (Het gold i. c. 
een opdracht. van den 0. v. J. krachtens 
art . 374 / B. W.) 

Vonn;s der Rechtbank, waarbij de Voog
dijraad niet-ontv. was verklaard, in het 
belang der wet vernietigd 

(Krankz. wet artt. 12 en 22.) 

Mrs. Bosch, Savelberg, Jhr. Feith, Visser en 
van den Dries. 

Vordering van den Proc.-Gen. Noyon. 

De Arr.-Rechtbank te Zwolle heeft den 
Voogdijraad te Amsterdam II niet-ontvankelijk 
verklaard in een verzoek tot het verleenen 
vap machtiging tot het doen verblijven in eene 
krankzinnigeninrichting van eene minderjarige, 
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die bij beschikking van den Officier van Justitie. 
te Amsterdam krachtens artikel 374/ B. W. 
voor!oopig aan de zorg van den voogdijraad 
was toevertrouwd ; · 

De Rechtbank doet hare beslissing berusten 
op het feit dat in artikel 12 der wet van 27 A_pril 
1884, S. 96, tot regeling van het staatstoezicht 
op krankzinnigen de voogdijraad niet genoemd 
wordt onder degenen die bevoegd zijn de mach
tiging tot plaatsing van eenen krankzinnige in 
een gesticht te verzoeken ; 

Inderdaad noemt dit artikel alleen bloedver
wanten, aangehuwden, echtgenoot, voogd en 
curator; 

De Krankzinni!!enwet bevat niet eene uit
drukkelijke aanwijzing van de personen die 
bevoegd zijn krachtens art. 22 op te treden ; 
echter dient te worden aangenomen dat de 
in art. 12 genoemden tot zoodanig optreden 
bevoegd zijn ; artikel 22 onderstelt de bevoegd
heid en de Rechtbank konde dus de uit artikel 
12 afgeleide bevoegdheid aannemen en de ge
vraagde machtiging ver!eenen t-enzij zij oor
deelt gelijk in casu ; 

De te beantwoorden vraag is alzoo of de 
voogdijraad bevoegd is de machtiging tot voor
Ioopi$e plaatsing en dus ook die tot verlengd 
verblijf te verzoeken, in het algemeen in hoe
verre de voogdijraad geacht moet worden over 
de aan zijne zorg toevertrouwde minderjarigen 
voogdij uit te oefenen; 

Vermits de zorg aan den voogdijraad op~e
dragen volgens art. 385b B. W. de uitoefenmg 
van de ouderlijke macht en de voogd ij Rchorst 
voor ·zooveel de persoon van den minderjarige · 
betreft, dient wel te worden aangenomen dat 
alle beschikkingen over de persoon des minder
jarigen aan den voogdijraad toekomen, dat bij 
dus in zooverre als voogd is te beschouwen en 
onder de bepaling van art. 12 der krankzin
nigenwet valt; 

Ik vorder daarom wegens schending van de 
artt. 12 en 22 der wet van 27 April 1884, S 96, 
tot regeling van het staatstoezicht op krank
zinnigen in verband met art. 38511 B. W door 
niet-ontvankelijkverklaring van eenen voog
dijraad in een verzoek, gegrond op eerstgenoem
de artikelen, de vernietiging in het belang der 
wet van de beschikking der Arr.-Rechtbank te 
Zwolle van 20 Januari 1926 op het verzoek 
van den Voogdijraad Amsterdam II tot het 
verleenen van machti~ing tot het doen ver
blijven van de aan ziJne zorg toevertrouwde 
minderjarige Leentje Gendering in een genees
kundig gesticht voor krankzinnigen. 

De H ooge Raad, enz. ; 
Zich vereenigende met de gronden voor die 

vordering aangevoerd en die gronden over
nemende : 

Gezien de artt. 96 en 98 R. 0. : 
Vernietigt in het belang der wet de beschik

king van de Arr.-Rechtbank te Zwolle van 
20 J anuari 1~26 op het verzoek van den Voog
dijraad Amsterdam II tot het verleenen van 
machtiging tot het doen verblijven van eene 
aan zijne zorgen toe,ertrouwde minderjarige 
in een geneeskundig gesticht voor krank
zinnigen ; 

Bepaalt dat dit arrest geenerlei nadeel kan 
toebrengen aan de rechten door part\ien ve_r-
.kregen. (N. J.) 

6 April 1926. KONINKLIJK BESLUIT. 
Gemeentewet. Door de leden van den 

raad kan voor de waarneming van hun 
ambt geen andere vergoeding worden ge
noten dan het in art. 58 genoemd.e presen
tiegeld. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op het beroep, inge~teld door 

den Raad der gemeente Wierden tegen" het 
besluit van GedP-puteerde Staten van OvenJssel 
van l December 1925 n°. 10403/7099, 2• Afdee
ling tot vaststelling der gemeente-rekening van 
inkomsten en uitgaven over het jaar 1923 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviP.s van 
10 Maart 1926, n°. 172 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw Yan 30 
Maart 1926, no. 1879, Afdeeling Binnenlanrlsch 
Bestuur; 

0. dat Gedeputeerde Sta.ten van Overijssel 
bij hun evenge-noemd besluit het bP.<lrag der 
ontvangsten en uitgaven van de gemeente 
Wierden over 1923 hebben vastgesteld als 
volgt: · 

de ontvangsten op f 497,102.16½ 
de uitgaven op 472,.229.62 
en alzoo het voordeP.lig saldo op f 24,872.54 ½ 
daarbij overwegende dat in de gemeentereke-

ning in uitgaaf zijn geleden een drietal bevel
schrüt,en tot betaling tot een gezamenlijk . be
drag van f 214.50, terzake van : a. vergoeding 
aan de buiten de kom van het dorp Wierden 
wonende raadsleden wegens reis- en verbl\if
kosten in verband met het bijwonen van de 
vergaderingen van den rand, en b. vergoeding 
aan de leden van raadscommissiën wegi,ns reis
en verblijfkr.sten in verband met het bijwonen 
van de vergaderingen dier commissiën ; dat 
bij hunne beschikking van 14 Juli 1925, 2e Af
deeling n°. 5932/4015 tegen deze uitgaven 
- 11ls zjjnde in strijd met de wet - bezwaar 
werd gemaakt ; dat de raad daartegen heeft 
aangevoerd, dat - hoewel art. 58 der Gemeente
wet bepaalt, dat leden van den Raad, waar de 
Raad zulks bepaalt, voor het bijwonen-van zijne 
zittingen een presentiegeld bezitten - het 
naar zijne meening niet verboden is bovendien 
eene vergoeding voor reis- en verblijfkosten 
voor het bijwonen van die vergaderingen uit 
te keeren en dat - waar de Gemeentewet geen 
verbodsbepalingen dienaangaande inhoudt -
het toekennen van voormelde vergoeding aan 
de leden van raadscommissiën eveneens geoor
loofd is : dat, naar het oordeel van Gedeputeerde 
Staten aan genoemd wetsartikel een zeer be
perkte beteekenis moet worden toegekend en 
dat het derhalve niet geoorloofd is aan de raads
leden eenige vergoeding toe te kennen voor het 
bijwonen van de vergaderingen vnn den raad, 
noch voor door hen als zoodanig bewezen dien
sten voor zoover zulks niet mét inachtneming 
van art. 58 der Gemeentewet geschiedt; dat 
de onderwerpelijke uitgaven derhalve ten on
rech~e in de gemeenterekening zijn verantwoord; 

dat van het besluit van Gedi,puteerde Staten 
de Raad van Wierden bij Ons in beroer is ge
komen, aanvoerende, dat de billijkheid vordert 
dat reis- en verblijfkosten worden vergoed aan 
die leden die buiten de kom van het dorp 
Wierden wonen en waarvan enkele meer dan 
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1 ½ uur van het gemeentehuis zijn verwijderd 
en ook in andere - ·groote - gemeenten aan 
raadsleden boven en behalve het presentiegeld, 
.zij het dan ook op andere wijze, eene vergoeding 
wordt gegevP.n, in den vorm van een .gratis 
tel"foonaansluiting, of van vrij vervoer per 
tram; dat ook de gemeentewet geen verbod 
inhoudt tot toekenning van die - vergoeding, 
omdat , al neemt men aan, dat art. 58 dier wet 
de toekenning van presentiegeld voor andere 
vergaderingen dan die van den Raad verbiedt, 
uit de bewoordingen van dit artikel geenszins 
kan worden afgeleid, dat verboden zou zijn eene 
vergoeding te geven voor in dienst der gemeente 
gemaakte reis- en verblijfkosten ; 

0. dat door de leden van den gemeenteraad 
voor de waarneming van hun ambt geen andere 
vergoeding kan worden genoten dan het in 
:art. 59 der Gemeentewet genoemde presentie
geld; 

dat derhalve de bovenbedoelde bevelschriften 
in de gemeenterekening over 1923 konden noch 
mochten voorkomen ; 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

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

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

's-Gravenhage, den 6 April 1926. 
WILHELMINA. 

De Min. v. Binnenlandsche Zaken en Landbouw, 
J . B. KAN. 

7 A pril 1926. KONINKLIJK BESLUIT. 
Dienstplichtwet. De omstandigheid dat 

een ingeschrevene ten onrechte voor een 
lichting van een zeker jaar werd ingeschre
ven tegen welke inschrijving niet tijdig 
bezwaar werd gemaakt, levert geen aan
leiding op voor het aannemen van een 
bijzonder geval tot vrijstelling als bedoeld 
in art. 15, 1 e lid / der wet. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. . 
Beschikken-Ie op het beroep, ingesteld door 

W. Brouwer te Egmond-Binnen, t egen de be
s lissing van Onzen Minister van Oorlog van 6 
Januari 1926;Vlle Afdeeling n°. 226 V., waarbij 
.aan •zijn zoon W. A. Brouwer "1'ijstelling van 
den dienstplicht wegens aanwezigheid· van ee.n 
bijzonder geval is geweigerd; 

Den Raad van State, Afdeeling voor dP. Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 3 
Maart 1926, n°. 123; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Oorlog van 27 Maart 1926, VII• Afd. n°. 165 V. 

Overwegende dat de beslissing van Onzen 
Minister steunt op de overweging, dat de om
standigheid, dat de ingeschrevene ten onrechte 
werd ingeschreven Voor de lichting 1925, geen 
:aanleiding kan vormen om aanwezigheid van 
een bijzonder geval aan te nemen, aangezien 
hij t er gelegenheid van de inschrijving niet te 
kennen heeft gegeven, dat hij in 1906 geboren 
was en toen alle gegevens bevestigd heeft, die 
voor zijn inschrijving noodig waren; dat voorts 
de vader van den ingeschrevene in zijn beroep 
tegen de inschrijving niet-ontvankelijk werd 

verklaard, daar het niet binnen den voorge
schreven termijn was ingediend ; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat zijn 
zoon W. A. Brouwer werd ingelijfd als gewoon 
dienstplichtige bij het 2lste Regiment Infan
terie te Amersfoort bij · de lichting 1925 ; dat 
hij hiurtegen bezwaar beeft gemaakt in verband 
met den leeftijd van zijn zoon ; dat hij meent, 
dat zijn zoon is ingelijfd in strijd met ,de wet ; 

Overwegende, dat de omstandighei,l, dat 
de zoon van den appellant, hoewel geboren in 
1906, is mgeschroven voor d e licht.ing 1925, 
tegen welke inschrijving niet tijdig bezwaar is 
ingebracht, er niet toe kan leiden om aan te 
nemen, dat hier aanwezig is een bijzonder 
geval als is bedoeld in art. 15, eerste lid / der 
Dienstplichtwet, hetwelk grond zou opleveren 
om vrijstelling te verleenen ; 

dat ook overigens niet is gebleken van de 
aanwezigheid van zoodanig bijzonder geval; 

Gezien de Dienstplichtwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Oorlog is belast met de 

uitvoering van dit beslui}, waarvan· afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

's-Gravenhage, den 7 April 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, L. A. VAN RoYEN. 
. (B.) 

7 April 1926. CIRCULAIRE van den Minister 
van Justitie aan Heeren Commissarissen 
der Koningin in de provinciën, betreffende 
wapenstatistiek 

Zooals U HoogEdelgestrenge wellicht bekend 
is werd op initiatief van den Volkenbond tus-· 
scben een groot aantal Stat.en te Genève een 
conventie geslot-en met betrekking tot de con
trole op den internationalen handel in oorlogs
wapenen, oorlogs-munitie en oorlogsmateriaal. 

Ofschoon bedoelde conventie nog niet door 
de Nederlandsche Regeering is geteekend, 
werd in verband met een desbetreffende reso
lutie van de Zesde Volkenbondsvergadering 
tusschen mijn Ambtsvoorganger en zijn Ambt
genooten overeengekomen om in afwachting 
van de ondnteekening en de bekrachtiging der 
conventie een wapenstatistiek, voorzoover zulks 
althans mogelijk, in te stellen volgens eenzelfde 
regiem als later voor de uitvoering van bedoeld 
verdrag noodig zal zijn. · 

Ter bevordering van de voldoening aan dat 
voornemen zal ik Uwe medewerking zeer op 
prijs stellell<'-

In verbancl·met de door de Wapenconventie 
9,an de Wapenstatistiek t e stellen eischen bleek 
in de eerste plaats een nadere wijziging van de 
beschikking van mijn toenmaligen Ambtsvoor
ganger van 14 Juli 1919, 2• Afdeeling A, n°. 700 
ter uitvoering van het Vuurwapenreglement 
niet achterwege te kunnen blijven. Een afschrift 
van mijn beschikking d.d. lieden, de noodige 
wijzigingen inhoudend, moge ik U HoogEdel
gestrenge hierbij doen toekomen. 

Zooals U gelieve te ontwaren betreffen de in 
de modellen voor consenten en voor aanvragen 
van consenten aangebrachte aanvullingen be
paaldelijk de in- en uitvoerconsenten. Gegevens 
omtrent den rechtstreekschen doorvoer van 
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viuurwapenen en munitie worden voor de 
wapenstatistiek niet verzameld. 

Bij het aanvragen van een consent van in- of 
uitvoer dient de aanvrager in het formulier in 
de eerste plaat s naast het verscha ffen van de 
andere gegevens de waarde der in- of uit te 
voeren goederen in t e vullen en voorts die voor
werpen na.ar hun soort zóó te omschrijven en 
aan te duiden , dat ze volgens een lijst, welke 
overrnnkomt met een in de conventie voor 
de st at-istiek gegeven opsomming kunnen 
worden gerangschikt ~ 

Een exemplaa.r van die lijst, 7,ooals die door 
mij op heden is vastgesteld, moge ik mede 
hieraan toevoegen. Zooals in de nieuwe noot 6 
van de thans gewijzigde consent-aanvrage staat 
vermeld, wordt deze lijst voor de betrokken 
aanvragers gratis naast het formulier van aan
vrage door Uwe administratie beschikbaar 
gesteld. 

Waar het nu de bedoeling is o.a. uit de inge
volge de Vuurwapenwet afgegeven consenten 
van in- en uitvoer de gegevens voor de statistiek 
te trekken, is het vooral noodig, dat in die con
senten bij de beschrijving der voorwerpen, 
waarvoor zij gelden; de omschrijving, over
eenkomstig de ljjst op de aanvrage gegeven, 
door U wordt overgenomen en desnoods ver
duidelijkt of verbeterd en dat ook door U de 
waarde der voorwerpen wordt vermeld. Voorts 
zal naast een in- en uitvoerconsent een dupli
caat van dat consent aan den betrokkene moe
t en worden afgegeven. Die duplicaten worden 
dan door de ambtenaren der Invoerrechten in
genomen en ter bestemder plaatse ingezonden. 

Wil deze werkwijze goed functionneeren, dan 
zal een consent slechts betrekking mogen 
hebben op één zending en zal dus ook het z.g. 
afschrijven van verschillende zendingen op één 
consent niet meer kunnen worden toegestaan. 

Eindelijk merk ik nog op, dat bovenstaande 
regeling ook geldt met betrekking tot zendin
gen, welke van hier naar de Nederlandsche 
koloniën worden uitgevoerd . 

Ik moge U verzoeken wel overeenkomstig het 
bovenstaande van nu af te willen handelen en 
daartoe de noodige gebleken maatregelen t e 
willen treffen. 

Waar het Centraal Bureau voor de Statistiek 
de gegevens omtrent in- en uitvoer van vuur
wapenen en munitie, voor zoover mogelijk, 
reeds van 1 Januari Ll. af wil im;amelen, zou 
het zeer op prijs worden gesteld, indien de 

, aanvragen sinds dien datum, welke tot afgiften 
van ponsenten voor in- of uitvoer hebben geleid 
aan den Directeur van het Centraal Bureau 
voor de Statistiek, afdeeling H andelsstatistiek 
tijdelijk ter inzahe zouden worden _afgestaan. 

(B .) 

7 April 1926. BESCHIKKING van den Mir>ister 
van Justitie, houdende wijziging van de 
beschikking van 14 Juli 1919 ter uitvoering 
van het Vuurwapenreglement. 

De Minister van Justitie; 
Gezien de beschikking van den toenmaligen 

Minister van Justitie van 14 Juli 1919, 2de 
afdeeling A, n°. 700, ter uitvoering van het 
Vuurwapenreglement, zooals die beschikking 
laatstelijk bij beschikking van 11 Juni 1925, 
2de afdeeling A, n°. 831, werd gewijzigd; 

Besluit: 
in bedoelde beschikking alsnog de volgende 

wijzigingen aan t e brengen : 
1. in model A wordt aan noot 10 toegevoegd : 

"In concenten voor in- of uitvoer ook de waarde 
der voorwerpen te vermelden" ; 

2. in model B wordt achter de tweede vraag, 
luidende: ,,Omschrijving (ook hoeveelheid) der 
voorwerpen, waarvoor dit consent wordt aan
gevraagd (onder meer c.q. welk is het kaliber ; 
hebben zij een gladden of getrokken loop ?)", 
de volgende volzin ingevoegd : 

,,Indien een consent voor in- of uitvoer wordt. 
aan~evraagd, moet de soort der goederen zoo
damg omschreven en aangeduid worden, dat 
rangschikking volgens bijgevoegde lijst 6 ) moge
lijk is." 

Het achter het woord " lijst" geplaatste, 
nummer " 6)" verwijst naar een nieuwe aan. 
den voet van dit model aan te brengen noot. 
van hetzelfde nummer, luidende: 

,,Deze lijst van vuurwapenen en munitie is: 
door den Minister van Justitie samengesteld. 
t en behoeve van een wapenstatistiek. Zij wordt. 
zonder verdere kosten aan dit formulier van. 
aanvrage toegevoegd." 

Voorts wordt in het model B aan de derde 
vraag, luidende : ,,Gewicht (in kilogrammen} 
van de voorwerpen (netto)?", toegevoegd eene 
nieuwe vraag, luidende : ,,Indien een consent, 
van in- of uitvoer wordt gevraagd, welke is 
de waarde der voorwerpen ?' ' 

(B.) 

7 April 1926. BESCHIKKING van den Minister
van Justit ie, houdende vaststelling van een. 
lijst van voorwerpen als bedoeld in noot & 
van Model B van de beschikking van den. 
Minister van Justitie, !'.d. 14 Juli 1919, 
2de afdeeling A, n°. 700, zooals die laatste
lijk werd gewijzigd bij beschikking van T 
April 1926, 2de afdeeling A, n°. 801. 

CATEGORIE I. 
Oorlogswapenen, oorlogsmunitie en oorlogs

materieel. 
1. geweren, musketten en karabijnen ; 
2. a. mitrailleurs, automatische geweren en 

machinepistolen van elk kaliber; 
b. affuiten van mitrailleurs ; 
c. instrumenten, waardoor het schieten door 

een vliegtuigpropeller wordt mogelijk gemaakt; 
3. projectielen en munit.ie, bestemd voor de 

vuurwapenen, sub 1 en 2 bedoeld: 
4. kijkeropzetten en andere richttoestellen. 

voor kanonnen, inclusief de toestellen voor het 
richt.en bij het afschieten en werpen van bom
men uit vliegtuigen en vuurleidingstoestellen ; 

5. a. korte en lange kanonnen en houwitsers: 
van een kaliber van minder dan . 15 c.M. ; 

b. korte en lange kanonnen en houwitsers 
van een kaliber van 15 c.M. of -meer; 

c. , mortieren van ieder model ; 
d. kanonwagens, affuiten, recuperators en. 

bijbehoorende geschutsonderdeelen; 
6. projectielen en munitie voor de vuur

wapenen snb 5 bedoeld; 
7. toestellen voor het werpen van bommen, 

het lanceeren van torpedo's en het afschieten. 
of werpen van onderzeegranaten en andere 
projectielen ; 
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8. a. granaten ; 
b. bommen; 
c. landmijnen, vastliggende of losdrijvende 

zeemijnen, onderzeegranaten ; 
d. torpedo's; 
9. . .. . 

10 . . . . . 
ll. . . . . . . 
12. oorlogswapenen en oorlogsmunitie niet 

in bovenstaande opsomming genoemd. 
De onderdeelen van de boven opgesomde 

vuurwapenen en munitie zijn in de betrokken 
rubrieken begrepen. 

CATEGORIE IL 
Vuurwapenen en munitie, welke niet alleen voor 
oorlogsdoeleinden, doch ook voor andere doel

einden kunnen worden gebezigd. 
1. automatische of zelfladende pistolen en 

revolvers en de verbeterde modellen daarvan, 
bestemd voor éénhandsche bediening of voor 
bediening met schouderrust en wel van een 
kaliber, zwaarder dan 6.5 m.M en van een 
looplePgte van meer dan 10 c.M. ; 

2. vuurwapenen ontworpen, bestemd of 
geschikt gemaakt voor niet-militaire doel
einden, als voor sport of persoonlijke verdedi
ging en waarvoor dezelfde munitie kan worden 
gebezigd als voor de vuurwapenen van cate
gorie I. Andere vuurwapenen met getrokken 
loop en bediend aan schouder en met een kali
ber van 6 m.M. of meer en niet voorkomend 
onder categorie I en met uitzondering van vuur
wapenen met een getrokken, doch scharnie
renden loop ; 

3. munitie voor de sub 1 en 2 genoemde 
vuurwapenen met uitzondering van munitie, 
vallende onder categorie L 

Onderdeelen van de bovengenoemde vuur
wapenen en munitie zijn in de betrokken ru
brieken begrepen. 

CATEGORIE III (V). 
1. . . . . . . . . . . 
2. vuurwapenen en munitie andere dan die, 

welke kunnen worden gebracht. onder c'e cate
gorieën I en II, zooals pistolen en revolvers 
van alle modellen, vuurwapenen met getrokken, 
doch scharnierenden loop; andere vuurwapenen 
met getrokken loop van een lichter kaliber dan 
6 m.M. en bestemd voor bediening aan schou
der ; geweren met gladden loop ; geweren met 
meerdere loopen, waaronder ten minste één 
gladden loop, voorlaadgeweren; alsmerl e de 
onderdeelen daarvan. 

Aldus vastgesteld. (B.) 

7 April 1926. ARREST van den Hoogen Raad. 
Belasting op de vermakelijkh€den in de ge

meente Haarlem. 
Danslessen of danspartijen. Danslessen 

verliezen niet het karakter van onderwijs 
omdat het onderricht niet uitsluitend ge
geven wordt aan hen , die het dansen niet 
machtig zijn, maar ook aan hen, die daarin 
niet geheel onbec'revcn zijn. Zij verliezen 
dit karakter evenmin omdat de personen 
aan wie de lessen gegeven worden zelf 
praestatiën verrichten waarin zij genoegen 
scheppen. 

Op de in de uitspraak vermelde gronden 

kon de Raad van Beroep aannemen, dat. 
men hier niet met een vermaak in den 
zin der Haarlemsche gemeenteverordening 
te doen had en de vraag of zulks terecht is 
geschied staat niet ter beoordeeling van. 
den rechter in cassatie. 

Een R aad van Beroep is bevoegd bij 
zijne beslissing meer waarde te hechten_ 
aan verklaringen van personen d,e volgens. 
een der partijen bij de zaak belang hebben. 
dan aan de indrukken van controleerende
am btenaren. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van den. 

Controleur der gemeentebelastingen t e Haar
lem, t egen de uitspraak van den Raad van Be
roep voor de Directe Belastingen aldaar, d.d. 
23 Octo her 1925, betreffende den aanslag van. 
A., danslaeraar te X., in de belasting op ver
makelijkheden der gemeente Haarlem _ over het
belastingjaar 1924 ; 

Gezien de stukken ; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den. 

Advocaat-Generaal Tak, namens den Procu
reur-Generaal, strekkende tot verwerping van. 
het beroep; 

0. dat t en deze vaststaat : 
· dat A., wonende te X , voor het belastingjaar 

1924 is aangeslagen in de belasting op de ver
makelijkheden te H aarlem, voor een bedrag 
van f 173.65; 

dat hij tegen dezen aanslag een bezwaarschrift
heeft ingediend bij den controleur der gemeente
bel astingen te Haarlem, doch deze bij beschik
king van 20 Maart 1925 den aanslag heeft
gehandhaafd ; 

dat belanghebbende van deze beschikking in. 
beroep is gekomen bij den Raad van Beroep, 
voornoemd, in hoofdzaak aanvoerende, dat hij 
wel in den winter van 1924 in het . ... hotel, 
te Haarlem, danslessen heeft gegeven, maar dat 
dit geen danspartijen of vermakelijkheden waren. 
ter zake waarvan belasting op de vermakelijk
heden verschuldigd zou zijn, ten bewijze waar
van hij verschillende brieven heeft overgelegd ; 

dat vervolgens bij de behandeling der zaak 
door den raadsman van belanghebbende is uit
eengezet, dat op dansgehied telkens nieuwe 
creatii'n verschijnen. die niet zonder leiding 
kunnen worden $eleerd en waarvoor danslessen 
noodig zijn, hetzij ten deze dan ook noodig was, 
wordende de heer A., die bij de les steeds tegen
woordig W\l,S, meermalen bijgestaan door een 
assistente, welke verklaring door belangheb
bende persoonlijk bevestigd is ; 

0. dat de Raad van Beroep hierop heeft 
overwogen, dat hij, lettende · op: 

1°. bedoelde bevestiging; 
2°. een._-schr\j ven van dé hèeren B. en C., d.d. 

23 Sept. 1924, waarih o.a. vermeld staat, dat 
zij er mede accoord·gaan, dat de ·heer A 12 lessen 
zal geven, met bepaling van honorarium zoowel 
voor den geheelen cursus a ls voor den halven 
cursus; 

3°. een verklaring van D. en 16 anderen, 
d.d. April 1925, houdende, dát mejuffrouw en 
de heer A. hun danslessen hebben gegeven en 
zij deze geenszins als dansavonden of vermake
lijkheid beschouwd hebben, t er assistent,ie V<>Il 

welke lessen mejuffrouw N. mede aanwezig was, 
zoomede. een gelijkluidende verklaring van E. 
en 5 anderen ; · 
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4°. eene verklaring van den directeur van 
liet .. . . hotel. houdenrlc, dat door het dans
instituut B. en J. A. uit Amsterdam, in de zalen 
van genoemd hotel, danslessen zijn gegeven 
_gedurende het winterseizoen 1924/1925, en hij 
deze zalP-n aa n genoemd instituut slechts heeft 
a fgestaan tot het geven van onderwijs en rus 
niet om te dienen als openbare vermakelijkhPid, 

niet voldoencle aannemelijk acht, dat hier 
sprake was van een vermak<"lijkheid in den zin 
der vero"rdening ; 

dat voorts de omstandigheid, dat er onder of 
na het dansen gelegenheid bestond om eenige 
verversching t e gebruiken, aan de danslessen 
het karakter als zoodanig niet heeft ontnomen ; 

op alle welke gronden de Raad, van oordeel 
zijnde, dat de aanslag ten onrechte was opge
legd, dezen heeft vernietigd ; 

0. dat tegen deze uirspraak wordt opgeko
men met het navolgende middel van cassatie : 

Schenrling of verkeerde toepassing van art. 2 
der Verordening op de heffing eener belasting 

• op tooneelvertooningen en andere vermakelijk
heden der gemeente Haarlem, vastgesteld bij 
raad besluit van 30 J an. 1924 - goedgekeurd 
bij K . B. van 25 April 1924 - , doordat de Raad 
van Beroep in zijn voven vermelde uitspraak 
uitsluitend steunende op overgelegde schriftelijke 
verklaringen van personen, die i n de zaak be
langhebbenden zijn en van den directeur van 
het . . . hotel aanneemt, dat er geen vermake
lijkheid in den zin der verordening plaats g reep, 

tot toelich ting waarvan is aangevoerd, da t 
art. 2 bepaalt, dat als vermakelijkheid be
schouwd worden bals of dampartijen, terwijl in 
genoemd artikel verder wordt aangegeven, da t 
eveneens vermakelijkheden zijn alle andere 
voorstellingen, uitvoeringen, vertooningen en 
vermaak, welke naar ·hun aard met bovenge
noemde kUDnen worden gelijkgesteld ; dat ech
ter onder da nslessen is t e verstaan uitsluitend 
onderricht geven aan personen, die bet dansen 
niet machtig zijn, en moeilijk als les kan worden 
aangemerkt het dansen door personen, die blijk 
geven het dansen wèl machtig te zijn, al moge 
het dan juist zijn, dat bepaalde dansen niet of 
niet correct door hen worden uitgevoerd, of 
enkele nieuwe dansen moesten worden geleerd ; 
dat, waar de controleerende ambtenaren gecon
stateerd hebben, dat, waar de zoogenaamde 
lessen op 15 Oot. 1924 aanvingen door de deel
nemers r eeds 23, 24 en 30 Oot. tl. a . v. geheel 
zonder toezicht kon worden gedanst, hier, 
waar het dansen geschiedde in een zaal van 
een hotel waarin een buffet aanwezig was, het 
vermaak dermate op den voorgrond treedt, da t 
aan dansonderwijs niet gedacht kan worden, 
maar men te doen heeft met besloten dans
avonden, waarin belanghebbende tegen beta
ling heeft "laten dansen" ; 

0. hieromtrent : 
dat volgens art. 1 der H aarlemsche Verorde

nin~ op de heffing van een belasting op verma
keliJkheden van 30 ,Jan. 1924 die belasting 
geheven wordt op tooneeluitvoeringen en andere 
vermakelijkheden, welke, hetzij kosteloos, hetzij 
tegen betaling voor een ieder toegankelijk zijn 
voor bepaalde personen, terwijl ar t . 2 als ver
makelijkheden aanmerkt " bals en-da nspartijen" 
en "alle andere voorstellingen. ui tvoeringen, 
vertooningen en vermaak, welke naar hUD aard 
met de bovengenoemde kunnen worden gelijk
gesteld; .. 

dat bij het middel t erecht niet wordt betwist, 
da t onder deze bepaling niet valt, het geven 
van danslessen, doch alleen wordt gesteld, clat 
men in deze niet met zoodanige lessen t e doen 
heeft; 

dat echter hetgeen bij de toelichting van 
laatstgenoemde stelling wordt aangevoerd niet 
afdoende is ; 

dat zeer zeker, zal men van danslessen kunnen 
spreken, het geven en ontvangen van onderricht 
op den voorgrond moet treden, doch dat dans
lessen al evenmin als lessen in muziek en gum
nast iek dit karakter verliezen omdat ook 
onderricht wordt verstrekt aan hen, die in 
da tgene, waarin hun onderwijs wordt gegeven, 
niet geheel onbedreven zijn of omdat zij ook 
zelf praesta tiën verrichten waarin zij genoegen 
vinden; 

dat toch ook het geven van onderricht aan 
meer gevorderden, ten einde hen verder te be
kwamen, dit karakter niet verliest, en dit al 
evenmin het geval is, wanneer de lessen gegeven 
worden in een hotelzaal, waarin een buffet 
waar ververscl:ringen verkrijgbaar zijn; 

da t , waar uit niets blijkt , dat de Raad van 
Beroep het begrip danslessen t e ruim heeft 
opgevat, alleen de vraag overblijft of dit college 
op gronden die de uitspraak kUDnen dragen, 
heeft aangenomen, dat men hier niet met een 
vermaak in den zin der verordening te doen had; 

dat de Raad zulks op de in de uitspraak ver
melde gronden kon aannemen en de vraag of 
zulks terecht is geschied niet staat ter beoor
deeling van den rechter in cassatie ; 

dat nu wel in de toelichting van het middel 
er over geklaagd wordt, dat aan verkla ringen 
van personen, die in deze zaak belanghebbenden 
zouden zij n, meer waarde wordt gehech t dan 
aan de indrukken van controleerende ambte
naren, doch dat de Raad daar toe volkomen 
bevoegd was ; 

dat derhalve het middel niet tot cassatie 
kan leiden ; 

Verwerpt het beroep . (B.) 

7 A pril 1926. BESCfilKKING VAN DEN HooGEN 
RAAD. 

Zakelijke belasting op het bedrij / der ge-
meente Zaandam. · 

Wanneer van een Staatsbedrijf als de 
artillerie-inricht ingen aan de H embrug t e 
Zaandam blijkt , dat, al is het opgericht 
met de bedoeling om winst uit t e sluiten, 
toch winst wordt gemaakt, dat het bedrijf 
op de gewone commercieele wijze wordt 
gefinancierd en na de gebruikelijke af,.Jhrij
vingen een belangrijke winst aan den Staat 
der Nederlanden wordt uitgekeerd, mag. 
wanneer mede blijkt, dat alle werkzaam
heden in den meest uitgebreiden zin, die 
bij een machinefabri ek voorkomen, ook 
hier worden verricht, aan een bedrijf in 
den zin der artt. 240c en 242e der Gemeen
tewet worden gedacht. 

Grieven, die niet uitslui tend op rechts
gronden berusten, en die niet voor den 
Raad van Beroep zijn ter sprake gebracht, 
kunnen niet met vrucht het eerst in cassatie 
worden aangevoerd. 

De Hooge R aad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cMsatie van den 

Minister van Oorlog , t en deze vertegenwoor-
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digende den Staat der Nederlanden, tegeP de 
uitspraak van den Raad van Beroep voor de 
Directe Belastingen ·te Alkmaar, van 18 Octo
ber 1925, betreffende den aanslag van den 
Staat ter zake van het Staatsbedrijf der Artille
rie-inrichtingen, in de zakelijke belasting op het 
bedrijf in de gemeente Zaandam, over het 
belastingjaar 1924 - welke uitspraak is gewe
zen ingevolge verwijzing der zaak naar den 
Raad bij arrest van den Hoogen Raad van 30 
Juni 1925, waarbij is vernietigd de uitspraak 
van den Raad van Beroep van 15 Dec. 1924 
betreffende voormelden aanslag ; 

Gehoord de advocaten ·van partijen; 
Gezien de stukken ; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Advocaat-Generaal Tak, namens den Procu
reur-Generaal, strekkende tot verwerping van 
h et beroep; 

0. dat de Staat tegen het besluit van den 
Raad der gemeente Zaandam, waarbij voor
melde aanslag, nadat daartegen bezwaar was 
ingebracht, is gehandhaafd, in beroep is ge
komen, op grond dat het Staatsbedrijf der 
Artillerie-Inrichtingen niet is een bedrijf in 
den zin van de artt. 240c en 242e der Gemeente
wet; 

dat de Raad van Beroep in zijn thans be
streden uitspraak vooropstel t, dat, bij de be
handeling der zaak ingevolge verwijzing door 
den Hoogen Raad, onaangetast zijn gebleven 
de gronden, waarop bij 's-Raads uitspraak van 
15 December 1924 is aangenomen, dat voormeld 
Staatsbedrijf wél is een bedrijf in den zin van 
evengemelde wetsartikelen, te weten : 

.,dat dit bedrijf een zelfstandig bedrijf is, 
dat tegen betaling var een zekeren prijs, be
halve aan verschillende organen der Landmacht, 
-0ok voor aanzienlijke bedragen aan de Koloniën, 
aan andere takken van Staatsdienst en aan 
particulieren goederen aflevert en diensten 
bewijst, terwijl daarenboven door vertegen
woordigers van het artilleriebedrijf is erkend, 
dat naast leveringen aan Staatsorganen, tot 
een bedrag van f 7,000,000, ook aan particu
lieren wordt gelever<', tot een bedrag van 
f 100,000 on1,eveer, en dat het bedrijf commer
cieel is ingericht ; 

dat de Raad daarop laat volgen, dat bij voor
melde behandeling door ·de vertegenwoordigers 
der Artillerie-inrichtingen is aangevoerd, dat 
door deze het maken van winst niet wordt 
beoogd, zelfs niet bij werk voor pMticulieren, 
en hij daaromtrent overweegt : 

,.dat kan worden aangenomen, dat de artil
l eriebedrijven zijn daargesteld met de uitdruk
kelijke bedoeling winstbejag uit te sluiten, maar 
niettemin uit het eigen jaarverslag blijkt, dat 
dit bedrijf op de gewone commercieele wijze 
wordt gefinancierd met de gebruikelijke af
schrijvingen en m et een winst in het jaar 1923 
van f 618.079.34, welke winst wordt uitgekeerd 
aan den Staat der Nederlanden ; 

"dat mede uit het jaarverslag blijkt, dat alle 
werkzaamheden in den meest uitgebreiden zin, 
die bij eene machinefabriek voorkomen, ook in 
het ar tilleriebedrijf worden verricht ; 

"dat deze omstandigheden te zamen tot de 
beslissing moeten leiden, dat het artilleriebe
drijf is een bedrijf in den zin van art. 242 der 
Gemeentewet;" 

op welke gronden de Raad van Beroep den 
aanslag heeft gehandhaafd,; 

0. dat t egen deze uitspraak als middel van 
cassatie wordt voorgesteld : 

Schending of verkeerde toepassing van de 
artt. 240c en 242e der Gemeentewet, art. 1 van 
de wet van 31 Oct. 1912 (St,aatsblad n°. 330), 
art. 16, art. 27 van de wet van 19 Dec. 1914 
{Staatsblad, n°. 564), en de artt. 1, 2 en 8 van 
de Verordening op de heffing van de zakelijke 
belastingen op het bedrijf door den Raad der 
gemeente Zaandam, . op 18 AJJril/23 Sept. 
1921 vastgesteld, goedgekeurd b;j K. B. van 
13 Febr. 1922, n°. 20, doordat de Raad van 
Beroep, de beslissing van den gemeenteraad van 
Zaandam handhavende, en re~ht doende na 
verwijzing aan den Raad door den Hoogen Raad, 
ten onrechte aa.nneemt, dat het Staatsbedrijf 
der Art illeri e-Inrichtingen een bedrijf· is in den 
zin der Gemeentewet en van bovengenoemde Ver
ordening, zulks op gronden welke, na de over
weging van den Raad van Beroep, dat kan 
worden aangenomen, dat de Artillerie-Inrich
tingen zijn daargesteld met de uitdrukkelijke 
bedoeling winstbejag uit te sluiten, allerminst 
afdoende zijn om zijn beslissing te dragen, 
terwijl voorts de beslissing van den Raad van 
Beroep niet in den zin der wet met redenen is 
omkleed en bij die beslissing daadwerkelijk het 
arrest van den Hoogen Raad van 30 Juni 1925, 
waarbij de zaak naar den R aad van Beroep 
verwezen werd, niet is in acht genomen, terwij l 
ten slotte, indien een lichaam slechts voor een 
zeer klein onderdeel zou moeten worden be
schouwd als onderneming of inrichting, een 
bedrijf uitoefenende, bij de toepassing der be
lasting met dit feit zou moeten worden r eke
ning gehouden, doch zulks nooit zou wettigen 
dit in zijn geheel in de belasting aan te 
slaan ; 

O. omtrent de grieven in dit middel vervat ; 
dat de vorige uitspraak van den Raad van 

Beroep in deze zaak bij voormeld arrest van 
den H oogen Raad is vernietigd, omdat bij die 
uitspraak op gronden, die deze beslissing niet 
kun nen_ dragen, is aangenomen, dat het Staats
bedrijf der Artillerie-inrichtingen ook in den 
zin der artt. 240c en 242e der Gemeentewet een 
bedrijf is, en den Raad is opgedragen, met 
inachtneming van dit arrest, de zaak verder 
te behandelen en te beslissen ; 
' dat hieruit volgt, dat de vraag, of aan deze 
opdracht is voldaan, geheel samenvalt met de 
vraag, of de gronden, waarop de Raad van 
Beroep bij de thans bestreden uitspraak weder
om heeft beslist in dienzelfden zin, de beslissing 
wèl kunnen dragen ; 

dat deze vraag bevestigend moet worden 
beantwoord ; 

dat toch de feîten, welke de Raad als voor
meld heeft vast~esteld. de OJ?vatting recht
vaardigen, dat biJ de huidige wijze van exploi
tatie der Artillerie-Inrich1ingen, al moge het 
bela ng der landsverdediging op den voorgrond 
zijn gebleven, mede wordt beoogd het behalen 
van stoffelijke voordeelen tep· beà oeve van den 
Staat, zoodat het Staatsbedrijf van die inrich
tmgen ook in den zin van meergemelde artikelen 
der Gemeentewet een bedrijf is ; 

dat aan het slot van het middel subsidiair 
nog wordt betoogd, dat in ieder ~eva! dit Staats
bedrijf slechts voor een deel m de belasting 
zoude kunnen worden betrokken ; 

dat echter deze stelling, die niet uitsluitend 
berust op rechtsgronden, niet met vruch t voor 
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het eerst in cassatie kan worden te berde ge
bracht; 

dat derhalve geen der grieven in het middel 
vervat tot cassatie kan leider> ; 

Verwerpt het beroep. (B.) 

·8 Apr-il 1926. BESLUIT tot aanvulling van 
het Waschmiddelenbesluit (Staatsblad 1925, 
no. 345). S. 59. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid van 22 Februari 
1926, n°. 91 D, afdeeling Volksgezondheid; 

Gezien het advies der co=issie, bedoeld in 
artikel 17 der Warenwet; 

Den Raad van State geh oorcl (advies van 
23 Maart 1926, n°. 20); 

Gel.et op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Arbeid. Hand el en Nijverheid van 
1 April 1926, n°. 255 D, afdeeling VolKsgezond
heid · 

H ebben goedgevonden en verstA-?.!1 : 
te bepalen: 

Eenig artikel. 
I. In artikel 2, lid 2, onder a, van het 

Waschmiddelenbesluit (Staatsblad 1925, n°. 345) 
aan het slot wordt in plaats van "0,5 %" 
gelezen " 1 %"-

IL Aan artikel 2, lid 6, onder a, van het 
Waschmiddrlenbcsluit (Staatsblad 1925, n°. 345), 
wordt een tweede zin toe&evoegd, luidende als 
volgt: ,,De aanduiding " 1 ' voor zeeppoeder of 
vetloogmeel mag uit sluitend worden gebezigd 
voor zeeppoeders, waarvan het gehalte aan 
vetzuren, met inbegrir, van barszuren, ten
minste 35 % bedraagt. ' 

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

's-Gravenhage. den 8sten April 1926. 
WILHELMJN A. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. SLOTE~AKER DE BRUÏNE. 

(Uitgeg. 22 April 1926.l 

8 April 1926. ARREST van den Hoogen R aad. 
Liquidatie (besluit van 16 Juli 1920) van 

den Nederl. Coöp. Rietbond. Verrekening 
van voorschotten en opbrengst van ge
leverd matriet betreffende een op 31 De
cember 1920 uitgetreden lid. Vaststelling 
van den verrekeningsprijs voor 1919 en 
1920 bij besluit van 16 D_eeember 1921. 

De beslissing, of een besluit der leden
ver$adering na het intreden harer liqui
datie genomen, is een liquidatiebesluit, 
is feitelijk, evenals de beslissing dat de 
bij het intreden der liquidatie nog han
gende en loopende zaken "op de wijze bij 
art. 6 der Statuten, handelende over ont
binding, geliquideerd worden". 

Zoowel de thans geldende wet als haar 
voorgangster laten a-an de vereenigingen 
vrijheid om de wijze harer liquidatie t e 
r egelen zooals zij $Oed oordeelen. 

Dat in de cassatiemiddelen bepalingen 
der oude wet en niet die der t hans gelden.de 
wet zijn aangehaald, kan slechts dan 

cassatie verhinderen, wanneer de beslis
sing op laatstbedoelde bepalingen steunt. 
hetgeen in deze zaak niet het geval is. 

Hof : Het uitgetreden lid bleef, volgens. 
art. 5 der Statuten, nog één jaar na zijn 
uittreden aansprakelijk. In d,en tijd kon 
de ledenvergadering voor hem bindende 
besluiten betreffende de liquidatie nP-men_ 
Als een zoodanig liquidatiebesluit kan 
gelden het besluit tot vaststelling van den 
verrekeningsprijs over 1920 van het aan 
den bond geleverd riet. Betreffende 1919' 
kan dat besluit niet gelden . (Door H. R. 
ni et beslist , omdat eischer daartegen op~ 
kwam met een in cassatie ontoela-atbaar 
nieuw feitelijk verweer. Anders Concl. 
Proc. -Gen.) . 

(Wet Coöp. Ver. 1925, artt. 17, 35 en 41.} 

Mrs. Bosch, Savelberg, Jhr. Feith, van den 
Dries en Kirberger. 

Jan Visser Azn., koopman, wonende te 
Werkendam, eischer tot cassatie van een arrest 
van het Gerechtshof te 's-Hertogenboscb, den 

. 23sten Juni 1925 t usschen partijen gewezen, 
advocaat Mr. J. R. H. van Schaik : gepleit door 
Mr. A. C. E. M. de Groot, advocaat al hier, 

tegen: 
1°. den Nederlandschen Coöperat ieven Riet

bond, in liquidatie, gevestigd te Werkendam, 
kantoor houdende te Sliedrecht ; 

2°. a. Arie Pieter Volker. wonende te Slie
drecht, c. s., in hunne hoedanigheid van liqui
dateuren van gemelcl.en Nederlandscben Coöpe
ratieven Rietbond, in liquidatie, verweerders, 
advocaat Jhr. Mr. G. W. van der Does. 

Conclusie van den Procureur-Generaal Mr_ 
No.von. 

De eischer in cassatie beeft als lid van den 
Nederlandschen Coöperatieven R ietbond krach
t ens de statuten het door hem in de jaren 191~ 
en 1920 gewonnene riet aan den bond inge
leverd. vVat aan de leden voor hunne leve
ringen toekomt word t volgens de statuten aan 
het einde van elk boekjaar vastgesteld en voor 
elk lid verrekend met in dat jaar genotene 
voorschotten. De eischer heeft nu over het 
jaar 1919 f 3000, over het jaar 1920 f 1000 als 
voorschot ontvangen. 

In 1920 is besloten tot ontbinding van den 
Rietbond ; tevens is door de ledenvergadering 
aangenomen dat de jaren 1919 en 1920 - het 
laatste voor dat gedeelte waarin de bond nog 
bestond - voor de berekening van den riet prijs 
zouden worden samengevoegd, zoodat dan ook 
voor het jaar I 919 afzonderlijk niet eene balans. 
is opgemaakt, en niet de rietprijs is vastgesteld. 

In verband met geledene verliezen is nu bij 
besluit der ledenvergadering van 15 December 
1921 de rietprijs, ovn de beide jaren gezamen
lijk aan de leden te vergoeden, .bepaald op drie 
cents per bos. 

De eischer is aangesproken tot t erugbetal ing 
van de door hem genotene voorschotten met 
aftrek _van hetgeen hem wegens levering van 
riet k rachtens laat stgenoemd besluit toekomt. 
De vordering is bij het arrest waarvan beroep 
ontzegd voor zooveel betreft het voorschot 
over het jaar 191!), omd.'l.t over dat jaar in 
strijd met de statuten niet eenc balans is opge-
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maakt, en de ledenvergadering dus niet bevoegd 
·was over <lat, jaar eenen rietprij s vast t e stellen 
,die niet uitsluitend op de uitkomsten daarvan 
bernstte. 

Ten aanzien van de prijsbepaling voorzoover 
<lie het jaar 1920 betreft, oordeelt het H of anders 
,omdat, nu de bond niet meer gedurende het 
-geheele jaar bestaan heeft, eene balans voor die 
b epaling niet noodig was, maar de loopende 
-zaken bij liquida tie moesten worden afgehan
<leld. Alzoo is het besluit der ledenvergadering 
betreffende de vaststelling van den prijs voor 
-zoover het jaar 1919 betreft ongeldig, maar 
voor het jaar 1920 geldig verklaa rd. 

Als middelen van cassatie zijn voorgedragen : 
1 °. Schending, immers verkeerde toepas

sing van de artt. 1374, 1375, 1356 en 1355 
J3. W. , 1 en 8 der Wet van 17 November 1876, 
S. 227 tot regeling der coöperatieve vereeni
gingen , z,,omede art. 48 Rv., doordat het Hof, 
n a feiteljik te hebben uitgemaakt, dat de leden 
vergadering op 16 Juli 1920 heeft besloten om 
<le bedrijfsinkomsten over de boekjaren 1919 
<Jn 1920 samen te voegen en dat diezelfde ver 
gadering op 16 December 1921 heeft besloten 
<len prijs van het riet over de jaren 1919 en 
1920 vast t e stellen op 3 een t per bos, eerst
genoemd besluit en laatstgenoemd besluit voor 
-zoover betreft de levering van riet over 1919 
nietig en onverbindend, doch laatstgenoemd 
b esluit voor zoover betreft de levering van riet 
over 1920 geldig en verbindend beeft verklaard, 
-zulks niet tegenstaande het besluit van 16 De
<Jember 1921 is een en ondeelbaar en dus niet 
t.en deele geldig en ten deele ongeldig kan zijn, 
t erwijl het daarenboven a ls gebaseerd op de 
nietige samenvoeging der bedrijfsinkomsten 
over 1919 en 1920 in zijn geheel ongeldig en 
onverbindend is ; 

2°. Schending, immers verkeerde toepassing 
van de artt. 1378 t /m 1381, 1389, 1374, 1375, 
;_355 en 1356, B. W. 1, 18 en 21 der Wet van 
17 November 1876, S. 227 tot regeling der 
<Joöperatieve vereenigingen, zoomede 48 Rv., 
doordat het H of, ofschoon feitelijk vastgesteld 
hebbende dat volgens art. 15 van het reglement 
van den Rietbond voorschot gegeven wordt 
op rekening van het loopende boekjaar, en 
daaruit afgeleid hebbende, dat verdere ver
rekening en afrekening van het voorschot eerst 
k an plaats hebben na sluiting van het boekjaar 
en definitieve vastst elling van balans en winst
en verliesrekening over het- afgeloopen boek
j aar, daar eerst dan kan blijken wat in werke
lijkheid op de bossen over het afgeloopene jaar 
gewonnen of verloren is, desondanks voor de 
verrekening en afrekening van het voorschot 
over het boekjaar 1920 een niet eens op de 
resultaten van dat boekjaa r gebaseerd besluit 
van de ledenvergadering tot vaststelling van 
den verrekeningsprijs op 3 cent per bos vol
doende en afdoende heeft geoordeeld, daarbij 
aannemende zoowel dat zoodanig besluit als 
zijnde een liquidatiebesluit den thans eischer 
bindt, waar over 1920 een aan zienlijk verlies 
is geleden, als dat van het opmaken van een 
jaarbalans over 1920 geen sprake kan zijn, 
omdat de Rietbond op 16 Juli 1920 is ontbonden 
en de dan nog hangende en loopende zaken op 
de wijze bij art. 6 der Statuten, handelende 
over de ontbinding, geliquideerd worden, zulks 
niettegenstaande 

1 °. genoemd besluit niet betreft de liqui
datie der ontbonden vereeniging maar slechts 
de vaststelling van den prijs welke aan de 
leden voor het door hen geleverd riet zou worden 
betaald, terwijl de omstandigheid, dat er ver
lies was geleden, het besluit niet tot liquidatie
besluit kan stempelen ; 

2°. het zoowel volgens de wet als volgens 
art. 6 der statuten met de liquidatie belaste 
bestuur der vereeniging dien prijs moet vast
stellen en niet de leden vergadering ; 

3°. door cl ie beslissing van de duidelijke be
woordingen van het voorschrift van het de 
leden bindend art. 15 van het reglement door 
uitlegging wordt afgeweken, althans aan die 
bewoordingen eene uitlegging wordt gegeven in 
strijd met de wet ; 

4°. de geldigheid en verbindbaarheid van het 
meergenoemd besluit in strijd met eene t enuit
voerlegging van art. 15 voornoemd t e goeder 
trouw, naar de billijkheid en naar het gebruik. 

In de beide middelen zijn als ge~chonden of 
verkeerd toegepast vermeld eenige artikelen 
der wet op de coöperatieve vereenigingen van 
1876. Deze wet 1s ingetrokken bij die van 
28 Mei 1925, S. 204, welke in werking is ge
treden vóór het wijzen van het arrest waarvan 
berol"p. Art,ikel 41 van laatstgenoemde wet 
bepaalt nu, dat coöperatieve vereenigingen, 
opgericht vóór hare inwerkingtreding, daarna 
beheerscht worden door hare bepalingen. Hierop 
gronden de verweerders bedenking dat als 
geschonden vermeld hadden moeten worden 
niet de bepalingen der oude maar die der nieuwe 
wet. Deze bedenking schijnt mij reeds hierom 
ongegrond, dat de beslissing van het Hof in 
geen opzicht berust op bepalingen der wet, 
maar alleen op die van de statuten en het 
reglement van den Rietbond, waarvan niet 
beweerd wordt dat zij in strijd met de wet 
zouden zijn. 

De middelen schijnen mij gegrond. 
Uit de beslissing van het Hof, dat het be

sluit der ledenvergadering tot samenkoppeling 
van de uitkomsten over de jaren 1919 en 1920 
ongeoorloofd is a ls in strijd met statuten en 
reglement volgt het ongeoorloofde van al wat 
uit dat besluit volgt, de daarop gegronde prijs
bepaling op drie cents per bos voor het jaar 
1920 berust dus evenals die voor het jaar 1919 
op een ongeldig besluit, immers de prijs over 
1919 had naar de uitkomsten van dat jaar, 
die over 1920 naar den toestand van 1920 
bepaald moeten worden. Hiermede ontvalt 
ook aan de vordering betreffende het voor
schot over 1920 haar grondslag. 

Ik kan dafl.rom ook de verdere gedét ailleerde 
grieven der beide middelen onbesproken laten. 

Bij het vonnis in eersten aanleg was de 
vordering in haar geheel ontzegd ; dit vonnis 
zal, indien beslist wordt dat het ten onrechte 
voor een deel vernietigd is, in zijn geheel kunnen 
worden bekrachtigd. 

Ik concludeer tot vernietiging van het a rrest, 
waarvan beroep en bekracht iging van het 
daarbij ten deele vernietigde vonnis, met ver
oordeeling van de verweerders in de kosten 
op het hooger beroep en het beroep in cassatie 
gevallen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat voor zoover thans van belang uit 
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het bestreden arrest en het da·arbij ten deele 
vernietigde vonnis der Arr.-Rechtbank te 
's-Hertogenbosch den 8sten Februari 1924 in 
deze zaak gewezen, waarnaar het arrest, voor 
wat de feiten betreft, verwijst, blijkt : 

dat op 16 Juli 1920 is besloten den Neder
Iandschen .Coöperatieven Rietbond te liqui~ 
deeren, terwijl de eischer in cassatie tot 31 
December 1920 was lid van dien bond en daarna 
krachtens de statuten van den bond, nog één 
jaar na zijn uittreden als lid aansprakelijk bleef 
voor eventueele verliezen van dien bond ; 

dat den leden van den bond voorschotten 
konden worden verschaft op de opbrengst 
van het door hen aan den bond over een boek
jaar te leveren matriet; 

dat dienovereenkomstig aan den eischer in 
c:assiitie over het boekjaar 1920 een voorséhot 
is verstrekt van f 1000, waarover hij reglemen
tair een rente verschuldigd was van f 67.50, 
zoodat in het geheel verschuldigd was f 1067.50, 
welk bedra.g van hem is teruggevorderd ver
minderd met de opbrengst van 9588 door hem 
in l 920 aan den bond geleverde bossen matriet, 
volgens een besluit van de ledenvergadering 
van den bond op 16 December 1921 gehouden, 
berekend tegen drie cent per bos, dus met 
f 287.64; 

dat de eischer in cassatie zich tegen deze 
vordering heeft verweerd op grond, dat dat 
besluit voor hem niet bindend was, omdat hij 
toen, op 16 December 1921, geen lid meer was 
van den Rietbond ; 

dat de R echtbank te 's-Hertogenbosch bij 
haar vooraangeduid vonnis deze vordering 
heeft ontzegd, maar dat vonnis op het door de 
verweerders ingesteld hoo&er beroep, op voor 
zooveel noodig onder te t>espreken gronden, 
door het Hof is vernietigd en de eischer in 
cassatie door het Hof is veroordeeld tot be
taling van f 779.80 in hoofdsom ; 

0. dat tegen deze beslissing de navolgende 
middelen van cassatie zijn aangevoerd : (Zie 
Concl. Proc. -Gen.) ; 

0. dat door de verweerders is aangevoerd, 
dat deze middelen niet tot cassatie zouden 
kunnen leiden, op grond dat daarin " in hoofd
zaak" zijn aangehaald bepalingen van de ten 
tijde van 's Hofs uitspraak niet meer geldende 
wet van 17 November 1876, S. 227, en niet 
die van de toen reeds geldende wet van 28 Mei 
1925, S. 204, maar deze bewering Ler zijde moet 
worden gesteld, omdat in de eerste plaats aan
haling in het cassatiemiddel van niet meer ' 
geldende wetsbepalingen, niet aan cassatie op 
grond van wel geldende bepalingen in den 
weg staat, en niet aanhaling in zulk een middel 
van geldende wetsbepalingen slechts dàn 
cassatie kan verhinderen. wanneer 's Rechters 
beslissing op de niet aans.ehaalde wetsbepalingen 

. rust, wat onder zal blijken in deze zaak niet 
het geval t e zijn ; 

Alsnu ten aanzien van het eerste middel : 
0. dat bij het bestreden arrest in de eerste 

plaats is beslist, dat wel de eischer in cassatie 
zijn lidmaatschap heeft opgezei,d met den 
afloop van het, boekjaar 1920, zijnde 31 De
cember van dat jaar, maa-r dat, waar hij vol
gens art. 5 laatste lid der statuten nog één 
jaar nà zijn uit-treden als lid aansprakelijk bleef 
voor eventueele verliezen en op 16 December 
1921 dat_ jaar nog niet voorbij was, op dien 

datum nog bindende besluiten voor hem ook 
door de ledenvergadering konden worden ge
nomen; 

dat het Hof dan verder overweegt, dat, waar 
op 16 Ju li 1920 tot ontbinding der vereeniging 
was besloten, de ledenvergadering van 16 Decem
ber 1921 voor hem bindende besluiten betref
fende de liquidatie kon nemen en dat als zoo
danig liquidatiebesluit kan gelden voormeld 
besluit tot vaststelling van den verrekenings
prijs van het over 1920 aan den bond geleverde 
riet op 3 cent per bos voor de leden; 

dat het Hof daarna, - klaarblijkelijk met 
het oog op de in het bestreden arrest in een 
ander verband gegeven beslissing, dat het 
besluit van 16 December 1921 ten aantien van 
het boekjaar 1919, toen de Rietbond nog n;.et 
in liquidatie was, al~ nietig was aan te merken, 
op grond dat statutair de verrekeningsprijs van 
het riet eerst kon worden bepaald, nadat de 
uitkomsten van een boekjaar waren vastgesteld, 
wat over 1919 niet was geschied, - overweegt, 
,,dat ten opzichte van dat besluit (van 16 De
cember 1921) over het boekjaar 1920 niet kan 
worden tegengeworpen, en de geïntimeerde 
(eischer in cassatie) zulks dan ook niet doet, 
dat geen balans over 1920 is opgemaakt, daar 
midden in dat boekjaar, immers op 16 Juli 
1920 tot liquidatie is besloten, en van het op
maken van een balans, over de paar maanden 
van 1920, waar balansen volgens de statuten 
over geheele boekjaren loopen, geen kwestie 
kan zijn, doch integendeel de dan nog hangende 
en loopende zaken op de wijze bij artikel 6 der 
statuten, handelende over de ontbinding, ge
liquideerd worden"; 

0. dat op deze gronden het Hof het eenige 
verweer door den eischer in cassatie t egen de 
vordering der verweerders bijgebracht, te weten: 
dat hij op 16 December 1921 geen lid meer 
was van den Rietbond en dus ook de leden
vergadering van dien bond op dien datum geen 
hem bindende besluiten kan nemen, ongegrond 
heeft geoordeeld en als gevolg daarvan de 
vordering heeft toe~ewezen ; 

0. dat deze beslissing in cassatie n iet kan 
worden bestreden met de stelling waarop het 
thans besproken middel steunt, te weten : dat 
het besluit van 16 December 1921 is een en 
ondeelbaar en dus niet ten deele geldig en ten 
deele ongeldig kan zijn, daar die stelling in
houdt een in cassatie ontoelaatbaar nieuw 
feitelijk verweer, zoodat dit middel niet tot 
cassatie kan leiden ; 

Ten aanzien van het tweede middel: 
0. dat de beslissing of een besluit der leden

vergadering eener coöperatieve vereeniging na 
het intreden harer liquidatie is een liquidatie
besluit, is feitelijk en dns door den rechter in 
cassatie als juist moet worden aanvaard, zoodat 
dat onderdeel niet tot cassatie kan leiden ; 

0. dat dit eveneens het geval is met onder
deel 2 van dit middel, omdat het Hof zijne 
beslissing omtrent de vraag in hoeverre de leden
vergadering van den Bond na het in treden 
der liquidatie nog bindende besluiten daarom
trent kan nemen, klaarblijkelijk doet steunen 
op artikel 6 der Statuten, daar het bij zijn 
betoog, dat het besluit van 16 December 1921, 
voor wat het in 1920 geleverde matriet betreft, 
ook voor den eischer in ca.~satie geldend is. 
o. a. overweegt, dat de bij het intreden der Ii-
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quidatie nog hangende en loopende zaken "op 
de wijze bij artikel 6 der Statuten, handelende 
over ontbinding, geliquideerd worden", welke 
beslissing, als van feitelijken aard niet in 
cassatie kan worden onderzocht ; 

0. voor wat betreft onderdeel 3, dat blijkens 
het bestreden arrest artikel 15 van het Regle
ment handelt over voorschotten aan de leden 
te verstrekken en de verrekening daarvan, 
- en dan door het Hof wordt overwogen, 
dat "verdere verrekening of afrekening van 
het voorschot eerst kan plaats hebben na 
sluiting van het boekjaar en definitieve vast
stelling van balans en winst- en verliesrekening 
over het afgeloopen boekjaar" ; 

0 . dat in de eerste plaats uit het arrest niet 
• blijkt, dat de woorden van gezegd artikel 15 

"duidelijk' ' zijn en dus dit onderdeel, voor 
zoover het handelt over dat artikel feitelijken 
grondslag mist, en in .de tweede plaats van 
eene uitlegging van dit artikel in strijd met de 
wet geen sprake kan zijn, daar zoowel de thans 
geldende wet op de Coöperatieve Vereenigingen 
als hare voorgangster aan de vereenigingen 
vrijheid laten om de wijze hunner liquidatie 
t e regelen, zooals zij goed oordeelen ; 

0. dat dus dit onderdeel van het thans 
besproken middel ten deele feitelijken grond
slag mist, ten deele is ongegrond ; 

0. voor wat betreft onderdeel 4 van dit 
middel, dat noch in het bestreden arrest noch 
in het daarbij t en deele vernietigde vonnis, 
een feitelijken grondslag kan worden gevonden 
voor de bewering, dat 's Hofs beslissing in strijd 
zou zjjn met eene tenuitvoerlegging van even
aangehaald artikel 15 te goeder trouw, naar 
billijkheid en naar het gebruik, zoodat ook dit 
onderdeel niet tot cassatie kan leiden ; 

Verwerpt het beroep. (N. J . ) 

9 April 1926. BESLUITEN, houdende beschik
lring op respectievelijk het beroep, inge
steld door P. H . Hermans te Gulpen tegen 
het besluit van Ged. Staten van Limburg 
van 13 November 1925, La. 11226/4 C., 
4de Afdeeling, waarbij zijn logements
vergunning voor den verkoop van sterken 
drank in het klein is ingetrokken, en het 
beroep, iPµ-esteld door G. H . Pittie te 
Gulpen tegen het besluit van Ged. Staten 
van Limburg van 13 November 1925, 
waarbij zijn logementsvergunning voor den 
verkoop van sterken drank in het klein is 
ingetrokken. S. 60. 

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

P. H. Hermans, te Gulpen, tegen het besluit 
van Ged. Staten van Limburg van 13 November 
1925, La. 11226/4 C., 4de Afdeeling, waarbij 
zijn logementsvergunning voor den verkoop 
van sterken drank in het klein is ingetrokken ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gchoorcl, advies van 
20 Januari 1926, n°. 46 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid, Handel en Nijverheid van 6 April 1926, . 
n°. 368 G, afdeeling Volksgezondheid·; 

Overwegende, dat Ged. Staten van Limburg 
bij hun evenvermeld besluit de bij hun besluit 
van 2 Maart 1923, La. 1667/4 W, aan P . H. 
Hermans, te Gulpen, verleende logements-

vergunning voor de lokaliteit rechts van den. 
ingang van het perceel kadastraal bekend. 
gemeente Gulpen, sectie C, n°. 2192, gelegen 
aan den Rijksweg, plaatselijk gemerkt wijk A. 
no. 88, hebben ingetrokken uit overweging. 
dat blijkens verstrekte inlichtingen de lokaliteit, 
waarvoor de vergunning is verleend, Piet ken
nelijk uitsluitend of in hoofdzaak strekt ten 
dienste der logeergasten ; dat hier zich alzoo
voordoet het geval genoemd in artikel 28, 1°. 
juncto artikel 9, 3• lid, 3°, van de Drankwet 
1904 (Staatsblad 235), laatstelijk gewijzigd bij 
de wet van 29 Juni 1925 (Staatsblad 280), 
waarin de onderwerpelijke logementsvergun
ning behoort te worden ingetrokken; 

dat van het. besluit van Ged. Staten P. H. 
Hermans bij Ons in beroep is gekomen, aan
voerePde dat hij en zijne echtgenoote reeds. 
bejaarde menschen zijn, zoodat zij geen werk 
meer kunnen verrichten en door het houden 
van een logement in hun behoeften moeten. 
voorzien, terwijl zij nog een kind van hun zoon. 
die weduwnaar i~, te hunnen laste hebben; 
dat hij steeds veel logeergasten heeft (op het 
oogenblik 22 man); dat hij nooit de Drankwet 
heeft overtreden door aan anderen dan logeer
gasten sterken drank te verstrekken ; dat door 
intrekking van cle vergunning groote schade 
aan zijn logement zal worden toegebracht. 
zoodat hij vreest alsdan niet meer in het onder
houd van hem en zijn gezin te kunneP voorzien ;. 
dat hij zijn huis kort geleden !-ot berging van. 
vele Jogeerga,sten opniePw heeft laten inrichten. 
en meu bileeren, hetgeen veel ~eld heeft gekost, 
hetwelk door intrekking ziJner vergunning 
grootendeels verloren zou gaan ; 

overwegende, dat de Jocaliteit, waarvoor de 
vergunning is verleend, is een gewoon voor het 
publi ek toegan.,elijk cafélokaal; 

dat bedoelde Jocaliteit dus niet kennelijk 
uitsluitend of in hoofdzaak strekt ten dienste
der logeergasten ; 

dat derhalve de vergunning op grond van het 
bepaalde in artikel 28, 1°, in verband met 
artikel 9, lid 3, 3°, van de Drankwet door 
Ged . Staten bij het bestreden besluit terecht 
is ingetrokken ; 

Gezien de Drankwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het heroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Arbeid, HaPdel en Nijver

heid is belast met de uitvoering van dit besluit., 
dat met het rapport van Onzen voornoemden. 
Minister in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en wa.arvan afschrift zal worden gezonden aan. 
den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur. 

's-Gravenhage, den 9den April 1926. 
WILHELMINA. 

De M inister van Arbeid, Ha.ndel en Nijverheid. 
J . R. SLOTEMAKER DE BRUÏNE. 

( Uitgeg. 29 April 1926.) 

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

G. H. Pittie te Gulpen tegen het besluit van. 
Ged. Staten van Limlmrg van 13 November 
1925, waarbij zijn logementsvergunning voor 
den verkoop van sterken drank in het klein is 
ingetrokken ; 

Den Raad van State, Afdceling voor de-
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·Geschillen van Best.uur, gehoord, advies van 
20 Januari 1926, n°. 47; 

Op de voordracht van Onzen :\finiHter van 
.Arbeid, Handel en Nijverheid van 6 April 1926, 
:::P0 • 368 G, afdeeling Volksgezondheid ; 

Overwegende, dat nPdat de Burgemeest,er 
van Gu.lpen aanwijzing had gedaan tot intrelr 
king van de bij Ons Besluit van 9 September 
1924, n°. 46, aan G, H . Pittie verleende loµ,e

·mentsvergunning, Ged, Staten bij besluit, van 
13 November 1925 de verleende logements

·vergunning hebben ingetrokken uit overweging, 
-<'a-t luidens voornoemde aanwijzing en blijkens 
-de door den Inspecteur der Volksgezondheid, 
Afdeeling Drankbestrijd"ng, te 's-Gravenhage 

·verstrekte inlichtingen, de lokaliteit, waarvoor 
-de vergunning is verleend. niet kennelijk uit
sluitend of in hoofdzaak strekt ten dienste der 

:logeergasten ; dat hier zich alzoo voordoet het 
.geval, genoemd in artikel 28, 1°., in verband 
met artikel 9, lid 3, 3°, van de Drankwet 1904 

,(Staatsblad n°. 235), laatstelijk gewijzigd bij de 
·wet van 29 Juni 1925 (Staatsblad n°. 280), 
·waarin de onderwerpelijke logementsvergunning 
-door Ged. Staten behoort te worden ingetrok
_ ken; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat hij 
ten volle aan cle eischen der wet heeft. voldaan en 

--enkel en alleen aan logeergasten $terken drank 
in het daarvoor bestemde lokaal heeft verkocht ; 

-dat hij geen sterken drn.nk heeft verkocht aan 
beschonken personen ; dat h.ij blijkens zijne 
boeken de meeste logeergasten heeft gelogeerd ; 

-dat hij zijn huis zoo heeft mocter inrichten, 
-dat het voor logeergasten geschikt was, wat 
.hem veel gelei heeft gekost ; 

Overwegende, dat de localiteit, waarvoor de 
vergunning is verleend, geheel is ingericht en 

;gebezigd wordt voor gewoon cafébezoek; 
dat bedoelde localiteit dus niet kennelijk 

· uitsluitend of in hoofdzaak strekt ten dienste 
-der logeergasten; 

dat derhalve de vergunning op grond van 
,het bepaalde in artikel 28, J0 , in verband met 
.artikel 9, lid 3, 3°, van de Drankwet door 
·Ged. Staten bij het bestreden besluit terecht is 
.ingetrokken ; 

Gezien de Drankwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren, 
Onze Minister van Arbeid, Handel en Nij

·verheid is belast met de uitvoering van dit 
, besluit, dat met het rapport van Onzen voor
· noemden Minister in het Staatsblad zal worden 
,geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
_gezonden aan den Raad van State, Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur, 

's-Gravenhage, den 9den April 1926. 
WILHELMINA. 

.De Minister van Arbeid, Handel en N#verheid, 
J, R. SLOTEMAKER DE BRUÏNE, 

No. 368 G. 
( Uitgeg . 29 April 1926.) 

Afdeeling: 
··v OLKSGEZONDHEID. 

's-Gravenhage, 6 April 1926. 
Aan de K oningin. 

Bij Kabinetsbe~chikkinu" van 15 Februari 
.1926, n°. 11 verleende we Majesteit mijn 

ambtsvoorganger machtiging, om in nader 
overleg te treden met den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur, ten 
aanzien van een tweetal adviezen met bij
gevoegde ontwerp-besluiten betreffende twee 
beroepen inzake de Drankwet, waarvan krach
tens machtiging van Uwe Majesteit de over
weging bij die Afdeeling was aanhangig ge
maakt. 

Die ontwerp-besluiten luiden als volgt: 
"Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

P. H. H ermans te Gulpen tegen het besluit 
van Ged. Staten van L imburg van 13 November 
1925, La. 11226/4 C., 4de Afdeeling, waarbij zijn 
logem,mtsvergunning voor den verköop van 
sterken drank in het klein is ingetrokken ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de -
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
20 ,Januari 1926, n°. 46; 

Op de voordracht "an Onzen Minister van 
Arbeid, H andel en Nijverheid van 

Overwi,gende, dat Ged. Staten van limburg 
bij hun evenvermeld besluit de bij hun besluit 
van 2 Maart 1923, La. 1667/4 W ., aan P. H. 
Hermans te Gulpen verleende logementsver
gunning voor de lokaliteit, rechts van den ingang 
van het perceel ka.dast-raal bekend gemeente 
Gulpen, sectie C, n°. 2192, gelegen aan den 
Rijksweg, plaatselijk gemerkt wijk A, n°. 88, 
J-,ebben iniretrokken uit overweging, dat blijkens 
verst-rekte inlichtivgen de lokeliteit, vaarvoor 
de vergunning is verleend, niet kennelijk uit
slui tend of in hoofdzaak strekt ten dienste der 
logeergasten ; dat h.ier zich alzoo voordoet het 
geval genoemd in artikel 28, 1 °., juncto artikel 9, 
3de lid 3°. van de Drankwet 1904. (Staatsblad 
2'lfi}, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 29 Juni 
192,i (Staatsblad 280), waarin de onderwerpelijke 
logementsvergunning behoort te worden in
getrokken; 

dat van het besluit van Ged. Staten P. H. 
H ermans bij Ons in beroep is gekomen, aan. 
voerende dat hij en zijne echtgenoote reeds 
bejaarde menschen zijn, zoodat "ij geen werk 
meer kunnen verrichten en door het houden 
van een logement in hun behoeften moeten 
voorzien, terwijl zij nog een kind van hun zoon, 
die weduwnaar i~, te hunnen laste hebben ; 
dat hij steeds veel logeerga•ten heeft (op 
't oogenblik 22 man) ; dat hij nooit de Drankwet 
heeft overtreden door aan anderen dan lngeer
gasten st erken drank te ver•trek.ken ; dat ,foor 
intr~kking vAn de vi,rgunning '.!roote R'.' hade 
aan zijn logement zal worden t0egebrn,-ht, zoo
dat hij vreest alsdan niet meer in het onderhoud 
van hem en zijn gezin te kunnen voorzien ; dat 
hij zijn huis kort geleden tot berging van vele 
logeerga~ten opnieuw heeft laten inrichten en 
menbileeren, hetgeen veel geld heeft gekost, 
hetwelk door intrekking zijner vergunning 
grootendeels verloren zou gaan ; 

Overwegende, dat krachtens artikel 28, 1°. 
der Drankwet eene vergunning voor den ver
koop in een logement alleen aan logeergasten 
door Ged. Staten wordt ingetrokken, wanneer 
omstandigheden zich voordoen op grond waar
van, waren ze vroeger aanwezig of bekend ge
weest, zij krachtens artikel 9, 3de lid, zou zijn 
geweigerd; 

dat in het onderhavige geval de vergunning 
door Ged. Staten is ingetrokken op grond dat 
de lokaliteit, waarvoor de vergunning is verleend, 
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niet kennelijk uitsluitend of in hoofdzaak strekt 
ten dienste der logeergasten ; 

dat echter deze omstandigheid, daargelaten 
of zij ten tijde van het verleenen der vergunning 
niet reeds aanwezig en bekend was, op 2 Maart 
1923, dus vóór het in werking treden van de 
wet van 29 ,Juni 1925 (Staatsblad 280), geen 
grond tot weigering van de vergunning op
leverde en de vergunning dan ook niet krachtens 
het genoemde artikel 9, derde lid, der Drankwet 
zou zijn geweigerd ; 

dat mitsdien de vergunning ten onrechte door 
Ged. Stat,en is ingetrokken ; 

Gezien de Drankwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beAluit van Ged. Staten van Limburg 
van 13 November J 925, La. 11226/4 C, 4de 
Afdeeling, te vernietigen. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nij
verheid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan den Raad van State, Afd eeling voor de 
Geschillen van Bestuur. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
G. H. Pittie te Gulpen tegen het besluit van 
Ged. Staten van L-imburg van 13 November 
1925, waarbij zijn logementsvergunning voor 
den verkoop van sterken drank in het klein is 
ingetrokken ; 

Den Raad van St,ate, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
20 Januari 1926, n°. 47; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid, H andel en Nijverheid van 

Overwegende, dat, nadat de Burgemeester 
van Gulpen aanwijzing had gedaan tot intrek
king van de bij Ons besluit van 9 September 
1924, n°. 46, aan G. H. Pittie verleende loge
mentsvergunning, Ged. Staten bij besluit van 
13 November 1925 de verleende logements
vergunning hebben ingetrokken uit overweging, 
dat luidens aanwijzing en blijkens de door den 
Inspecteur der Volksgezondheid, Afdeeling 
Drankbestrijding, te 's -Gravenhage verstrekte 
inlichtingen, de bedoelde lokaliteit, waarvoor 
de vergunning is verleend, niet kennelijk uit
sluitend of in hoofdzaak strekt ten dienste der 
logeergasten ; dat hier zich alzoo voordoet het 
geval, genoemd in artikel 28, 1°., in verband 
met artikel 9, 3de lid, 3°., van de Drankwet 
1904 (Staatsblad n°. 235), laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 29 Juni 1925 (Staatsbl.ad n°. 280), 
waarin de onderwerpelijke logementsvergunning 
door Ged. Staten behoort te worden inge
trokken; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat hij 
ten volle aan de eischen der wet heeft voldaan 
en enkel en alleen aan logeergasten sterken 
drank in het daarvoor bestemde lokaal heeft 
verkocht ; dat hij geen sterken drank heeft 
verkocht aan beschonken personen ; dat hij 
blijkens zijne boeken de meeste logeergasten 
beeft gelogeerd ; dat bij zijn buis zoo beeft 
moeten inrichten, dat het voor lo~eergasten 
geschikt was, wat hem veel geld heett gekost; 

Overwegende, dat krachtens artikel 28, 1°., 
der Drankwet eene vergunning voor den ver
koop in een logement alleen aan logeergasten 
door Ged. Staten wordt ingetrokken, wanneer 
omstandigheden zich voordoen op grond waar
van, waren ze vroeger aanwezig of bekend 

1926. 

geweest, zij krachtens artikel 9, 3de lid, zou 
zijn geweigerd ; . 

dat in het onderhavige geval de vergunning 
door Ged. Staten is ingetrokken op grond dat 
de lokaliteit, waarvoor de vergunning is ver
leend, niet kennelijk uitsluitend of in hoofd
zaak strekt ten dienste der logeergasten ; 

dat echter deze omstandigheid, daargelaten 
of zij ten tijde van het verleenen der vergunning 
niet reeds aanwezig en bekend was, op 9 Sep
tember 1924, dus vóór het in wer>{Ïng t1eden 
van de wet van 29 Juni 1925 / Staatsblad n°. 280) 
geen grond tot weigering van de vergunoing op
leverde en de vergunning dan ook niet krachtens 
het genoemde artikel 9, derde lid, der Drankwet 
zou zijn geweige1d ; 

dat mitsdien de vergunning ten onrechte 
door Ged. Staten is ingetrokken ; 

Gezien de Drankwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het besluit van Ged. Staten van Limburg van 
13 November 1925 te vernietigen. 

Onze Minister van Arbeid, Randel an Nij
verheid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur." 

Met deze ontwerp-besluiten kan ik mij niet 
vereenigen. 

De Afdeeling baseert baar adviezen op de 
overweging, dat t en tijde van het verleenen der 
vergunningen de omstandigheid, dat de lokali
teit niet kennelijk uitsluitend of in hoofdzaak 
strekt t en dienste der logeergasten, geen grond 
voor weigering opleverde, omdat de bepaling 
van vrtikel 9, lid 3, 3°., destijds niet gold. 

Maar artikel 28, onder 1°., der Drankwet, 
zooals dit luidt na de wjjziging bij de wet van 
29 Juni 1925 (Staatsblad n°. 280), houdt aan 
het slot uitdrukkeljjk in, dat intrekking eener 
vergunning op g1ond van artikel 28, 1 °., in 
verband met artikel 9, derde lid, ook moet 
geschieden, indien het bepaalde in artikel 9, 
derde hd, nog niet kracht van wet had op 
het tijdstip, waarop de vergunning werd ver
leend. 

De Afdeeling meert in haar nader advies van 
10 Maart 1926, n°. 46, 47 /35, dat toch in de 
onderhavige gevallen niet is voldaan aan den 
eiscb, in artikel 28, 1°., der Drankwet gesteld, 
dat zich omstandigheden moeten hebben voor
gedaan, op grond waarvan, waien ze vroeger -
in casu 2 Maart 1923 onderscheidenlijk 9 Sep
tember 1924 - aanwezig of bekend geweest, 
de vergunning krachtens een der in het artikel 
genoemde bepalingen zou zijn geweigerd. 

Zoodanige opvatting doet m. i. te kort aan de 
duidelijke strekking der wet, daar zij langs den 
weg van redeneering er toe komt, om toch 
weder op grond van de omstandigheid, dat de 
bepaling van artikel 9, lid 3, t en tijde van de 
verleening der vergunning niet bestond, te 
besluiten tot de niet toepasselijkheid van 
arti..l:el 28, 1°., in verband met, artikel 9, lid 3, 
het tegendeel van wat de wet uitdrukkelijk 
voorschrijft. 

Immers, ontdaan van hier niet ter zake die
nende bijkomstigheden, bepaalt artikel 28, 1°., 
der wet na de jongste wijziging, dat de ver
gunning look de logementsvergunning) wordt 
ingetrokken wa.nneer de omstandigheid, om
schreven in artikel 9, lid 3, zich voordoet. 

11 
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Het komt mij dan ook voor, da.t de beroepen 
ongegrond behooren te worden verklaard. 

De gronden, waarop dit oordeel rust, zijn 
vermeld' in de ontwerp-besluiten, welke Uwer 
Majesteit hierbij eerbiedig ter bekrachtiging 
worden aangeboden. 
De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 

J . R. SLOTEMAKER DE BRUÏNE. 

10 April 1926. BESLUIT tot nadere wijziging 
van het Koninklijk besluit van 23 Juni 
1917 (Staatsblad n°. 476), houdende reor
ganisatie van het Idiotengesticht "Lozen
oord". te Ermelo. S. 61. 

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

Binnenlandsche Zaken en Landbouw, van 
7 April 1926, n°. 817 1, Afdeeling Armwezen; 

Gelet op de Wet van 27 April 1884 (Staats-
blad n°. 96), laat.otelijk gewiJzigd bij de Wet 
van 27 November 1919 (Staatsblad n°. 784); 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 

Eenig artikel. 
In het derde lid van art.ikel 3, van Ons besluit 

van 23 Juni 1917 (Staatsblad n°. 476), zooals 
dat artikel laatsteliJk wordt gelezen ingevolge 
Ons besluit van 15 November 1924, (Staatsblad 
n°. 509), wordt in de plaats van "31 December 
1925" gelezen : ,,31 December 1928" en in de 
plaats van "18 meisjes" : ,,20 meisjes". 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge· 
plaatst. 
· 's-Gravenhage, den lOden April 1926. 

WILHELMINA. 
De :Minister van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw, J. B. KAN. 
( Uitgeg. 26 April 1926.) 

10 April 1926. BESLUIT tot nadere wijziging 
van het Koninklijk besluit van 23 ,Juni 
1917 (Staatsblad n°. 475), houdende reor
ganisatie van het Idiotengesticht ,,'s-Hee
renloo", te Ermelo. S. 62. 

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

Binnenlandsche Zaken en Landbouw, van 
7 April 1926, n°. 817, Afdeeling Armwezen; 

Gelet op de Wet van 27 April 1884 (Staats-
blad n°. 96), laatstelijk gewijzigd bij de Wet 
van 27 November 1919 (Staatsblad n°. 784) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

Eenig artikel. 
In het derde lid van artikel 3 van Ons besluit 

van 23 Juni 1917 (Staatsblad n°. 475). zooals 
dat lid laatstelijk wordt gelezen ingevolge Ons 
besluit van 13 Februari 1924 (Staatsblad n°. 42), 
wordt in plaats van "31 December 1925" 
gelezen: ,,31 December 1928", en in plaats van 
,,59 zwakzinnigen, 53 mannelijke en 6 vrouwe
lijke" gelezen : ,,56 zwakzinnigen, 50 mannelijke 
en 6 vrouwelijke". 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw is belast met de uitvoering van 

dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
ger.laatst. · 

s-Gravenhage, den l0den April 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw, J . B. KAN. 

(Uitgeg. 26 April 1926.) 

10 April 1926. BESLUIT, houdende beschik
king op de bezwaren van H. van Essen 
te Amsterdam inzake zijn aanslager in de 
gemeentelijke inkomstenbelasting der ~e
meenten Amsterdam en Warmond. S. 63. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op de bezwaren van H. van 

E ssen te Amsterdam op grond van artikel 265i 
der Gemeent,ewet ingectiend tegen zijn aanslagen 
in de gemeentelijke inkomstenbelasting der 
gemeenten Amsterdam en Warmond; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestunr, gehoord, adviezen van 
12 Augustus 1925, n°. 685 en 3 Maart 1926, 
n°. 685/32; 

Op de voordracht van Onzen Mini.ter van 
Financiën van 7 April 1926, n°. 80, afd. Directe 
Belastingen ; 

Overnegenc.le dat H. van Essen te Amsterdam 
ove het belastingjaar 1921/22 wegens hoofd
ve,. blijf in de gemeente Amsterdam is aange
slagen, voor drie derden van den aanslag over 
een vol jaar en in de gemeente Warmond als 
woon/orens ; 

dat hij daartegen bezwaar heeft gemaakt, 
aanvoerende dat hij met toepassing van arti
lrel 245b der Gemeentewet sleC'hts voor twee 
derden va.n den aanslag over een vol jaar 
behoort te worden aangeslagen, daar bij in cle 
gemeente Warmond op meer dan 90 dagen 
van het belastingjaar over eene vaste iniichting 
tot persoonlijke uitoefening van zijn beroep de 
bE>schikking heeft gehad ; 

dat hij met name aldaar een vaat tuig had 
liggen, dat gedurende het geheele belastmgjaar 
doorloopend bij hem in gebruik was in de uit
oefening van zijn beroep; dat hij er geregeld 
besprekingen hield en een der vertrekken als 
werkkamer in gebruik had; dat hij te Warmond 
ten onrechte als woonforens is aangeslagen daar 
een vaartuig zijns inziens niet als woning in 
den zin der wet is aan te merken ; 

Overwegende dat blijkens de stukken en het 
med egedeelde in do openbare vergadering van 
de A. fdeeling van den -Raad van State voor de 
Geschillen van Bestuur, waarin over deze zaak 
verslag is uitgebracht, H. van F,ssen te Am
sterdam van 1 Mei 1921 tot 1 Febru0,ri 1922 
dus gedurende meer dan 90 dagen van het 
belastingjaar 1921 /22 in de gemeente Warmond 
een vaartuig, genaamd "de Zwerver" voor zich 
en zijn gezin beschikbaar heeft gehouden ; 

dat dit vaartuig, dat, zooals op grond van 
de overgelegde ambtsberichten moet worden 
aangenomen, van meubilair was voorzien, dat 
tot bewoning geschikt maakte, moet worden 
aangemerkt alii eene gemeubileerde woning in 
den zin van art. 244a, 4°. der gewijzigde Ge
meentewet; 

dat echter artikel 244a, 4°. der Gemeentmnt, 
bovendien als element van den belastingplicht 
noemt het niet vallen onder art. 244a, 3°. zoodat, 
nu reclamant gesteld heeft, dat dit elemeut 
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niet aanwezig is, immers dat te zijnen aanzien 
wel aanwezig zijn de omstandigheden, genoemd 
in art. 244a, 3°. ook omtrent dit punt een 
beslissing zal moeten worden genomen alvorens 
kan worden uitgemaakt of de hiervoren vast
gestelde feiten tereC'ht tot het opleggen van een 
aanslag naar art. 244a, 4°. in de gemeente 
Warmond, hebben geleid; 

dat uit de ingewonnen ambtsberichten is 
gebleken, dat. reclamant in den zomer van 1921 
herhaaldelijk, voor zijn genoegen, den Zaterdag 
en den Zondag te Warmond doorbracht, terwijl 
zijn gezin meestal langer, soms weken achtereen, 
in het woonschip te Warmond verblijf heeft 
gehouden, en dat de aan boord beschikbare 
ruimte bestond uit een huiskamer, drie slaap
kamers en een keuken ; 

dat hieruit volgt, dat het woonschip te 
Warmond de bestemming had om reclamant en 
zijn gezin tot woning t e dienen en dat, indien 
reclamant al op dit woonschip werkzaamheden 
verricht heeft en besprekingen heeft gevoerd 
ten behoeve van z\jn machinehandel te Amster
dam, zulks geschiedde omdat hij nu eenmaal op 
dat woonschip aanwezig was, doch geenszins 
omdat dit schir daarvoor bestemd was ; 

dat reeds om deze reden het woonschip niet 
kan worden beschouwd als een vast,e inrichting 
tot uitoefening van reclamant's beroep, zoodat 
reclamant, die niet gesteld heeft dat bij op 
meer dan 90 dagen van het belastingjaar ter 
uitoefening van zijn beroep, in een vaste in
richting in de gemeente Warmond aanwezig is 
r-eweest, ook niet wegens het beschikbaar 
houden van het woonschip als belastingplichtig 
kan worden beschouwd naar art. 24!la, 3°. ; 

dat reclamant mitsdien terecht in de gemeente 
Warmond is aangeslagen naar art. ?.44a, 4°. en 
fat de aanslag te Amsterdam terecht voor drie 
derden van den aanslag over een vol jaar is 
opgelegd; 

Gezien de Gemeentewet ; 
Rebben goedgevonden en v<'rst,aan: 

de bezwaren ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Financiën is belast met 

de uitvoering van dit besluit, dat tegelijk met 
zijn rapport in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State, Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur. 

's-Gravenhage, den !Oden April 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, DE GEER. 
( Uitgeg. 28 April 1926.) 

MINISTERIE VAN 
FINANCIEN. 

AFDEELING 
DIRECTE BEl,ASTINGEN. 

ONDERWERP: 
Commissoriaal van 

5 September 1922, n°. 54. 

's-Gravenhage, 7 April 1926. 
Aan de Koningin. 

Mits deze heeft de ondergeteekende de eer 
aan Uwe Majesteit weder aan te bieden het 

bezwaarschrift van R. van Essen, te Amster
dam, tegen zijn aanslagen over het belasting
jaar 1921/22 in de gemeentelijke inkomsten
belasting der gemeenten Amsterdam en War
mond. 

Nadat de · ambtsvoorganger van den onder
geteekende, kra,chtens machtiging van Uwe 
Majesteit van 6 Februari 1926, n°. 29, met den 
Raad van State, Afdeeling voor de Geschillen 
van Bestuur, in overleg was getreden, heeft 
die Afdeeling, met wijziging van haar 001spron
kelijk advies, Uwer Majesteit de volgende uit
spraak voorgedragen : 

Beschikkende op de bezwaren van H . van 
Essen, te Amsterdam, op grond van art. 265i 
der Gemeentewet ingediend tegen zijn, aan
slagen in de gemeentelijke inkomstenbelasting 
der gemeenten Amsterdam en Warmond; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
12 Augustus 1925, n°. 685, en 3 Maart 1926, 
n°. 685/32 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van 

Overwegende, dat H . van Essen, te Amster
dam, over het belastingjaar 1921/22 wegens 
hoofdverblijf in de gemeente Amsterdam is 
aangeslagen voor drie derden van den aanslag 
over een vol jaar en in de gemeente Warmond 
als woonforens ; 

dat hij daartegen bezwaa1 heeft gemaakt, 
aanvoerende dat hij met toepassing van art. 
245b der Gemeentewet slechts voor twee derden 
van den aanslag over een vol jaar behoort te 
worden aa.ngeslagen, daar hij in de gemeente 
Warmond op meer dan 90 dagen van het be
lastingjaar over eene vaste inrichting tot per
soonlijke uitoefening van zijn beroep de be
schikking heeft 1,ehad; dat hij met name aldaar 
een vaartuig had liggen, dat gedurende het 
geheele belasting3aar doorloopend bij hem in 
gebruik was in de uitoefening van zijn beroep ; 
dat hij er geregeld besprekingen hield en een 
der vertrekken als werkkamer in gebruik had ; 
dat hij ~e Warmond ten onrechte als woonforens 
is aangeslagen, daar een vaartuig zijns i'>ziens 
niet als woning in den zh der wet is aan te 
merken; 

Overwegende, dat blijkens de stukken en het 
medegedeelde in de openbare vergadering van 
de Afdeeling van den Raad van State voor de 
Geschillen van Bestuur, waarin over deze zaak 
verslag is uitgebracht, H. van Essen, te Am
sterdam, van 1 Mei 1921 tot 1 Februari 1922, 
dus gedurende meer dan 90 dagen van het 
belastingjaar 1921/22 in de gemeente Warmond 
een vaartuig, genaamd "de Zwerver", voor zich 
en zijn gezin beschikbaar heeft gehouden ; 

dat dit vaartuig, dat, zooals op grond van 
de overgelegde ambtsberichten moet worden 
aangenomen, van meubilair was voorzien, dat 
tot bewoving geschikt maakte, moet worden 
aangemerkt als eene gemeubileerde woning in 
den zin van artikel 244a, 4°., der gewijzigde 
Gemeentewet ; 

dat R. van Essen•mitsdien terecht overeen
komstig deze wetsbepaling in de gemeente 
Warmond over het belastingjaar 1921/22 als 
woonforens is aangeslagen en daaraan niet 
afdoet zijn beroep op het feit dat hij in dezelfde 
gemeente ook als werkforens zou kunnen wor
den aangemerkt ; 

11* 
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dat in verhard met het voorafgaande de 
aanslag te Amsterdam terecht voor 3 / 3• van den 
aanslag over een vol jaar is opgelegd ; 

Gezien de genoemde wet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

de bezwaren onge~rond te verklaren. 
Onze Minister van Financiën is belast met 

de uitvoering van dit besluit, waa.rvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

Met dit advies ka.n de ondergeteekeude zich 
niet vereenigen. 

De gronden waarop dit oordeel rust zijn 
vermeld in het ontwerp-besluit, dat Uwer 
Majesteit hier bij eerbiedig ter bekrachtiging 
wordt aangeboden. 

De J.1inister van Financiën, DE GEER. 

10 April 1926. BESCHIKKING van de Ministers 
van Arbeid, Handel en Nijverheicl en van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw tot 
vaststelling van de voorschriften, bedoeld 
in de artikelen 61 en 63 van het Koninklijk 
besluit van 5 Juni 1920, Staatsblad n°. 285, 
laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit 
van 28 Mei 1925, Staatsb/,ad n°. 223, tot 
uitvoering van de artikelen 18 en 25 van 
de Vleeschkeuringswet, Staatsblad 1919, 

· n°. 524. 
De Ministers van Arbeid, Handel en Nijver

heid en van Binnenlandsche Zaken en Land
bouw; 

Gelet op art. 61 en art. 63 van het Koninklijk 
besluit van 5 Juni 1920, Staatsb/,ad n°. 285, 
laatstelijk gewijzigd bij het Koninklijk besluit 
van 28 Mei 1925, Staatsblad n°. 223, tot uit
voering van de artikelen 18 en 25 van de Vleesch
keuringswet, Staatsblad 1919, n°. 524; 

Hebben goedgevonden : 
de navolgende voorschriften vast te stellen : 
Art. 1. In deze beschikking wordt verstaan 

onder "inspecteur" de veterinaire inspecteur 
van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid, 
tevens inspecteur van den Veeartsenijkundigen 
Dienst ; onder "controleur" de perso!m, be
doeld in artikel 4, lid 6, dezer beschikking ; 

onder "ontsmettingsregulatief" de voor
schriften, bedoeld in het Koninklijk besluit 
van 23 Februari 1922, Staatsblad n°. 83, ter 
uitvoering van de artikelen 6, 25, 30, 32 en 57 
der Veewet; 

onder "vleesch", niet alleen, hetgeen de 
Vleeschkeuringswet, Staatsblad 1919, n°. 524, 
daaronder verstaat, maar bovendien afval
producten van dierlijken oorsprong, voor zoo
veel eenig voorschrift van de Veewet hierop 
van toepassing is. 

2. 1. Een destructor mag niet worden ge
vestigd in gebouwen, die zijn gelegen in de be
bouwde kom van gemeenten, plaatsen of dor
pen, tenzij in gebouwen, gelegen op het terrein 
van een gemeentelijk slechtbuis of eene ge
meentelijke noodslachtplaats. 

Van het bepaalde omtrent het gelegen zijn 
in de bebouwde kom ka,p ontheffing worden 
verleend door den Commissaris der Koningin 
van de provincie, waar de destructor zal worden 
opgericht. · 

2. Indien op het terrein van een gemeentelijk 
slachthuis of gemeentelijke noodslachtplaats 
.een destructor aanwezig is, mogen de lokalen, 

die daarvoor gebruikt worden, niet in recht
streeksche open verbinding zijn met de overige 
lokalen van slachthuis of noodslachtplaats. 

3. H et terrein, waarop de gebouwen, waarin 
de destructor gevestigd is, zijn gelegen, moet 
zijn afgescheiden van den opbaren weg. 

4. De aanvoer van de te verwerken procluc
ten, tenzij op en naar de t erreinen van de ge
meentelijke slechthuizen en noodslachtplaatsen, 
mag slechts plaats vinden langs een aoor den 
inspecteur aan te wijzen toegang tot het ter
rein, waarop de destructor zich bevindt. 

De inspecteur kan voor elke inrichting den 
uitgang aanwijzen, langs welken het personeel 
d er inrichting het terrein moet verlaten. 

5. Met uitzondering van de terreinen, be
hoorende tot een gemeentelijk slachthuis of 
gemeentelijke noodslachtplaats, moeten de 
verbindingswegen tusschen de gebouwen onder
ling, tusschen d,eze en den openbaren weg, als
mede dat gedeelte van den vrijen grond van het 
terrein, waarop de gebouwen, waarin de des
tructor gevestigd is, ~elegen zijn, voor water 
ondoordringbaar bestraat zijn. 

6. Op het terrein, waarop de gehouwen, 
waarin de de tructor gevestigd rs, gelegen zijn, 
en in de bedrijfslokalen moet eene voldoende 
hoeveelheid water ter beschikking staan. 

7. Op het terrein, waarop de gebouwen, 
waarin de destructor gevestigd is, gelegen zijn, 
uitgezonderd indien het terreinen van gemeen
teliJke slachthuizen of noodsla.chtplaatsen be
treft, moeten bij voorkeur aanwezig zijn: 

a. een behoorlijk doelmatig ingericht sectie
lokaal, waarin vleesch en deelen daarvaD, zoo 
noodig, kunnen worden onderzocht, welk 
lokaal geheel van de overige bedrijfslokalen 
moet zijn afgescheiden ; 

b. eene localiteit, goedgekeurd door den 
betrokken inspecteur, voor het ve-blijf van 
den controleur. 

8. Op het terrein, waarop de gebouwen, 
waarin de destructor gevestigd is, gelegen zijn, 
en in de gebouwen mogen honden en katten 
niet aanwezig zijn. 

9. Inrichtingen voor verduurzaming en toe
bereiding van vleesch of vleeschwaren mogen 
niet op het terrein, waarop de gebouwen, waarin 
de destructor gevestigd is, gelegen zijn, aan
wezig zijn of daarmwle in verbinding staan, 
tenzij op het terrern van een gemeentelijk 
slachthuis of gemeentelijke noodslachtplaats. 

3. 1. De lokalen, waarin het afgekeurde 
vleesch voorhanden is, moeten geheel door een 
muur zijn afgescheiden van de plaats, waar de 
eindproducten worden verkregen ; zij mogen 
niet door eene rechtstreeksche verbinding, ook 
niet door eene deur, in verbinding sta.an met 
de ruimte, waar de eindproducten worden 
verkregen. 

2. Ingeval de destructor zich niet bevindt 
op het terrein van een gemeentelijk slachthuis 
of gemeentelijke noodslachtplaats, moeten de 
lokalen, bedoeld in lid 1 van dit artikel, ter 
beoord!ieling van den inspecteur, voldoend e 
verlicht zijn of kunnen worden. 

Ter afwering van vliegen moeten de ruiten 
van blauw glas zijn of het glas moet met voor 
het doel geschikte stoffen, als een mengsel van 
kalk en blauwsel, zijn bedekt. 

2. Er moet in de onder lid 1 van dit artikel 
bedoelde lokalen voldoende gelegenheid voor 
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luchtverversching zijn, ter beoordeeling van 
den inspecteur, hetzij door roosters of venti
latoren in de wanden, hetzij door een of meer 
in het dak aangebrachte luchtkokers of andere 
ventilatie-inrichtingen. Wanneer de vensters 
zijn geopend, mag de lucht alleen kunnen toe
treden door gaas van zoodanige openingswijdte, 
dat vliegen er niet doorheen kunnen. 

3. De vloeren van de onder lid 1 van dit 
artikel bedoelde lokalen moeten van een mate
riaal vervaardigd zijn, dat vocht niet doorlaat 
of opneemt, zij mogen geen scheuren of onnoo
dige verdiepingen vertoonen en moeten zooveel 
helling hebben, dat het spoel- en schrobwater, 
hetzij rechtstreeks, hetzij door open goten, 
gemakkelijk wegvloeit naar met afneembaren 
rooster gedekte en van stankafsluiting voor
ziene kolken, van waar het door een goedge
sloten waterdicht rioolstelsel wordt weggevoerd 
of geleid naar een waterdichten put of reser
voir, op het terrein gelegen, welk reservoir geen 
afvoeropening mag hebben, anders dan naar 
de inrichting, waarin het afvalwater wordt 
ontsmet. 

4. De wanden van de onder lid 1 van dit 
artikel bedoelde lokalen moeten geheel van 
steen zijn en aan de binnenzijde glad, water
dicht en licht van kleur. 

5. De overgangen van vloer naar wanden 
en van wanden onderling moeten rond afge
werkt zijn. 

6. In de lokalen, waarin de eindproducten 
aanwezig zijn, moet, ter beoordeeling van den 
inspecteur, voldoende gelegenheid voor lucht
verversching zijn. De vloeren van deze lokalen 
moeten van een materiaal vervaardigd zijn, 
dat vocht niet doorlaat of opneemt, en mogen 
geen scheuren vertoonen. 

7. Het vleeschmeel moet op een plaatselijk 
verhoogden vloer worden bewaard of op een 
gedeelte, dat van de omgeving is afgescl:>eiden. 

4. 1. De inrichting mag voor geen ander 
doel worden gebruikt dan voor het onbruikbaar, 
onschadelijk maken en verniet,igen van afge
keurd vleesch en van -andere dieren en voor
werpen. 

2. Het terrein, waarop de gebouwen, waarin 
de destructor gevestigd is, gelegen zijn, en de 
lokalen, waarin het afgekeurde vleesch en de 
eindproducten worden behandeld of bewaard, 
moeten goed worden gereinigd en schoonge
houden, ter beoordeeling van clen inspecteur 
of namens dezen van den controleur. 

3. Nadere voorschriften met betrekking tot 
de temperaturen en den duur hiervan, indien 
de bewerking van thermo-chemischen of van 
thermischen aard is, zullen, voor zooveel zij 
zulks noodig achten, door de ondergeteekenden 
voor elke inrichting afzonderlijk worden ge
geven, in verband met den aard van het procédé. 

4. In verband met den aard van de desin
fectie van het spoel- en schrobwater zullen, 
voor zooveel zij zulks noodig achten, door de 
ondergeteekenden voor de inrichtingen afzon
derlijke voorschriften hieromtrent worden ge
geven. 

5. In verband met den aard van het procédé 
der bewerking mag het vet niet eerder afgetapt 
worden dan nader door de ondergeteekenden 
voor elke inrichting afzonderlijk zal worden 
bepaald. 

6. Het toezicht op de behandeling in den 

destructor zal, indien deze zich bevindt op het 
terrein van een gemeentelijk slachthuis of ge
meentelijke noodslachtplaats, worden uitgeoe
fend door den keuringsveearts, hoofd van dienst, 
die zich bij de uitoefening hiervan kan doen 
bijstaan door een gemeentelijken hulpkeur
meester. 

In andere gevallen wordt het toezicht uitge
oefend door den keuringsveearts, hoofd van 
dienst der gemeente, waarin de destructor is 
gevestigd en, indien zulks wenschelijk wordt 
geacht, door een door den Minister van Arbeid, 
Handel en Nijverheid, op kosten van de bebeer
ders der inrichting aan te stellen persoon, die 
in het bezit moet zijn van het diploma van hulp
keurmeester van vee en vleesch, bedoeld in de 
artikelen 15 en 19, eerste lid, van het Konink
lijk besluit van 22 Juni 1920 (Staatsblad n°. 314) 
en overigens ter beschikking staat van den 
inspecteur. 

5. 1. Voor het vervoer van het afgekeurde 
vleesch moeten geheel waterdichte vervoermid
delen worden gebezigd. Deze vervoermiddelen 
moeten gemakkelijk gereinigd en ontsmet kun
nen worden, In het algemeen dienen deze zoo
danig te zijn ingericht, dat verspreiding van 
smetstof tijdens het vervoer en bij het in- en 
uitladen is uitgesloten. De wagens moeten geheel 
kunnen worden afgesloten. In den bodem van 
de vervoermiddelen moet een verdiept reservoir, 
waarin de zich op den bodem bevindende vloei
stoffen worden opgevangen, aanwezig zijn. De 
afvoerpijp van laatstbedoeld reservoir moet door 
een schroefdeksel met pakking zijn afgesloten. 

2. De reiniging en ontsmetting der vervoer
middelen dient na ieder gebruik te geschieden 
overeenkomstig de bepalingen van het ont
smettingsregulatief, onder toezicht van den 
controleur·. 

3. Worden verschijnselen van besmettelijke 
veeziekten in den zin der Veewet bij het inge
komen vleesch waar~enomen, zonder dat het 
bestaan van deze ziekten bekend was, dan 
moeten de betreffende deelen, gestorven en 
afgemaakte dieren, enz. naar het sectielokaal 
worden gebracht, indien dit aanwezig is, en 
aldaar in hun geheel worden opgeborgen; 
indien een sectielokaal niet aanwezig is, moeten 
de bovenbedoelde betreffende doelen enz. zoo
danig bewaard worden, dat zij afgezonderd 
zijn van het overige vleesch en zoodanig opge
borgen, een en ander ter beoordeeling van den 
inspecteur, dat een nader onderzoek behoorlijk 
kan plaats vinden. Aan den burgemeester en 
aan den inspecteur moet alsdan per draad of 
per telefoon bericht worden gezonden van de 
waargenomen verschijnselen. 

4. Huiden, afkomstig van aan besmettelijke 
veeziekten in den zin der Veewet gestorven 
dieren of uit hoofde daarvan afgemaakte dieren, 
moeten, indien de inspecteur zulks voorschrijft, 
overeenkomstig diens aanwijzingen worden 
ontsmet of met het .vleesch verwerkt. Deze 
huiden mogen niet van de gestorven of afge
maakte dieren worden verwijderd, tenzij met 
toestemming van den inspecteur. 

5. Indien gestorven of afgemaakt vee, ver
dacht van of lijdende geweest aan besmettelijke 
ziekten, naar een destructor wordt vervoerd 
om daarin omschadelijk te worden gemaakt, 
moet dit onder de door den inspecteur aan te 
geven voorwaarden worden verwerkt. 
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6. De uit de ingewanden afkomstige mest 
moet worden behandeld overeenkomstig het 
hieromtrent bepaalde in het ontsmettingsregu
latief. 

7. Bij de uitgangen der lokalen, bedoeld in 
het eerste lid van artikel 3, moeten eene wasch
gelegenheid met zeep, handdoek en ontsmet
tingsmiddelen (te bepalen door den inspec
t eur) aanwezig zijn. Tevens dienen aldaar t e 
zijn bakken, waarin in ontsmettende oplossin
gen gedrenkte turfmolm, of ander absoi-beerend 
materiaal (een en ander ter goedkeuring van 
den inspecteur) ter ontsmetting van schoeisel, 
klompen enz. 

8. H et personeel van de inrichting, werk
zaam in de kokalen, bedoeld in het eerste lid 
van art. 3, alsmede zij , die met het afgekeurde 
vleesch in aanraking zijn geweest, moet en zich 
vóór het verlaten van die loka len ontsmetten 
overeenkomstig de bepalingen van het ont-
smettingsregulatief. . 

De bovenkleeding, die bedoelde personen 
tijdens het werk hebben gedragen, moet in de 
inrichting blijven en aldaar telkens worden 
ontsmet in een daarvoor bestemden sterilisatie
ketel. 

9. De toegang tot het terrein moet aan on
bevoegden worden verboden. 

6. 1. Indien de destructor zich niet bevindt 
op het terrein van een gemeentelijk slachthuis 
of gemeentelijke noodslachtplaats, wordt het 
afgekeurde vlesech, voor zooveel het n iet betreft 
geheele of halve dieren of vierendeelen hier
van, onder toezicht van den gemeent elijken 
vleeschkeuringsdienst in de slachterij, of in de 
plaats, dorp, op eene nader door het betrokken 
gemeentebestuur aan te wijzen plaats, bewaard 
m dichte, afgesloten metalen confiscaat-emmers 
tot het tijdstip, waarop bedoeld vleesch door 
den ophaaldienst van de inrichting, waar de 
verwerking plaats heeft, wordt weggehaald. 
Alle confiscaat-emmers hebben uniforme slui
ting, waarvan de sleutels berusten bij het ge
meentelijk keuringspersoneel en de personen, 
door de bedoelde inrichting belast met het op
halen. H et storten van kalk, tot stankafwering, 
in bedoelde emmers is geoorloofd, 

2. Voor zooveel de dieren zijn afgeslacht, 
worden deze ter plaatse, waar het vleesch zich 
bevind t , afgehaald. 

3. Voor zooveel ee_n afgekeurd, gestorven 
of afgemaakt slachtdier zich bevindt op eene 
boerderij, moet het daar worden afgehaald. 

Indien redelijkerwijze is te verwachten, dat 
het langer dan 12 uur op eene boerderij blijft, 
alvorens het wordt weggehaald en vastgesteld 
is, dat het dier verdacht is van of lijdende is 
geweest aan eene besmettelijke veeziekte in 
den zin der Veewet, wordt het van gemeente
wege bedekt met baalzakken, gedrenkt in eene 
3 pets. waterige formaldehyde- (formaline) 
oplossing. (Stct. ) 

12 April 1926. BESLUIT tot wijziging van het 
Koninklijk Besluit van 8 November 1924 
(Staatsblad n°. 504), houdende een regeling 
als bedoeld in artikel l 06, tweede lid, der 
Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922. 
s. 64. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid van 7 April 1926, 
n°. 666, afd. Arbeidersverzekering; 

Gezien artikl'l 106, tweede lid, der Land- en 
Tuinbouwongevallenwet 1922 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te wijzigen Ons besluit van 8 November 1924 

(Staatsblad n°. 504) en te bepalen als volgt : 

Eenig artikel. 
Na artikel 5 van Ons vorengenoemd besluit 

wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende 
als volgt: 

.,Art. 6. De Bedrijfsvereenigingen zijn be
voegd, zoolang de vaststelling van haar aandeel 
in de. adrniniPtratie]rnsten over eenig jaar nog 
niet heeft plaats gehad, eene voorloopige stor
ting te doen in afbetaling op dat aandeel. Deze 
storting kan voor elke Bedrijfsvereeniging niet 
meer bedragen dan het aandeel in de admi
nistratiekoster, hetwelk laatstelijk te haren 
aanzien was vastgesteld. 

Over de in het vorige lid bedoelde voorloopige 
stortingen wordt rènte verrekend naar het 
rentepercentage, hetwelk voor het het.rokken 
boekJaar door Onzen Minister op grond van 
artikel 5 is vastgesteld.". 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nij -
verheid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst, 

's-Gravenhage, den l2den April 1926. 
WILHELMINA. 

De M inister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. 8LOTEMAKER DE BRUÏNE. 

(Uitgeg. 26 April 1926.) 

l? April 1926. BESLUIT tot intrekkirg van het 
Koninklijk besluit van 5 Februa.ri 1902 
(Staatsblad n°. 24), houdende instelling van 
een K oninklijken eereprijs voor betoonde 
schietvaardigheid. S. 65. 

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

Oorlog van 7 April U,26 .. Ilde Afd. N°. 29; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

In te t r ekken het Koninklijke Besluit van 
5 Februari 1902 (Staatsblad n°. 24), houdend e 
instelling van een Koninklijken eereprijs voor 
betoonde schietvaardigheid. 

Onze Minister van Oorlog is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan Onzen 
Kanselier der Nederlandsche Orden. 

's-Gravenhage, den 12den April 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, L. A. VAN RoYEN. 
(Uitgeg. 26 April 1926.) 

12 April 1926. ARREST van den Hoogen Raad. 
Terwijl vóór de inwerkingtreding van 

het Melkbesluit de vraag, of de melk on
deugdelijk van samenstelling was, door 
den recht,er ook aan het vetgehalte kon 
worden getoetst, is dit nu niet meer het 
geval daar het Melkbesluit andere ken
merken geeft . 

De telastelegging, die de ondeugdelijk
heid nog vastknoopt aan het vetgehalt,e, 
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moet daarom leiden tot een ontslag van 
alle rechtsvervolging. 

Indien, nadat bij Gemeenteverordening 
krachtens de Warenwet is verboden en 
strafbaar gesteld het verkoopen enz. van 
waren, die ondeugdelijk van samenstelling 
zijn, de Koning krachtens diezelfde Wet 
eischen stelt , waaraan een bepaalde waar 
moet voldoen, heeft verandering in de wet
geving plaats, daar die eischen behooren 
tot de strafwetgeving op dit stuk, immers 
de beteekenis der delictsomschrijving we
zenlijk bepalen en binnen zekere grenzen 
beperken. 

Het is dus onverschillig, dat de recht
streeks toegepaste delictsomschrijving de
zelfde is gebleven. 

De vraag, welke bepalingen gunstiger 
zijn, de oude of de nieuwe, moet niet in 
het algemeen worden onderzocht, doch 
slechts ten aanzien van den beklaagde in 
het voorliggende geval. 

Zie gelijke beslissing H . R. 1 Maart 1926, 
N. J. 1926, bladz. 301 ; C. V. 1926, blz. 84. 

(Warenwet art. 6; Sr. art. 1, 2• lid.) 

Mrs. Hesse, Segers, Ort, Taverne en Kirberger. 
-- (N.J.) 

14 AJJril 1926. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het Staatsblad van het 
op 5 Maart 1926 te 's -Gravenhage tusschen 
Nederland en België gesloten Postverdrag, 
strekkende tot vervanging van dat van 
15 October 1921 (Staa!sblad 1922, n°. 293) 
en van de aanvullingsakto van 7 Juni 
1924 (Staatsblad 1924, n°. 351). S. 66. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Gezien .het op 5 Maart 1926 te 's -Gravenhage 

tusschen Nederland en België gesloten Post
verdrag, strekkende tot vervanging van dat 
van 15 October 1921 (Staatsblad 1922, n°. 293) 
en van de aanvullingsakte van 7 .Juni 1924 
(Staatsblad 1924, n°. 351), van welk verdrag 
een afdruk en eene vertaling bij dit besluit 
zijn gevoegd ; 

Overwegende, dat de akten van bekrachtiging 
van dat verdrag op 29 Maart 1926 te 's-Graven
haqe zijn uitgewisseld; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Bnitenlandsche Zaken van den 9den April 
1926, Directie van het Protocol, n°. 8814-; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
genoemd verdrag, alsmede de vPrtaling daar

van, te doen bekend maken door de plaatsing 
van dit besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zooveel 
hem aangaat. belast met de uitvoering van 
hetgeen ten deze -..·ordt vereisrht. 

's-Gravenhage, den 14den April 1926. 
WILHELMJNA. 

De Minister van Buitenlandsche Za-ken, 
VAN KARNEBEEK. 

(Uitgeg . 10 Mei 1926.) 

CONVEN1TON p,:,stal(!, entre les Pay8-Bas et 
la Belgiqu;.. 

Sa Majesté la Reine des Pa.vs-Bo,s et Sa 
J\fajesté Ie Roi des Belges, voulant assurer à 
Leurs nationaux respectüs des avantages plus 

étendus que ceux qui sont consacrés par les 
11ctes du Congrès J?Ostal, ont résolu de conclure 
une convention s:pecio,le en exécution de l'article 
5 de la convent1on signée à Stockholm Ie 28 
août 1924 et ont nommé pour Leurs plénipoten
tiaires, à eet effet : 

Sa Majesté la Reine des Pa:i,s-Bas : 
Son Excellence Jonkheer H. A. van Karne

beek, Son mirustre des affaires étrangères ; et 
Sa Majesté Ie Roi des BelgeR: 
Son Altesse le Prince Albert de Li11:ne, Son 

envoyé extraordinaire et ministre plénipoten
tiaire à La H aye, 

lesquels, après s'être communiqué leurs 
pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, 
sont convenus des articles suivants : 

Art. premier. Par dérogation aux disposi
tions de l'article 34 de la convention postale 
universelle de Stockholm, du 28 août 1924, la 
taxe des lettres expédiées des Pays-Bas pour 
la Belgique ou de la Belgique pour les Pays
Bas, est fixée comme suit : 

jusqu'au premier poids de 20 grammes, 
12 ½ cents ou 7Fi centimes en cas d'affranchisse
ment et Ie double dans Ie cas contraire; au
dessus de 20 grammes, 10 cents ou 40 centimes 
par 20 grammes ou fraction de 20 grammes en 
plus, en cas d'af!ranchissement et le double 
dans Ie cas contraire. 

2. Les lettres officielles, circulant en fran
chise de port, 9-ui sont renfermées, soit dans 
les dépêches echangées entre les bureaux 
néerlandais par la voie de la Belgique, soit 
dans les dépcches échangées entre les bureaux 
belges, par la voie des Pays-Bas, jouissent de 
la [ratuité de transport sur Ie territoire de 
l'01ttce intermédiaire. 

Il n'est pas tenu compte du p0ids de ces 
let tres dans les relevés statistiq ues du transit. 

3. Les Ad.ministrations des Pays-Bas et 
de Belgique sont autorisées à "'rrêter de commun 
accord toutes les mesures d'ordre et de détail 
que comporte l'exécution de la présente con
vention. 

4. La présente convention formera avec 
la convention et les arrangements conclus 
à Stockholm par Ie Congrl,s postal Ie 28 août 
1924, un ensemble de dispositions qui rempla
cent et annulent la convention postale du 15 
octobre 1921 et !'acte additionnel du 7 juin 
1924. 

5. La présente convention sera ratifiée et 
les ratifications en seront échangées aussitot 
que faire se pourra. 

En foi de guoi, les plérupotentiaires respectifs 
ont signé la présente convention et y ont apposé 
leurs cachets. 

Fait, à La Haye, en double exemplaire, Ie 
5 mars 1926. 

(L.S.) VAN KARNEBERK. 
(L.S.) Prince ALBERT DE LIGNE. 

VERTALING. 

POSTVERDRAG tusdchen Nederland en B elgié. 
H are Majesteit de Koningin der Neder

landen en Zijne Majesteit de Koning van België, 
wenschende aan Hunne wederzijdsche onder
danen meer uitgebreide voordeelen te verzeke
ren dan die, welke uit de akten, vastgesteld op 
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het Postcongres, voortvloeien, hebben besloten 
een bijzonder verdrag te sluiten, ter uitvoering 
van artikel G van het den 28sten Augustus 1924 
te Stockholm onderteekend verdrag en hebben 
te dien einde tot Hunne gevolmachtigden 
benoemd: 

Hare Majesteit de Koningin der ederlanden: 
Zijne Excellentie Jonkheer H. A. van Karne

beek, Hoogstderzelver minister van buiten
landsche zaken, en 

Zijne Majesteit de Koning der Belgen : 
Zijne Hoogheid Prins Albert de Ligne, 

Hoogstdeszelfs buitengewoon gezant en gevol
machtigd minister te 's Gravenhage, 

die, na elkander hunne in goeden en behoor
lijken vorm bevonden volmachten te hebben 
medegedeeld, omtrent de volgende artikelen 
zij n overeengekomen : 

Art. 1. In afwijking van de bepalingen 
van artikel 34 van het Algemeen Postverdrag 
van St,ockholm van 28 Augustus 1924, wordt 
het port van brieven van Nederland naar België 
of van België naar Nederland bepaald als volgt: 

tot het eerste gewicht van 20 gram, 12½ cents 
of 75 centiemen in geval van frankeering en het 
dubbele bij niet-frankeering; boven 20 gram, 
per 20 gram of gedeelte van 20 gram, 10 cents 
of 40 centiemen meer ingeval van frankeering 
en het dubbele bij niet-frankeering. 

2. De van port vrijgestelde dienstbrieven, 
die verzonden worden in de brievenmalen, 
welke tusschen de Nederlandsche kantoren 
over België of in die, welke tusschen de Belgische 
kantoren over Nederland worden gewisseld, 
genieten vrijstelling van alle kosten van ver
voer over het grondgebied van de Administratie, 
welke hare tusschenkomst verleent. 

Met het gewicht dezer brieven wordt geen 
rekening gehouden in de transit-statistieken. 

3. De Nederlandsche en Belgische Postad
ministratiën worden gemachtigd om, in gemeen 
overleg, alle maatregelen van ondergeschikten 
aard en van orde vast te stellen, die voor de 
uitvoering van dit verdrag worden vereischt. 

4. Dit verdrag maakt met het verdrag en 
de overeenkomsten, door het Postcongres den 
28sten Augustus 1924 te Stockholm gesloten, 
een geheel van bepalingen uit, waardoor het 
Postverdrag van 15 October 1921 en de aanvul
lingsakte van 7 Juni 1924 komen te vervallen. 

5. Dit verdrag zal worden bekrachtigd en 
de bekrachtigingsoorkondi>n zullen zoodra 
mogelijk worden uitgewisseld. 

Ter oorkonde waarvan de wederzijdsche 
gevolmachtigden dit verdrag hebben onder
teekend en van hunne zegels voorzien. 

Gedaan t e 's Gravenhage, in tweevoud, den 
5 Maart 1926. 

(L . S.) VAN lLIBNEBEEK. 
(L.S.) Prince ALBERT DE LIGNE. 

14 April 1926. BESLUIT tot nadere wijziging 
van het Koninklijk besluit van 8 Januari 
1898 (Staatsb/,ad n°. 24), houdende vergun
ning aan Regenten van het geneeskundig 
gesticht voor krankzinnigen te 's-Graven
hage, tot het oprichten van een gesticht 
voor krankzinnigen op het landgoed "Oud
Rosenburg", gemeente Looscluinen, als
mede bepaling van het maximum der 
verpleegden en het minimum der genees
kundigen. S. 67. 

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

Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 
10 April 1926, n°. 782, Afdeeling Armwezen; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staatsblad 
n°. 96), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
27 November 1919 (Staatsblad n°. 784); 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

Eenig artikel. 
aan artikel 2 van het K oninklijk besluit van 

8 J anuari 1898 (Staatsblad n°. 24) zooals dat 
laatstelijk wordt gelezen volgens Ons besluit 
van 20 November 1913 (Staatsblad n°. 413) 
wordt achter het eerste lid het volgende lid 
toegevoegd : 

,,Bovendien mogeµ gedurende het tijdvak, 
eindigende 31 December 1926 nog 10 vrouwen 
worden verpleegd". 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbou\\ is belast met de uitvoering van dit be
sluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 14den April 1926. 
WILHELMINA. 

De JJf inister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw, J. B. KAN. 

( Uitgeg. 26 April 1926. ) 

14 April 1926. BESCHIKKING van den Hoogen 
Raad . 

Plaatselijke belasting voor het gebmik van 
openbare gemeentewerken en bezittingen te 
Leiden. 

Een hijschbalk boven de openbare straat. 
De aan het cassatiemiddel ten grondslag 

liggende bewering, dat er tusschen den tekst 
van art. 254 der gemeentewet waarin ge
sproken wordt van "werken en inrichtin
gen" en de in de art. 238 gebezigde woorden 
,, voor den openbaren dienst bestemde ge
meentewerken, bezittingen of inrichtin
gen" een wezenlijk verschil zou bestaan 
waaruit zou volgen, dat voor het gebruik 
van gemeentebezittingen heffingen zouden 
mogen worden geheven, die niet vallen 
onder art. 254 dier wet, is op historische 
gronden niet juist. 

Evenzeer faalt het betoog, dat, indien 
het genot, dat belanghebbende van de 
openbare straat heeft, buiten haar bestem
ming voor het openbaar verkeer omgaat, 
de gemeente toch aan art. 240k, in verband 
met art. 238. de bevoegdheid ontleent om 
daarvoor belasting te heffen. 

AI · zijn derhalve de gronden waarop de 
cassatie der uitspraak van den Raad van 
Beroep gevorderd wordt niet juist, zoo 
kan deze taak niet gehandhaafd blijven, 
daar de verordening, die voor het gebruik 
van de openbare ~traat waarover de hijsch
balk uitsteekt eene vergoeding vordert, 
niet onwettig is. 

De hijschbalk dient om de goederen, die 
over de straat van of naar het pand, waar
aan de balk is bevestigd, vervoer worden, 
naar buiten of binnen te brengen. Zooda
nige inrichting strekt dus om den gebruiker 
van het pand van het verkeer over de straat 
partij te doen trekken. Het geldt hier een 
genot van de straat overeenkomstig hare 
bestemming en aangenomen moet worden, 
dat aanleg en onderhoud van de straat mede 
geschiedt om ook dit genot te verschaffen. 
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De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van den 

Inspecteur der gemeentebelastingen te Leiden 
t egen de uitspraak van den Raad van Beroep 
voor de directe belastingen aldaar, van 15 Sept. 
1925, betreffende den aanslag van A. t e Leiden, 
in de plaatselijke belasting voor het gebruik 
van openbare gemeentewerken en -bezittingen 
t e Leiden en voor diensten door de gemeente 
bewezen over het belastingjaar 1924-; 

Gehoord enz. ; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Advocaat-Generaal Ledeboer, namens den 
Procureur-Generaal, strekkende tot verwerping 
van het beroep ; 

0 . dat belanghebbende overeenkomstig art. 
1 D, 5°. der verordening tot heffing van voor
melde belasting over genoemd jaar is aange
slagen voor het hebben van een hijschbalk aan 
zijn pand te Leiden, Oude Rijn n° ..... boven 
de openbare straat dier gemeente, welke aan
slag, nadat belanghebbende bezwaar had inge
bracht , is gehandhaafd bij beschikking van den 
Inspecteur der gemeente-belastingen van 13 
Juni 1925 ; 

dat belanghebbende t egen deze beschikking 
is beroep is gekomen, op grond dat art . 238 der 
gemeentwet slechts t oelaat heffing wegens ge
bruik of genot van een openbaar gemeentewerk 
overeenkomstig zijne bestemming en dus, waar 
het betreft de openbare straat , wegens gebruik 
of genot in overeenstemming met verkeers
doeleinden, waaronder niet is t e brengen het 
hebben van een hijschbalk boven de straat; 

dat de Inspecteur hiertegen heeft aangevoerd 
bij vertoogschrift, dat evengemeld wetsartikel 
heffingen kent niet alleen voor het gebruik of 
genot van werken of inricht ingen maar ook voor 
dat van bezittingen ; dat gebruik of genot 
van eene bezitt ing in den zin van het art ikel 
plaat s vindt, wanneer de gemeente ten aanzien 
van een haar t oebehoorend voor den openbaren 
dienst bestemd goed eenig gebruik of genot 
gedoogt, dat zij op grond van haar eigendoms
rech t niet behoeft t e gedoogen, dat dit hier 
het geval is, waar de gemeente aan belangheb
bende t oestaat om een voorwerp te hebben 
boven haar t ot openbare straat bestemden 
grond ; 

dat de Raad van Beroep, het wederzij dsch 
bet oog van partijen ter zijcle latende, de hef
fing in strijd met ar t. 254 der gemeentwet heeft 
geoordeeld en mitsdien de beschikking, waarvan 
beroep, en den daarbij gehandhaafden aanslag 
heeft vernietigd, na, voor zooverre thans van 
belang, te hebben overwogen : ,,dat uit ar t. 254 
der gemeentewet blijkt , dat de bij art. 238 dier 
wet bedoelde heffingen haren grond moeten 
vinden in eenig gebruik of genot, dat de ge
meente, die het verschaft, niet verschaffen kan, 
zonder daarvoor uitgaven te doen, zij het ook, 
dat die uitgaven niet noodwendig behoeven te 
hebben gestrekt t ot den aanleg en het in bruik
baren toestand brengen van de bij art. 238 
genoemde en bedoelde werken, bezit tingen en 
inrichtingen, maar het voldoende kan zijn, 
dat zij t ot het bij voortduring noodige onderhoud 
daarvan worden besteed ; dat nu van wege de 
gemeente is erkend, dat zij zich geneerlei uit
gaven heeft moet en getroosten, noch getroost 
heeft , noch getroost t ot het verschaffen van het 
gebruik of gen ot , hetwelk voortspruit uit het 

hebben van de betreffende hijschbalk boven 
den openbaren gemeentegrond ;" 

waarop de R aad nog laat volgen : dat, mits
<lien, al zou opgaan het betoog van den lnspec
t eur, ,,dan nog de verordening, welke aan den 
aanslag t en grondslag li~t , verbindende kracht 
mist en de onderwerpeliJke aanslag is in strijd 
met de wet, waar die verordening de mogelijk
heid opent, gelijk in casu is geschied, tot het 
opleggen van den bestreden aanslag, waarbij 
de belasting wordt geheven voor het hebben 
van een hijschbalk boven den openbaren grond, 
t erwijl die heffing naar grondslag niet vindt in 
een door de gemeente gedane of t e doene uit
gave, zonder welke gebruik of genot niet kan 
worden verschaft ; 

0. dat t egen deze uitspraak als middel van 
cassatie wordt voorgesteld : 

Schending, althans verkeerde toepassing van 
de artt. 238 en 254 der gemeentewet ; 

0. dat blijkens de toelichting dit middel be
rust op de stelling, dat, zooals van de zijde der 
gemeente reeds bij den Raad van Beroep werd 
aangevoerd, belanghebbende door het hebben 
van een hijschbalk boven de openbare straat 
niet van een gemeentewerk of -inrichting maar 
van eene bezitting der gemeente gebruik of 
genot heeft ; dat art . 254 der gemeentewet 
aan de wettigheid van de heffing voor dit ge
bruik niet in den weg kan staan, omdat het 
artikel alleen spreekt van werken en inrichtin
gen en niet ook van bezit tngen en dus t en 
aanzien van deze niet van toepassing is ; 

0. daaromtrent en ambtshalve: 
dat aan het eerste lid van art. 238 der ge

meentewet de gedachte ten grondslag ligt, dat 
voor gebruik of genot van goederen, die de 
gemeente niet als exploitante van bedrijven 
maar als overheid t en gebruike van het publiek 
stelt en voor de diensten, die zij als overheid 
verstrek t, eene heffing slechts mag geschieden 
op grond van eene regeling, die tot stand is 
gekomen overeenkomstig de voorschriften, welke 
de wet st elt ten aanzien van plaa tselijke belas
tincren ; 

dat het artikel, t en einde al die goederen t e 
omvatten, spreekt van "voor den openbaren 
dienst bestemde" gemeentewerken, bezittingen 
of inrichtingen, doch het bezigen van deze drie 
uitdrukkingen naast elkaar kennelijk niet duidt 
op eene onderscheiding tusschen verschillende 
begrippen, zooals ook blijkt uit de geschiedeni s 
van art . 254 der gemeentewet ; 

dat dit artikel oorspronkelijk sprak van de 
aan het slot van art. 240 vermelde rechten, loo
nen en gelden, t erwijl dit slot weder verwees 
naar ar t . 238, zoodat zonder twijfel art. 254 
t oen gold voor alle in ar t. 238 bedoelde hef
fingen: 

dat b~j de wet van 24 Mei 1897 (Staatshlad 
no' 156) de toepasselijkheid van art. 254 is 
beperkt t ot bepaalde soor ten van de heffingen 
van art . 238, doch deze beperking weder ver
viel bij de wet van 30 December 1920 (Staals
'1/ad n°. 923), die aari art. 254 de huidige lezing 
heeft gegeven, en ook uit de geschiedenis van 
deze wet van geen andere bedoeling blijkt dan 
om het nieuwe ar t . 254 weder t e doen gelden 
voor alle in het eerste lid van art. 238 vermelde 
heffingen, hoewel art. 254, in dit opzicht zich 
houdende aan de lezing van 1897, bleef spreken 
alleen van werken en- inricht ingen, t erwijl de 

• 
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oude tekst van art. 238, die ook de bezittingen 
en diensten noemde, ongewijzigd bleef ; 

dat dan ook veilig mag worden aangenomen, 
dat bij de beide herzieningen van art. 254 de 
in art. 238 voorkomende vermelding van 
" bezittingen" naast werken en inrichtingen is 
beschouwd als eene overbodige breedsprakig
heid, die in de nieuwe lezing van art. 154 niet 
behoorde te worden nagevolgd ; 

dat deze opvatting trouwens ook in de ge
schiedenis van de wijziging van 1897 steun vindt; 

dat toch in het Voorloopig Verslag der Tweede 
Kamer de aandacht werd gevestigd op het ver
schil in redactie tusschen art. 238 en het ont
worpen art. 254, doordat daarin de bezittingen 
en diensten niet werden genoemd ; 

dat de Regeering daarop betoogde, dat het 
onnoodig was om naast inrichtingen ook van 
diensten te spreken, doch geen rekenschap gaf 
van het weglaten van het woord "bezittingen", 
wat zij zeker niet zou hebben verzuimd, indien 
zij bij dat weglaten eene materieele afwijking van 
den tekst van art. 238 had beoogd ; 

dat dus voor eene onderscheiding van de bij 
art. 238, eerste lid bedoelde heffingen, waardoor 
sommige rnuden vallen buiten bereik van art. 
254, op welke onderscheiding het cassatiemiddel 
berust, geen plaats is ; 

dat evenzeer onjuist is het van de zijde der 
gemeente bij den Raad van Beroep gevoerd 
betoog, dat, indien het genot, dat belangheb
bende hier van de straat heeft, buiten hare 
bestemming voor het openbaar verkeer omgaat, 
de gemeente toch aan art. 240k, in verband met 
art. 238 de bevoegdheid ontleent om daarvoor 
be.lasting te heffen ; 

dat toch deze opvatting, die aan de gemeente 
zou toestaan om belasting te heffien voor ge
bruik of genot, dat zij - buiten haar overheids
taak om - uitsluitend op grond van civiel
rechtelijke bevoegdheid verleent, in strijd is 
met de boven weergegeven strekking van 
art. 238, eer~te lid, dat slechts ziet op heffingen 
voor gebruik of genot, dat de gemeente ver
Pchaft, omdat - naar de voorstelling der wet -
het verschaffen van zoodanig gebruik of genot 
behoort tot de taak van de gemeente als over
heid, zoodat dit verschaffen deel uitmaakt van 
den openbaren dienst; 

dat echter, al falen de voormelde gronden, 
waarop de gemeente de wettigheid van hare 
heffing heeft verdedigd, hieruit nog niet volgt, 
dat de Raad terecht den aanslag heeft vernie
tigd; 

dat de wettigheid der heffing in de eerste 
plaats hiervan afhangt, of het hebben van een 
hijschbalk boven de openbare straat een ge
bruik of genot van die straat is overeenkomstig 
hare bestemming voor verkeersdoeleinden ; 

dat die vraag bevestigend moet worden be
antwoord; 

dat toch een hijschbalk boven de straat dient 
om de goederen, die over de straat van of naar 
het pand, waaraan de balk is bevestigd, ver
voerd worden, maar buiten of naar binnen te 
brengen; 

dat zoodanige inrichting dus strekt om den 
gebruiker van het pand van het verkeer over 
de straat partij te doen _trekken, evenals zulks 
het geval is met de werken in of boven de stra.at, 
die dienen om het pand toegang tot de straat 
te verschaffen ; 

dat voorts, waar het hier geldt een genot van 
de straat overeenkomstig hare bestemming, 
moet worden aangenomen, dat aanleg en onder
houd van de straat mede geschiedt om ook dit 
genot te verschffen ; 

dat hier dus geen sprake kan zijn van een 
genot, dat de gemeente verschaft, zonder dat 
zij daarvoor kosten maakt, tenzij dan in dien 
zin, dat de aanwezigheid van den balk van 
belanghebbenden boven haar straat aan de 
gemeente geen extra kosten veroorzaakt ; 

dat echter uit art. 254 niet valt af te leiden, 
dat alleen mag worden geheven voor zoodanig 
gebruik waarvan kan worden vastgesteld, dat 
het de gemeente kosten veroorzaakt, die be
spaard zouden zijn, indien dit gebruik niet ge
maakt ·was; 

dat derhalve ook art. 254 niet aan de wettig
heid van de onderhavige heffing in den weg 
sta!tt, zoodat bij de bestreden uitspraiik ten 
onrechte op grond van dat artikel de aanslag 
is vernietigd ; 

Vernietigt de uitspraak, waarvan beroep; 
En ten principale rechtdoende : 
Bevestigt de voormelde beschikking van den 

Inspecteur der gemeentebelastingen te Leiden. 
(Gem. Stem). 

14 April 1926. BESCHIKKING van den Hoogen 
Raad. 

Wanneer in art. l der verordening, rege
lende de heffing eener straten- en wegen
belasting te Vlaardingen, sprake is van 
gebouwde eigendommen en daarbij behoo
rende erven, is onder die woorden "daarbij 
behoorende erven" niet enkel bedoeld 
hetgeen het spraakgebruik onder een erf 
van een huis of woning verstaat. Daaronder 
zijn te verstaan gronden gelegen in de on
middellijke nabijheid van gebouwde eigen
dommen en met deze bestemd gezamenlijk 
voor hetzelfde doel te worden gebruikt. 
Dit is bier het geval met de in den aanslag 
vermelde terreinen, welke zijn te beschou
wen als aanhoorigheden van het stations
gebouw. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie, inge

diend door den Minister van Financiën, tegen 
de uitspraak van den Raad van Beroep voor 
de Directe Belastingen II, te Rotterdam, van 
3 Sept. 1925, betreffende den aan den Staat 
der Nederlanden opgelegden aanslag in de 
Straten en Wegenbelasting der gemeente Vaar
dingen, dienst 1922 ; 

Gehoord de raadslie.den van partijen ; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Procureur-Generaal strekkende tot verwerping 
van het beroep ; 

0. dat de Staat der Nederlanden over het 
belastingjaar 1922 in genoemde belasting is 
aangeslagen voor een totaal bedrag van f 509.35, 
voor de kadastrale perceelen gemeente Vlaar
dingen, Sectie B, nos. 6345, 6346 en 3271, be
hoorende tot de Staat,sspoorweg-gebouwen en 
terreinen; 

dat de staat tegen dien aanslag, voor zooverre 
betreft de perceelen n°. 6346 en 3271, bij den 
Raad der gemeente Vlaardingen bezwaar heeft 
ingediend, op grond dat die perceelen in hun 
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geheel zijn be chouwd als gebouwde eigendom
men en daarbij behoorende erven, en daarop 
het voor gebouwde eigendommen geldende 
tarief is toegepast, terwijl zij, voor rnover niet 
bebouwd, hadden behooren te zijn aangemerkt 
all! onder een lager tarief vallende ongebouwde 
eigendommen : 

dat de Raad der gemeente, naar aanleiding 
van die bezwaren be~chikkende, den aanslag 
heeft gehandhaafd ; 

dat a.e Staat tegen die beschikking is opgeko
men bJJ den Raad van Beroep en aldaar tegen 
den aansla$ dezelfde bezwaren heeft aange
voerd als hiJ in zijn bezwaarschrift had te berde 
gebracht; 

dat de gemeente Vlaardingen bij vertoog
schrift heeft aangevoerd 

l '. dat de opvatting van den gemeenteraad, 
dat het ~tations-emplacement met betrekking 
tot de straten- en wegenbelasting moet worden 
beschouwd als een erf, behoorende bij de sta
tionsgebouwen, wordt gedeeld door Gedepu
teerde Staten van Zuid-holland, die op een 
overeenkomstis beroepschrift over het dienst
jaar 1921 afwiJzend hebben geschikt, zulks op 
grond dat een gerleelte van het terrein, waar
over het hier gaat, wordt gebezigd als goederen
bergplaats en ook het van het overige gedeelte 
gemaakte gebruik zich regelt rechtstreeks naar 
de bestemming van het stationsgebouw, terwijl 
bovendien alleen over die gronden tot de ge
gebouwde eigendommen toegang kan worden 
verkregen en alle gebouwen en terreinen, welke 
bij den bestreden aanslag zijn beschouwd als 
aanhoorigheden van het stationsgebouw, zich 
bevinden op een van de omliggende perceelen 
afgesloten terrein ; 

2°. d_at het van zelf spreekt, dat de gemeente
raad bu het opleggen van aanslagen in deze 
belasting aan het begrip "erf" niet de beperkte 
beteekenis kan hechten, die men in het spraak
gebruik daaraan toekent ; 

3< . dat ook bij het kadaster de bedoelde 
~ebouwde en ongebouwde eigendommen als 
eén geheel worden beschouwd en in de kada
strale leggers onder Mn nummer zijn opge
nomen, wat van te meer beteekenis is, omdat 
krachtens de verordening de heffing der straten
en wegenbelasting zich aan de kadastrale 
leggers nauw aansluit ; 

dat de Raad van Beroep in de bestreden uit
spraak, overwegende, dat appellant, terwijl de 

~.aa~. is aangeslage_n tot een bedrag van f 509.55 
b1J ZJJn beroepschrift, welks inhoud evenals die 
van het vert,oogschrift wordt beschouwd als 
hier woordelijk herhaald en geïnsereerd, blijk
baar beweert dat deze voor wat betreft de in 
den aanslag begrepen perceelen 6346 en 3270 
had behooren te zijn aangeslagen, voor zoover 
deze ongebouwde terreinen omvatten, met toe
passing van de artt. 13 en 14 der betreffende 
verordening ; 

,,dat de Raad op de daarvoor in het vertoog
schrift aangevoerde gronden en motieven van 
oordeel is, dat ten deze de betreffende verorde
ning juist is toegepast", 

heeft besloten den aanslag te handhaven ; 
0. dat tegen die beslissing de volgende mid

delen van cassatie worden voorgedragen : 
I. Schending of verkeerde toepas ing van 

art. 16 van de wet van 19 Dec. 1914 (Staatsblad 
n°. 564), doordat de Raad van Beroep zijn · 

beslissing niet met redenen omkleedt, daar de 
mededeeling, dat een beroepschrift en een 
uitvoerig vertoogschrift, verschillende gronden 
inhoudende, beschouwd worden als woordelijk 
herhaald en geïnsereerd, en de beslissing onder 
toevoeging dat de Raad op de daarvoor in het 
vertoogschrift aangevoerde gronden en motieven 
van oordeel is, dat de verordening juist is toe
gepast, niet als behoorlijke omkleeding met 
redenen kan gelden. 

II. Schending of "l:erkeerde toepassing van 
de artt. 1, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13 en 14 van de 
Verordening, regelendé de heffing eener straten
en wegenbelasting in de gemeente Vlaardingen 
van 9 Febr. 1922, welke verordening is goed
gekeurd bij K. B. van 4 Juli 1922, n°. 58, 
doordat de Raad van Beroep, van oordeel, dat 
het van zelf spreekt, dat de Gemeenteraad bij 
de opgelegde aanslagen met betrekking tot deze 
belasting aan het begrip "erf" niet die beperkte 
beteekenis kan hechten, die men in het gewone 
spraakgebruik daaraan toekent, het stations
emplacement te Vlaardingen, voor zooverre 
het onbebouwd is, als erf behoorende bij be
bouwde eigendommen aanmerkt en zijne belas
ting als zoodarig toelaat; ·- · ten onrechte, daar 
niet blijkt,ldat aan "erf" in de belastingverorde
ning eene andere beteekenis zou mogen worden 
toegekend dan die van het gewone spraakgebruik 
en met name niet daaronder valt het onbe
bouwde deel van een stationsemplacement ; 

0. omtrent het eerste middel : 
dat, al kan aan den l\linister worden toege

geven, dat de in de bstreden uitspraak ge
volgde wijze van redengeving der beslissing 
door verwijzing naar stukken van het geding, 
welks inhoud wordt geacht te zijn ingelascht, 
als regel is een ongewenschte vorm van moti
beering èn omdat zjj het gevaar oplevert, dat 
de uitspraak onduidelijk wordt of op tegen
strijdige gronden komt te steunen, èn omdat op 
die wijze voor anderen, dan die de stukken in 
handen· krijgen, kennisneming der sronden 
wordt bemoeilijkt, zij echter geen striJd ople
vert met het voorschrift van art. 16 der wet van 
19 Dec. 1914 (Staatsblad n°. 564), indien slechts, 
gelijk met de onderhavige uitspraak het geval 
is, de stukken, waarnaar wordt verwezen, deel 
uitmaken van de zaak, waarin de uitspraak 
wordt gegeven ; · 

dat dus het eerste middel niet tot cassatie 
kan leiden; 

0. met betrekking tot het tweede middel : 
dat art. 1 van de verordening, regelende de 

heffing eener straten- en wegenbelasting in de 
gemeente Vlaardingen, zich aansluitende bij 
het bepaalde in art. 242c der Gemeentewet, 
luidt: 

,,In deze gemeente wordt een belasting ge
heven onder den naam van Straten- en Wegen
belasting, wegens gebouwde eigendommen en 
daarbij behoorende erven, die aan de openbare 
land- en waterwegen der gemeente belenden of 
in de onmiddellijke nabijheid daarvan gelegen 
zijn en wegens ongebouwde eigendommen, die 
aan deze wegen belenden of op deze wegen 
uitgang hebben."; 

dat bij de artt. 10 en 14 wordt vastgesteld 
hoeveel belasting verschuldigd is en daarbij 
onderscheid wordt gemaakt, naarmate de be
lasting geheven wordt volgens de in art. 1 
genoemde gebouwde eigendommen en daarbij 
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behoorendc erven of wegens de daarnaast ver
melde ong bouwde eigendommen ; 

dat de Raad van Beroep de onderwerpelijke 
perceelen heeft aangemerkt als te behooren tot 
de eerstgenoemde categorie ; 

dat bij de toelichting van het tweede middel 
tegen de uit het vertoogschrift overgenomen 
gronden, waarop 's Raads beslissing berust en 
die hierboven onder 1°., 2°. en 3°. zijn weer
gegeven, is aangevoerd : 

t egen dien sub 1°.: dat eene beslissing van 
een ander college, nog wel gegeven naar aan
leiding van eene vroegere verordening, waarin 
art. 1 anders luidde dan in de huidige verorde
ning, den Raad niet als grondslag voor zijn 
uitspraak mag strek.ken; 

tegen dien sub 2°. : dat onder "erf" naar het 
spraakgebruik is te verstaan een stuk grnnd, 
dat als hulpzaak behoort bij een huis of woning 
en dat - waar niet blijkt, dat dit woord in 
de verordening in anderen zin is gebruikt dan 
het taalgebruik daaraan toekent - de onder
werpelijke terreinen, die te zamen vormen het 
Stationsemplacement en dus niet beantwoorden 
aan bovenstaande definitie, ten onrechte als 
,,erven" zijn aangemerkt; 

tegen dien sub 3°. : dat het beroep op de num
mering van het kadaster niet baten kan, ver
mits dáárvan niet afhankelijk kan zijn of zekere 
gronden tot de eene of de andere in de verorde
ning vermelde soort van onroerende eigendom
men moeten worden gerekend ; 
· 0. dat in dit betoog terecht wordt opgeko

men tegen den derden grond, daar immers, a 
is naar art. 3 voor de vraag, wie als genothebber 
wordt aangemerkt, de kadastrale legger wel van 
beteekenis, de verordening echter de belasting 
heft van eigendommen, niet van kadastrale 
perceelen, en de omstandigheid, dat zekere 
~ronden in het kadaster zijn opgenomen in 
eén nummer met een zich daarop bevindend 
gebouw, niet van waarde is voor de beslissing 
of die gronden belastbaar zijn als tot dat ge
bouw behoorende erven: 

dat evenzeer terecht de juistheid is betwist 
van den eersten grond, voor zooverre althans 
daarin kracht wordt gezocht in het enkele feit, 
dat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland 
dezelfde meening zijn toegesdaan als de ge
meente Vlaardingen ; 

dat in laatstgemelden grond echter ook zijn 
vermeld de feitelijke omstandigheden, waarop 
Gedeputeerde Staten hun oordeel deden rusten 
en de Raad, door overneming van dien grond, 
mede heeft te kennen gegeven, dat hij die feite
lijke omstandigheden, die ook in het geding 
niet zijn betwist, als vaststaand aanneemt ; 

0. dat, wat den tweeden grond betreft, bij 
de bestrijding daarvan is uitgegaan van een te 
enge beteekenis van het woord "erf" in art. 1 
der Verordening ; 

dat immers, waar dit artikel spreekt van ge
bouwde eigendommen, waaronder kunnen val
len gebouwen van den meest uiteen!oopenden 
aard , met de uitdruk.kin~ ,,daarbij behoorende 
erven" niet enkel kan ziJn gedoeld op hetgeen 
het spraakgebruik onder een erf van een huis 
of woning verstaat ; 

dat veeleer moet worden aangenomen, dat 
gronden, die liggen in de onmiddellijke nabij
heid van gebouwde eigendommen en met deze 
bestemd zijn gezamenlijk voor hetzelfde doel 

te worden gebruikt, zijn aan te merken als tot 
die gebouwde eigendommen behoorende erven 
in den zin van art. 1 der Verordening; 

dat, waar nu voor den Raad, gelijk hierboven 
is betoogd, vaststond, dat een gedeelte van het 
terrein, waarom het hier gaat, wordt gebezigd 
als goederenbergplaats en ook het van het overi
te gedeelte gemaakte gebruik zich rechtstreeks 
regelt naar de bestemming van het stationsge
bouw, dat alleen van die gronden tot de gebouw
de eigendo=en toegang kan worden verkregen 
en dat alle gronden en terreinen, welke bij den 
bestreden aanslag zijn beschouwd als aanhoorig
heden van het stationsgebouw, zich bevinden 
op een van de omliggende perceelen afgesloten 
terrein, de Raad van Beroep, zonder schending 
van de in het middel aangehaalde artikelen, 
kon beslissen dat die terreinen a ls "tot gebouwde 
eigendommen behoorende erven" belastbaar 
zijn; 

dat dus ook het tweede middel is onaanne
melijk; 

Verwerpt het beroep. (W.) 

15 April 1926. ARREST van den Hoogen Raad. 
Onder "woonvertrekken" zijn in art. 13a 

lid 2 der wet, naar algemeen ,spraakgebruik, 
te verstaan vertrek.ken, welke naar hunne 
gestelrl.heid en inrichting voor bewoning 
geschikt zijn, of, gelijk het Hof het uit
drukt, woongelegenheid bieden. Op den 
a.a.rd der zich in het verhuurde perceel 
bevindende vertrekken komt het, voor de 
vraag of een "woning" is verhuurd, voor
namelijk aan. 

De enkele omschrijving in het huur
contract van het verhuurde als "winkel
huis, alleen als zoodanig te gebruiken'· is 
niet voldoende om de toepasselijkheid der 
Huurcommissiewet uit te sluiten . 

(Huurcommissiewet art. 13a.) 

Mrs. Bosch, Savelberg, Jhr. Feith, Visser 
en Kirberger. 

0. F. de Vries, wonende te 's-Gravenhage, 
eischer tot cassatie van een arrest door het Hof 
te 's-Gravenhage den Uden Mei 1925 tusschen 
partijen gewezen, advocaat Mr. J. \Volterbeek 
Muller, 

tegen: 
de N.V. ,,AJgemeene Handelsmaatschappij De 
Poorter & Cie", in liquidatie, gevestigd en 
kantoor houdende te 's-Gravenhage, verweer
ster in cassatie, advocaat Mr. J. Weyl. 

Conclusie van den Procureur-Generaal Mr. 
Noyon. 

Als middel van cassatie is voorgedragen : 
Schending of verkeerde toepassing van de artt. 
1, 8 en 13a der Huurcommissiewet (deze arti
kelen gelezen ook in verband met den consi
derans der wet) omdat het Hof ten onrechte 
heeft beslist dat de krachtens genoemde wet 
bevoegde autoriteiten met de vaststelling van 
de huur van het huis, ten processe bedoeld, 
bemoeiing hadden en de huurprijs van dat 
huis krachtens die wet va tgesteld kon worden, 
hoewel het Hof feitelijk va tstelt dat het huis 
als "winkelhuis" verhuurd "alleen als zoodanig 
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te gebruiken" tot welke beslissing het Hof 
is ~ekomen door de overweging dat de toepas
selijkheid van voornoemde wet alleen hiervan 
afhangt of het huis woongelegenheid bevat, 
hetgeen het geval is - ten onrechte daar ge
noemde wet alleen t.oepasselijk op huizen welke 
(geheel of ten deele) als woning zijn verhuurd, 
niet op dezulke welke, zelfs in strijd met het 
huurcontract, door den huurder als woning 
w01·den gebruikt. 

Het middel moet naar mijne meening afstui 
t.en op de bepaling die artikPl 13a sub 2 der 
Huurcommissiewet geeft van woning : ieder 
perceel met een of meer .woonvertrekken, 
alsmede als woning ingericht gedeelte van een 
perceel. Dit artikel is wel eerst later door de 
Huuropzeggingswet van 25 Ma:-,,rt 1918, S. 182, 
in de Huurcommissiewet ~ebracht, maar be
heerscht nu het. begrip woning overa.l waar het 
woord in die wPt voorkomt. 

Het begrip bepalen naar de bedoeling waar
mede of het gebruik waartoe een perceel îs 
verhuurd, kan men dus niet zonder in strijd met 
artikel 13a te komen. 

De eischer doet wel een beroep op het eerste 
lid van dit artikel, volgens hetwelk de wet onder 
huur en verhuur verstaat iedere overeenkomst, 
onder welken naam of in welken vorm ook aan
gegaan, die ten doel heeft het ten gebruike 
verkrijgen en verstrekken van eene woning, 
en h~j wil daaruit afleiden dat de wet toch ook 
de bij overeenkomst aan het verhuurde gegevene 
bestemming erkent, doch ten onrechte; want 
in dat lid wordt alleen bepaald wat onder huur 
en verhuur wordt verstaan en de strekking 
hiervan is dat niet aan het begrip huur en 
verhuur onttrokken zal worden de handeling 
waaraan een andere naam is gegeven maar die 
toch het gebruik van eene woning bedoelt. 
Wat woning is wordt daarbij niet bepaald. 
Er staat dan ook niet verkrijgen en verstrekken 
ter bewoning, maar verkrijgen en verstrekken 
van eene woning, dus van hetgeen in het tweede 
lid onder woning wordt verstaan. 

Ik concludeer tot verwerping van het beroep 
met veroordeeling van den eischer in de kosten. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat blijkens het bestreden arrest en het 

daarin ten aanzien der feiten overgenomene 
uit het vonnis der Arr. -Rechtbank te 's-Graven
hage den 29sten December 1924 tusschen 
partijen gewezen, de verweerster, stellende, dat 
zij van 15 Januari 1921 tot 15 Januari 1923 
van eischer een perceel in huur .heeft gehad 
voor f 4500.- per jaar; dat op 15 Januari 1923 
de huur tegen een prijs van f 40\,0.- voor twee 
jaren is verlengd, doch partijen haar op 15 Janu
ari 1924 hebben beëindigd; dat, nadat de 
Huurcommissie T te 's-Gravenhage op verzoek 
van verweerster den huurprijs van meergemeld 
perceel per 1 Januari 1918 op f 2600.- per jaar 
had geschat, de Kantonrechter, met vernieti
ging in zoover dier uitspraak, den huurprijs op 
f 3200.- per jaar heeft geschat, zoodat deze 
met ingang van 1 April 1921 mocht bedragen 
f 3520.- per jaar en van 1 Augustus 1923 
af f 4400.- ; dat verweerster alzoo f 2286. 70 
te veel aan huurpenningen heeft betaald, dit 
bedrag als onverschuldigd betaald van eischer 
heeft teruggevorderd ; 

dat eischer in conventie deze vordering heeft 

bestreden met het verweer, dat het bedoelde 
perceel geen woonhuis en de Huurcommissie
wet daarop dus niet toepasselijk was, en in 
reconventie onder meer schadevergoeding tot 
het beloop van het in conventie geëischte heeft 
gevorderd, op grond dat verweerster in strijd 
met het huurcontract het als winkelhuis ver
huurde mede als woonhuis heeft doen inrich
ten· 

d~t de Rechtbank, de vordering in conventie 
toewijsbaar oordeelende, de uitspraak daarom
trent tot die in reconventie heeft aangehouden 
en in reconventie heeft beslist, dat de voormelde 
schadevordering aan eischer niet toekwam, wijl 
naar zijn eigen omschrijving het perceel reeds 
ten tijde der verhuring een huis met een of meer 
huurvertrekken was, terwijl zij hem, met be
trekking tot het overige gedeelte zijner vorde
ring, eene bewijslevering oplegde ; 

dat eischer in hooger beroep heeft stan nde 
gehouden dat het verhuurde niet als een woon
huis was te beschouwen, en ter ondersteuning 
daarvan vooreerst heeft aangevoerd, dat bij 
den aanvp,ng der huur in het huis in geenerlei 
woongelegenheid voorzien was, en vervolgens 
dat hij bij het huurcontract aan verweerster 
ook slechts heeft verhuurd een winkelhuis, 
alleen a.Js zoodanig te gebruiken ; 

dat evenwel het Hof ten aanzien der eerste 
bewering heeft overwogen, dat, gelijk ten pro
cesse vaststond, het verhuurde ten tijde der 
verhuring bestond uit een winkelruimte met 
daarachter een kamer, een keukentje en een 
bakkerij met bergruimte voor de ingrediënten 
dier bakkerij, waaruit volgt, dat de localiteiten 
niet uitsluitend uit winkelruimte en bakkerij 
bestonden, maar daarin ook een kamer met 
keuken aanwezig was, derhalve woongelegen
heid werd aangetroffen, en ten aanzien der 
tweede bewering : dat weliswaar het huis is 
verhuurd als "winkelhuis, alleen als zoodanig 
te gebruiken", doch hieruit niet volgt, dat de 
krachtens de Huurcommissiewet bevoegde auto
riteiten met de vaststelling van de huur voor 
dit huis geen bemoeiing hadden, aangezien 
dit alleen hiervan afhangt, of het huis woon
gelegenheid bevat, hetgeen, volgens het hier
bovenoverwogene, wel het geval was ; weshalve 
het beroepen vonnis bij het bestreden arrest 
zoo in conventie als in reconventie werd bekrach
tigd; 

0. dat tegen deze uitspraak is gericht het 
navolgende middel van cassatie : Zie Concl. 
Procureur-Generaal ; 

0. daaromtrent : 
dat ingevolge art. 13a 2 der Huurcommissie

wet ieder perceel met een of meer woonvertrek
ken in den zin dier wet als eene "woning" moet 
worden beschouwd, terwijl onder "woonvertrek
ken" naar het algemeen spraakgebruik te ver
staan zijn vertrekken, welke naar hunne ge
steldheid en inrichting voor bewoning geschikt 
zijn, of, gelijk het Hof het uitdrukt, woongele
genheid bieden ; 

dat het voor de beantwoording der vraag, of 
eene "woning" verhuurd is, derhalve niet aan
komt op de benaming door partijen aan het 
verhuurde gegeven, maar voornamelijk op den 
aard der zich in het verhuurde perceel bevinden
de vertrekken ; 

dat, al zouden partijen voorts aan vertrekken 
welke naar hun aard als woonvertrekken zijn 
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te beschouwen, bij de verhuring eene gewijzigde 
bestemming kunnen geven en de Ruurcommis
siewet, bij gebruik dier vertrekken overeenkom
stig hun nieuwe bestemming, daarop niet 
van toepassing zijn, in ieder geval daartoe 
- gelijk het Hof met juistheid besliste - de 
enkele omschrijving in het huurcontract van 
het verhuurde perceel als "winkelhuis, alleen 
a.!s zooda.nig t e gebruiken" niet voldoende is; 

dat hieruit volgt, dat de stelling van het 
middel, dat de Huurcommissiewet slechts toe
passelijk zou zijn op huizen, als "woning" ver
huurd, is onjuist en bet middel a.lzoo niet tot 
cassatie kan leiden ; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

ló Apri l 1926. ARRE'ST van den Hoogen Ra.ad. 
Weigering door de Rechtbank van de 

genoegza.a.mverkla.ring der stukken (a.rt. 
129 B . W.), nu de curator en de toez . cura
tor geen toPstemming tot het aanga.an van 
het huwelijk hebben verleen<l. Vernieti
ging dier besch.ikking in het belang der 
wet. Geschiedenis. 

IB. W. a.rtt. 129 en 506.) 

Mrs. Bosch, Sa.velberg, ,Jhr. Feith, Visser en 
van den Dries. 

Vordering van den Procureur-Genera.9,l N oyon. 

1 e Arr.-Rechtba.nk te R otterdam is geroepen 
geweest tot beoordeeling van eene weigering 
van den Ambtenaar van den Burgerlijken Stand 
der gemeente Rotterdam tot voltrekking van 
een huwehjk wegens ongenoegzaamheid van 
stukken en verklaringen, art. 129 B. W.; 

Eene der partijen was namelijk op eigen ver
zoek wegens zwakheid van vermogens onder 
cura.teele gesteld en de curator en de toeziende 
curator hadden geweigerd t.oestemming tot 
het huwelijk te verleenen ; 

De Rechtbank wees het verzoek tot genoeg
zaa.mverkla.ring van de stukken en verklarin
gen af, oordeelende dat de geweigerde toestem
ming_ V?Or de voltrekking van het huwelijk 
noodig 1s; 

De beschikking der R echtbank berust in 
de eerste plaats h.ierop dat het eerste lid van 
art. 506 B. W., bepalende dat een onder cura.
teele gestelde gelijk staat met een minderja
rige, zoowel op persoolli'rechtelijke als op ver
mogensrechtelijke verhoudingen toepasselijk is ; 

Le Rechtbank motiveert ha.re opvatting 
hiermede dat anders de uitzondering in het 
tweede lid van art. 506 geheel mispla.a.ts zoude 
zijn. Die uitzondering houdt in dat op den
gene die wegens verkwisting onder cura.teele 
gesteld is, indien hij zich in het huwelijk wil 
begeven, de bepalingen van de a.rtt. 95 en 206 
B. W. toepasselijk zijn Artikel 94 wordt niet 
toepasselijk verklaard, de bepaling zegt a.lzoo 
niet anders dan dat de toestemming van den 
curator en den toezienden curator of het ver
lof van den Kantonrechter noodig is. ma.ar 
dan ook alleen ten aanzien van hem die wegens 
verkwisting onder cura.teele is gesteld ; daaraan 
moet ten grondslag liggén de onderstelling dat 
bij cura.teele uit anderen hoofde de toestemming 
niet vereischt is, zooda.t hij die wegens zwakheid 
van vermogens ondH' cura.teele is gesteld 

zelfstandig een huwelijk kan aanga.an. I n 
het stelsel der Rechtbank vormt trouwens het 
tweede lid van art. 506 niet eene uitzondering 
op de bepaling van het eerste lid, maar eene 
toepassing daarvan, welke, als geheel onnoodig, 
juist zoude zijn wat de Rechtbank misplaatst 
noemt. 

De R echtbank ontleent ha.ar argument ook 
aan de toepa.ssel.jjkverklaring van art. 206 
B. W., een onder cura.teele gestelde zoude na.ar 
de door ha.ar bestredene opvatting wel een 
huwelijk mogen aanga.an met geheele gemeen
schap van goederen, doch geene huwelijks
voorwaarden mogen ma.ken zonder toestem
ming van curator en toezienden curator ; 

De kracht va.u dit argument ontgaat mij ook. 
Curator en toeziende c urator kunnen ,vel be· 
letten dat er huwelijksvoorwaarden gemaakt 
worden die hun ongewenscht voorkwamen, 
maar daaruit volgt geenszins dat hunne toe
stemming tot het aangaan van het huwehjk 
in het algemeen noodig is ; 

Wel is waar kunnen ouders, grootouders en 
voogden van minderjarigen hunne toestemming 
tot het huwelijk weigeren ook om vermogens
rech telijke redenen, hetzij dat zij huwelijks
v0orwa.arden wenschen, hetzij dat zij de ont
worpene voorwaarden niet goedkeuren - i=er 
aan de motieven voor het onthouden van toe
stemming zijn geene grenzen gesteld - ma.ar 
daaruit volgt niet dat de curator en de toe
ziende curator om dergelijke redenen het huwe-
1\jk zouden kunnen beletten, hetgeen toch in 
beginsel iets anders is dan bezwaar ma.ken 
tegen de huwelijksvoorwaarden of wenschelijk 
achten van zulke voorwaarden. In het laatste 
geval moet art. 206, voor zoover het de tus
schenkolilSt van den Kantonrechter toelaat, 
analogisch worden toegepast en moeten de 
voorwaarden aan zijne beslissing worden onder
worpen, welke beslissing dan niet het aangaan 
van het huwelijk maar alleen de vermogens
rechtelijke gevolgen daarvan betreft. 

En dat de curator gedwongen is een huwelijk 
met gemeenschap van goederen aangegaan t.e 
erkennen. heeft geen be1wa.a.r, omdat het be
heer van de goederen toch bij hem blijft, 
als niet overgaa.nde op den gehuwden curandus, 
noch ook zoola.ng de cura.teele duurt en de 
curator niet ontslagen i~ van zijn beheer, op 
den echtgenoot der curanda. 

H et komt mij a.lzoo voor dat de toestemming 
van den curator en den toezienden curator 
tot het huwelijk van iemand die wegens zwak
heid van vermogens onder curateele is gesteld, 
door de wet niet vereischt wordt en het gemis 
daarvan dus niet tot de beslissing dat de 
stukken en verklaringen niet genoegzaam zijn, 
mag leiden , weshalve ik wegens schending of 
verkeerde toepassing van de a.rtt. 95 en 506 J~. 
129 B. W. vorder de ca~sa.tie in het belang der 
wet van de beschikking der Arr.-Rechtba.nk 
t e Rotterdam van 8 Juni 1925 op het verzoek 
van Sa.ra Kraal en Albertus Johannes de Groot. 

De Hooge Raad, enz.; 
0. dat uit de bijzondere regeling, welke de 

wet t en aanzien van de bevoegdheid oni te 
huwen geeft voor de onder cura.teele gestelden 
uit hoofde van gebrek aan verstandelijke ver
mogens, en voor de onder cura.teele gestelden 
wegens verkwisting, volgt, cla.t het algemeen 
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voorschrift van het eerste lid van art. 506 
B. W. ni< ,t betrekking heeft op de bevoegdheid 
om te huwen; 

dat waar onder de eerstgenoemde groep van 
onder curateele gestelden de op ei~en verzoek 
onder curateele gestelden niet ziJn te rang
schikken, de wet deze laatsten vriJ laat om te 
huwen en te hunnen aanzien, behoudens dat 
ook voor hen zal blijven gelden art. 99 B . W. 
- geene bijzondere toestemming voorschrift ; 

0. dat een en ander steun vindt in de ge
schi edenis dezer stof : 

0 . toch, dat daar in de eerste plaats i.it 
blijkt, dat in het Oud-Holla11dech recht als 
regel gold, dat voor het huwelijk van zooge
n,i,amde bejaarde en onbejaa rrle weezen geen 
toestemming van voogden of curatoren werd 
vereischt, zij het ook, dat plaatselijk afwijkende 
regelingen bestonden en in later tijd neiging 
schijnt te hebben bestaan om aan voogden en 
curatoren meer invloed op het huwelijk van 
de aan hunne zorg toevertrouwde personen 
toe te kennen ; 

0. dat clit laatste bevestiging vindt in art. 118 
van het Wetboek Napoleon ingericht voor het 
Koninkrijk Holland, houdende: ,,Ouderlooze 
meerderjarige personen hebben, tot het aan
gaan van een huwelijk, niemands toestemming 
noodig, behalve van hunnen curator, indien 
zij om eenige reden onder curateele staan", 
welke bepaling gewijzigd wordt teruggevonden 
in art. 143 Ontwerp 1820, dat luidt: ,,Ouder
looze meerderjarigen, clie onder curateele 
staan, hebben tot het aangaan van een huwelijk 
noodig het verlof van den regter, welke de cu
rateele verlee'nd heeft. De curator zal op het 
daartoe gedane verzoek moeten worden ge
hoord." 

0. dat dit laatste ontwerp wel aan de Staten
Generaal werd aangeboden, maar werd om
gewerkt tot de regeling, die in terug te vinden 
in het Wetboek 1830, waarop de Fransche 
Code Civil overwegenden invloed had uitge
oefend en waarin in het bijzonder de curateele 
op eigen verzoek was vervangen door de moge
lijkheid om voor personen "door zwakte van 
geestvermogens aangetast" een raadsman te 
benoemen, echter zonder aan dezen invloed 
op het huwelijk van den door zwakte van ver
mogens aangetasten persoon toe te kennen ; 

0. dat men echter bij de herziening van het 
Burgerlijk Wetboek, die volgde na de afschei
ding van België, op de uit het Fransche recht 
overgenomen bepalingen, omtrent het toe
voegen van een raadsman is teruggekomen en 
tot de instelling, medebrengende dat men, 
,,uithoofde van hoogen ouderdom of eigen ge
voel van zwakheid," zijne eigene curateele 
kan verzoeken, is teruggekeerd ; 

dat men bij deze regeling, die werd samen
gevat in het Ontwerp van Februari 1832, - dat 
werd de wet van 16 Juni 1832 (S. 41), - aan
dacht had te schenken en blijkens het voor
schrift van art. 506 lid 2 B . W. ook heeft ge
schonken aan de vraag, of voor het huwelijk 
van iemand wegens verkwisting of op eigen 
verzoek onder curateele gesteld nog eene bij
zondere toestemming van zijn curator of bij -
voorbeeld van den rechter noodig zou zijn ; -
doch toen, hoewel men de bovenaangehaalde 
bepalingen van het Wetboek Napoleon inge
richt voor het Koninkrijk Holland en van het 

Ontwerp 1820 voor zich had liggen, gemeend 
heeft zich te moeten beperken tot het even
aangeduide voorschrift van art. 506 lid 2 B. W. 
ten aanzien van wegens verkwisting onder 
curateele gestelden, zonder dat daarbij aan 
een willekeurig verzuim ten aanzien van 
onder curateele gestelden op eigen verzoek 
gedacht kan worden, daar beide veranderin
gen - wederinvoering der curateele op eigen 
verzoek en de bepaling van art. 506 lid 2, -
in het bovengenoemde zeer weinig omvangrijke 
wetsontwerp van Februari 1832 waren opge
nomen; 

0. dat hieruit moet worden afgeleid, dat de 
wetgever van 1832 geen bijzondere bepalingen 
ter beperking van de huwelijksvrijheid van hen, 
die op eigen verzoek onder cnrateele waren 
gesteld, noodig achtte ; 

0. dat uit het bovenaangevoerde de ge
grondheid van het middel volgt ; 

Vernietigt in het belang der wet de beschik
king door de Arr.-Rechtbank te Rotterdam op 
8 Juni 1925 gegeven; 

Bepaalt dat dit arrest geen nadeel kan toe
brengen aan de rechten van partijen. 

(N. J.) 

16 April 1926. BESLUIT tot aanwijzing, 
overeenkomstig artikel 170 der hooger
onderwijswet, van de Nederlandsch-Duit
sche Vereeniging als bevoegd om bij de 
faculteit der letteren en wijsbegeerte aan 
de Rijksuniversiteit te Utrecht een bijzon
deren leerstoel te vestigen. S. 68. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
15 Februari 1926, n°. 662", afdeeling Hooger 
Onderwijs; 

Gelet op de artikelen 170-172 der hooger
onderwijswet ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
16 Maart 1926, n°. 14); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 13 April 1926, n°. 1461, 
afdeeling Hooger Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
de Nederlandsch-Duitsche vereeniging a.an 

t e wijzen als bevoegd om bij de faculteit der 
letteren en wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit 
te Utrecht een bijzonderen leerstoel te vestigen, 
opdat door den daarvoor te benoemen hoogleer
aar onderwijs worde gegeven in de Duitsche 
taal en letterkunde. 

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

's-Grayenhnge, den 16den April 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister vàn Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

WASZINK. 

( Uitgeg. 10 Mei 1926.) 
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16 Apr·il 1926. BESLUIT tot schorsing van het 
besln;t van den Raad der gemeente Oude
water d .d. 12 Maart 1926, waarbij aan 
B. Yff, aldaar, is toegestaan het perceel, 
plaatselijk gemerkt B 352, aan ,de Wijn
gaardstraat, als woning in gebruik te doen 
nemen. S. 69. 

Geschorst olt 1 November 1926. 

17 April 1926. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het Staatsblad van het op 
15 Maart 1926 te 's-Gravenhage tusschen 
Nederland en België gesloten Telegraaf
verdrag, strekkende tot vervanging van 
dat van 8 Maart 1920 (Staatsblad 1920, 
no. 231). S. 70. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Gezien het op 15 Maart 1926 te 's-Gravenhage 
tusschen Nederland en België gesloten Tele
graafverdrag, strekkende tot vei vanging van 
dat van 8 Maart l 920 (Staatsblad 1920, n°. 231 ), 
van welk verdrag een afdruk en eene vertalü1g 
bij dit besluit zijn gevoegd; 

Overwegende, <'lat de akten vau bekrachti
~ing van dat verdrag op 29 Maart 1926 te 
s-Gravenhage zijn uitgewisseld ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Euitenlandsche Zaken van den 12den April 
1926, Directie van het Protocol, n°. 9455 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
bedoeld verdrag, alsmede de vertaling daar

van, te doen bekend maken door de plaatsing 
van Jit Besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zooveel 
hem aangaat, belast met de uitvoering van 
h etgeen ten deze wordt vereischt. 

's -Gravenhage, don l 7den April 1926. 
WILHELMINA. 

De llfinister van !3nitenlandsche Zaken, 
VAN KARNEBEEK. 

( Uitgeg . 27 April 1926.) 

Sa Majesté la Rl3ine des Pays-Bas et Sa 
Majesté Ie Roi des Belges, désirant faciliter les 
relations télégraphiques entre les Pays-Bas ot 
la Belgique, et usant de la faculté quo Leur . 
accorde l'article 17 de la convention télégra
phique internationale, signée le 22 juillet 1875, 
à St. Pétersbourg, ont résolu do conclure uue 
nouvelle convention à ce sujet et ont nommé 
pour Leurs plénipotentiaires, savoir : 

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas : 
Son Excellence Jonkheer H. A. van Karne

beek, Son ministre des a"faires étrangères ; 
Sa Majesté le Roi des Belgès : 

Son Altesse le Prince Albert de Li~ne, Son 
envoyé extra-ordinaire et ministre plenipoten
tiaire à La Haye, 

lesquels, après s'être communiqué leurs 
pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, 
sont convenus des dispositions suivantes: 

Article premier. Le tarif ,Par mot des 
télégrammes ordinaires échanges directement 
entre les Pays-Bas et la Belgique, est fixé à 
15 centimes. 

Les télégrammes de presse bénéficient d'une 
réduction de 50 p.c. de la taxe précitée. 

Art. 2. Le partage des taxes se fera par 
moitié entre les deux administrations. 

Art. 3. Ohaque administ-ration perçoit la 
taxe dans la forme qui lui convient. 

Art. 4. Les télégrammes échangés entre les 
Pays-Bas et la Belgique qui, par suite d'inter
ruption ou d'encombrement des lignes directes, 
emprunteraient Ie réseau d'une administration 
étrangère ne sont soumis à aucune surtaxe, 
le prix du transit restant à la charge de l'ad
ministration expéditrice. 

Les télégrammes qui seraient détournés de 
la voie directe sur la demande de l'expéditeur, 
sont soumis aux taxes et aux dispositions de 
la -convention télégraphiqne internationale et 
du règlement de SPrvice qui la complète. 

Art. 5. Les télégrammes intérieurs de 
chacun des deux pays qui, par suit-: d'inter
ruption momentanée de ses propres lip-nes, 
auraient à emprunter, pour arriver à destina
tion, les lignes télégraphiques de l'autre pays 
ne donnent lieu à aucune bonific.i.tion au profit 
de ce dernier. 

Art. 6. Les télégrammes arrivant à un 
bureau de l'un des deux Etats, V)isin de la 
fronti ère, peuvent être transportés par exprès 
sur Ie territoire de l'autro Etat dans un rayon 
à déterminer de commun accord par les deux 
administrations. 

Art. 7. Les dispositions cle la convention 
tél6graphique internationale de Saint-Péters
bourg, ainsi q,ie celles-du règlement de service 
international sont applicables aux relations 
directes entre les PPys-Bas et la Belgique dans 
tont ce qui n'est pas réglé par les présentos 
dispositions, lesq uelles remplacent et abrogent 
!'arrangement signé à La Hayo, Ie 8 mars 1920. 

Art. 8. Les administrations télégraphiques 
des deux pays pourront, à teute epoque, 
modifier de commun aecorrl et sauf approba
tion de leurs Gouvernements respectifs, les 
tarifs et conditions déterminés par la présente 
convention. 

Art. 9. La présen.;e convention sera rat'fiée 
et les ra tifioations en seront échangées à La 
Haye aussitöt que possible. Elle entrera en 
vigueur le l er avril 1926 et sera maintenue 
jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois 
à compter du jour ou la dénonciation en aura 
été faite par l'une des parties contractantes. 

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs 
ont signé la présente convention qu''ls ont 
revêtue de leurs cachets. 

Fait, en double, à La Haye, Ie 15 mars 1926. 
(L.S.) VAN KARNEBEEK. 
(L. S ) Prince ALBERT DE LIGNE. 

VERTALING. 

Hare Majesteit de Koningin der Neder
la.r>den en ZiJne Majesteit de Koning der Belgen, 
wenscbende het telegraafverkeer tusschen 
Nederland en België te bevorderen en gebruik 
makende van de bevoegdheid welke Hun is 
toegekend bij artikel 17 van het internationaal 
telegraafverdrag, den 22sten ,Juli 1875 te 
St. Petersburg onderteekend, hebben besloten 
te dezer zake een nieuw verdrag te sluiten en 
hebben tot Hoogstderzelver gevolmachtigden 
benoemd, te weten : 

Hare Majesteit de Koningin der Neder
landen: 
Zijne Excellentie ,Jhr. H. A. van Karuebeek, 
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Hoogstderzelver minister van buitenlandsche 
zaken; 

Zijne Majesteit de Koning der Belgen : 
Zijne Hoogheid Prins Albert de Ligne, Hoogsó

deszelfs bnitengewoon gezant en gevolmach
tigd minist,er te 's-Gravenhage, 

die, na elkander hunne in goeden en behoor
lijken vorm bevonden volmachten te hebben 
medegedeeld, omtrent de volgende bepalingen 
zijn overeengekomen : 

Art. 1. Het tarief per woord van gewone 
telegrammen, rechtstreeks tusschen Nederland 
en België gewisseld, wordt vastgesteld op 
15 centiemen. 

Perstelegrammen genieten een korting van 
50 % op vorengenoemd tarief. 

Art. 2. De trksen worden tus~chen de beide 
administratiën gelijk verdeeld. 

Art. 3. Elke administratie heft de seinkosten 
in den vorm, welke haar ge~chikt voorkomt. 

Art. 4. De tusschen Nederland en België 
gewisselde telegrammen, voor welke, ten ge
volge van storing of ophooping op de recht
streeksche l\jnen, van het net eener vreemde 
administratie wordt gebruik gemaakt, zijn aan 
geenerlei tariefsverhooging onderworpen en de 
traJLqit,wsten blijven ten laste van de a dmini
tratie yan verzending. 

Op telegrammen, welke op verzoek van tlen 
afzender van den rechtstreekschen weg worden 
afgeleid, zijn de tarieven en de bepalingen van 
het internationaal telegraafverdrag en van het 
daarbij behoorend dienstreglement van toe
passing. 

Art. 5. Voor binnenlandsche telegrammen 
van elk der beide landen, voor welke tengevolge 
van eene oogenblikkelijke storing op de eigen 
lijnen, yan de telegraaflijnen van het andere 
land moet worden gebruik ge.maakt om dezelve 
naar hunne bestemming over te brengen, is 
geenerlei vergoeding ten behoeve van dit land 
verschuldigd. 

Art. 6. Telegrammen, welke op een nabij de 
grens gelegen kantoor van een der beide Staten 
worden ontvangen, kunnen per bode naar het 
grondgebied ,an den anderen Staat worden 
overgebracht, biPnen een kring, welke door de 
beide administratiën in onderling overleg zal 
worden bepaald. 

Art. 7. De bepalingen van het internationaal 
telei,raafverdrag van St. Petersburg, zoowel 
als die va,n het internationaal dienstreglement, 
zijn van toepassing op het rechtstreeksch ver
keer tusschen Nederland en België ten aanzien 
van al hetgeen niet wordt geregeld bij deze 
bepalingen, welke de overeenkomst, onder
teekend te 's-Gravenhage den Ssten Maart 1920, 
vervangen en te niet doen. 

Art. 8. De telegraafadministratiën van 
beide landen kunnen te allen tijde de tarieven 
en voorwaarden, vastgesteld bij dit verdrag in 
gemeen overleg en behoudens goedkeuring van 
hare wederzijdsche Regeeringen, wijzigen. 

Art . 9.. Dit verdrag zal worden bekrachtigd 
en de bekrachtigingsoorkonden zullen zoo 
spoedig mogelijk te 's-Gravenhage worden nit
gewisseld. Het treedt den lsten April 1926 in 
werking en zal van kracht blijven tot na afloop 
van een termijn van drie maanden te rekenen 
van den dag, waarop de opzegging door een der 
verdragslnitende partijen heeft plaats gehad. 

Ter oorkonde waarvan de wederzijdsche ge-

1926. 

volmachtigden dit verdrag hebben onder
teekend en van hunne zegels voorzien. 
. Gedaan, in tweevoud, te 's:Gravenhage, den 
15 Maart 1926. 

(L.S.) VAN KARNEBEEK. 
(L. S.) Prince ALBERT DE LIGNE. 

17 April 1926. BESLUIT, houdende beschikking 
op het bezwaar van O.W. Frnithof, te Ooster
beek, gemeente Renkum, op grond van art. 
265i der Gemeentewet ingediend tegen den 
aanslag in de gemeente Veenendaal . in de 
plaatselijke inkomstenbelasting als forens. 
s. 71. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op het bezwaar van C. W. 

Fruithot te Oosterbeek, gemeente Renkum, op 
grond van art. 265i der Gemeentewet ingediend 
tegen den aanslag in de gemeente Veenendaal in 
de plaatselijke inkomstenbelasting als forens ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
21 November 1924, n°. 1134 en van 9 December 
1925, n°. 1134/150 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van 14 April 1926, n°. 131, afdeeling 
Directe Belastingen ; 

Overwegende dat C. W. Fruithof, te Ooster
beek, iremeente Renkitm, bij aanslagbiljet van 
10 April 1924 over het belastingjaar 1923/24 
als werkforens in de gemeente Veenendaal is 
aangeslagen ; 

dat hij daartegen bezwaar heeft gemaakt, 
aanvoerende dat hij sedert April 1923 slechts 
ongeveer 50 maal zijn zaken te Veenendaal 
heeft bezocht; 

Overwegende dat blijkens de overgelegde 
ambtsberichten C. W. Frnithof is directeur 
der Naamlooze Vennootschap Maatschappij 
voor Textielindustrie, voorheen C. Roessingh 
en Zoon, te Veenendaal ; 

dat hij als zoodanig te Veenendaal op meer 
dan 90 dagen van het belastingjaar 1923/24 
de beschiklfr1g heeft gehad over het in die 
gemeente gelegen ..:antoor dezer Maatschappij ; 

dat echter niet is gesteld en evenmin ge
bleken, dat dit kantoor voor hem bestemd was, 
om persoonlijk zijn betrekking nit te oefenen 

dat h\j mitsdien niet wegens het hebben van 
de beschikking over het voormelde kantoor 
belastingplichtig is naar art. 244a, 3°., der 
Gemeentewet ; 

dat evenmin is gebleken van eenigen anderen 
rrond krachtens welken hij belastingplichtig 
zou zijn en met name niet, dat, hij op meer dan 
90 dagen van voormeld belastingjaar in de 
gemeente Veenendaal aanwezig is geweest ter 
vervulling van zijn betrekking ; 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

den bestreden aanslag te vernietigen. 
Onze Minister van Financiën is belast met 

de nitvoering van dit besluit, dat tegelijk met 
zijn rapport in het S taatsblad zal worden ge
plaatst, en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State, Afdeeling voor 
de Geschillen van Bestuur. 

's-Gravenhage, den 17den April 1926. 
WILHELMINA. 

De l'IIinister van Financiën, DE GEER. 
( Uitgeg. 4 l'IIei 1926.) 

12 
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MINISTERIE VAN 
FINANCIEN. 

MDEELING 
DIBEClTE BELASTINGEN •. 

N° 131. 
's-Gravenhage, 14 April 1926. 

ONDERWERP: 
Commissoriaal van 
8 Juli 1924, no. 81. 

Aan de Koningin. 

]\fits deze heeft de ondergeteekende de eer 
aan Uwe Majesteit weder aan te bieden het 
bezwaarschrift, ingediend door f'. W. Fruithof 
te On,•terbeek, gemeente Renkum, tegen zijn 
aanslag in de gemeente Veenendaal in de plaat
selijke inkomstenbelasting als forens ; 

De Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, heeft Uwer Majesteit de 
volgende uitspraak voorgedragen : 

Beschikkende op het bezwaar van C. W. 
Fruithof te Oosterbeek, gemeente Renkum, op 
grond van art. 265i der Gemeentewet ingediend 
tegen den aanslag in · de gemeente Veenendaal 
in de plaatselijke inkomstenbelasting als forens ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
21 November 1924, n°. 1134; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van 

Overwegende dat C. W. Fruithof, te Ooster
beek, gemeente Renkum, bij aanslagbiljet van 
10 April 1924 over het belastingjaar 1923/24 
als forens in de gemeente Veenendaal is aan
geslagen; 

dat hij daartegen bezwaar heeft gemaakt, 
aanvoerende dat hij sedert April 1923 slechts 
± 50 maal zijne zaken te Veenendaal heeft 
bezocht; 

Overwegende, dat blijkens de overgelegde 
ambtsberichten C. W. Fruithof is directeur 
der Naamlooze Vennootschap Maatschappij 
voor Textielindustrie, voorheen C. Roessingh 
en Zoon, te Veenendaal ; 

dat hij als zoodanig te Veenendaal op meer 
dan 90 dagen van het belastingjaar 1923/24 
de beschikking heeft gehad over het in die 
gemeente gelegen kantoor dezer Maatschappij ; 

dat dit voor hem bestemd was om persoonlijk 
zijne werkzaamheden uit te oefenen, blijkende 
zulks uit het feit dat hij dit kantoor geregeld 
bezocht; 

dat daarom moet worden aangenomen dat 
hij op meer dan 90 dagen van het belastingjaar 
te Veenendaal de beschikking heeft gehad over 
eene vaste inrichting tot persoonlijke uitoefe
ning van zijn bedrijf ; 

dat hij dus terecht overeenkomstig art. 
244a onder 3°. der gewijzigde Gemeentewet 
over genoemd belastingjaar in die gemeente 
als forens is aangeslagen ; 

Gezien de genoemde wet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het bezwaar ongegrond te verklaren. 
Onze l'lfinister van Financiën is belast met 

de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

De ondergeteekende is vervolgens, krachtens 
machtiging van Uwe Majesteit van 4 September 

1925, n°. Il, met de genoemde Afdeeling van 
den Raad van State in overleg getreden. Die 
Afdeeling heeft echter geen reden kunnen 
vinden haar bovenstaand advies te wijzigen. 

Met dat advies kan de ondergeteekende zich 
niet vereenigen. Naar zijne meening gaat het 
niet aan om uit het enkele feit, dat reclamant 
geregeld (dat is op ongeveer 50 dagen van het 
belastingjaar) het vennootschappelijk kantoor 
t e Veenendaal bezocht, af te leiden, dat dit 
kantoor _voor hem bestemd was om persoon
lijk zijne werkzaamheden uit te oefenen. Wel
iswaar kan worden aangenomen, dat reclamants 
aanwezigheid met de bestemming van het 
kantoor verband hield, doch voor de stelling, 
dat het kantoor inderdaad op meer dan 90 
d agen van h et b elastingjaar voor den p er
soonlijken arbeid van reclamant bestemd was, 
levert die enkele aanwezigheid geenszins het 
bewijs. I emand kan immers even goed een 
kantoor, zelfs het kantoor der naamlooze ven
nootschap waarvan hij een der directeuren is, 
geregeld bezoeken indien dit kantoor de boven
bedoelde bestemming niet heeft, als indien het 
die bestemming wel heeft. Het is den onder
geteekende niet gelukt het bewijs voor het be
staan van de laatstbedoelde bestemming aan 
de stukken te ontleenen, hetgeen geen ver
wondering behoeft te wekken, omdat het ge
meentebestuur van Veenendaal de vraag, of 
het kantoor voor den persoonlijken arbeid van 
reclamant bestemd was, zelfs geheel buiten 
bespreking laat. Veeleer zou uit het feit, dat 
reclamant geregeld voor de vennootschap op 
reis was, zijn af te leiden, dat zijn werkkring 
buiten het kantoor was gelegen. 

In verband met het vorenstaande moge het 
Uwer Majesteit behagen, tot bekrachtiging 
over te gaan van het ontwerpbesluit, dat Haar 
hierbij eerbiedig wordt a.angeboden. 

De Minister van 'Financiën, DE GEER. 

17 April 1926. BESLUIT, houdende bepalingen 
betreffende schattingscommissiën voor de 
Inkomstenbelasting. S. 72. 

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

Financiën van 14 April 1926, n°. 117, Directe 
Belastingen ; 

Gezien a1·t. 57, 2de lid, der Wet op de- In
komstenbelasting 1914, alsmede Onze besluiten 
van 20 Maart 1915 (Staatsblad n°. 159) en van 
6 Juli 1923, no. 44 ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. In den als Bijlage I bij Ons vorenge

noemd besluit van 20 Maart 1915 (Staatsblad 
n°. 159) behoorenden staat, zooals deze laatste
lijk is gewijzigd bij Ons besluit van 6 Februari 
1925 (Staatsblad n°. 32), veivalt hot opschrift 
"Directie Utrecht", alsmede hetgeen verder onder 
dat opschrift voorkomt. 

2. In artikel 1, tweede lid, van Ons voren
genoemd besluit van 6 Juli 1923, n°. 44, vervalt 
,, Utrecht f 400". 

3. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van 1 Mei 1926. 

Onze l'lfinister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den l 7den April 1926. 
WILHELMINA. 

De .Minister van Financiën, DE GEER. 
(Uitgeg. 27 Aprill926.) 



179 19 APRIL. 1926 

19 April 1926. ARREST van den Hoogen Raad. ' 
Alleen aan een vriespunt, dat is bepaald 

volgens de methode omschreven in de 
onder I A 5 der bijlage van het Melkbesluit 
mag de rechter, hetzij onmiddellijk of 
middellijk, gevolgtrekkingen omtrent de 
al of niet deugdelijkheid der onderzochte 
melk vastknoopen. 

(Melkbesluit art. 2.) 

Mrs. H esse, Segers, Ort, T averne en K.irberger. 

L. P. M. v. d. M., requirant van cassatie 
tegen een te zijnen laste gewezen vonnis van 
de Arr.-Rechtbank te 's-Gravenhage van den 
acht en twintigsten Januari 1926, waarbij in 
hooger beroep, met vernietiging van een vonnis 
van het Kantongerecht te 's-Gravenhage van 
14 November 1925, de requirant ter zake van: 
,,te 's-Gravenhage waren vnvoeren, die on
deugdelijk zijn van samenstelling", met aan
haling van de artt. 1 en 6 der Warenwet 1919, 
S. 581, J, 2 en 6 der Keuringsverordening voor 
de gemeente 's-Gravenhage, en ~~ van het 
Wetboek van Strafrecht, is veroordeeld tot 
betaling eener geldboete van eenhonderd 
gulden subsidiair eene hechtenis van vijftig 
dagen. 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Tak. 

De Verordening op de ke ,iring van waren 
voor 's Gravenhage verbiedt en straft met 
hechtenis of geldboete het vervoeren van waren, 
die ondeugdelijk van samenstelling z1jn. 

Vóórdien rerden ten aanzien v.an melk geen 
omlijnde o,iscben gesteld. maar sedert 7 October 
jl. is daarin verandering gebr,i,rht door het 
toen in werking getreden K. B. van 2', Juni 
1925, S. 256, dat in art. ~ sub o o. a. l-.epaalt, 
dat er niets aan ma~ zijn toegevoegd of ont
trokken. Er beeft dus verandering van Wet
geving plaats gehad. 

Nu is ten aanzien van requirant, bij het 
bestreden vonnis, dat L•P 28 Januari jl. ge
wezen werd, bewezen verklaard : ,,dat bij vp 
24 September l!l25 des voormiddags c,mstreeks 
!l.10 uur te 's-Gravenbage (Lo'>sdninen) eene 
h '.leveelheid melk als volle melk in een op een 
met een paard bespannen Wilgen 1.ieh bPvin
dende bus in de Emmastraat heeft vervoerd, 
terwijl de melk in die bus als volle melk on
deugdelijk was va.n samenstelling, wegens het 
bevatten van toegev·.1egd water, hetgeen bleek 
uit de te geringe vriespuntdaling, daar bij onder
zoek van het uit die bus genomen monster 
melk bleek, dat het vriespunt ongeveer - 0_490 
C. bedroeg." 

Om tot dit bewezene te geraken bezigt de 
Rechtban;: o. a . het door haai overgenomen 
oordeel van den deskundige, een proces-verbaal 
van dezen en eene verklaring van diens ambt
genoot, waaruit telkens blijkt, dat het vries
punt van het onderzocht monster - 0.49° C. 
bedroeg, zonder dat vast werd gesteld op welke 
wijze dit onderzoelr geschiedde. 

Vroeger bestond hiertegen geen bezwaar, 
doch sedert 7 October jl. geldt de methode 
van onderzoek naar het vriespunt, zooals die 
bevolen is door den Minister van Arbeid, 
Handel en Nijverheid in sub 5 van diens Be-

sluit, behoorende bij dat, hetwelk ik naar straks 
aanhaalde. 

De mogelijkheid is dus niet uitgesloten, dat 
de melk, die vroeger te recht ondeugdelijk 
verklaard zou zijn, thans zou voldoen aan de 
eischen van het Melkbesluit-, althans de on
deugdelijkheid daarvan niet zou blijken volgens 
de door clen vermelden Minister gewilde methode. 

Dit onderzoek zal derhalve alsnog behooren 
te geschieden, wil requirant misschien kunnen 
genieten van d e voor llem g.unstjger b e palingen 
van het Melkbesluit. 

Wegens schending van de artt. 221 j 0 • 211, 
met nietigheid bedreigd in art. 2?3, concludeer 
ik mitsdien, in verband met de artt. 256 en 257 
van het Wetboek van Strafvo1dering, tot ver
nietiging van het bestreden vonnis, voorzoover 
daarbij opnieuw werd recht geda8,n, en tot 
verwijzing der zaak naar het Gerechtshof 
alhier , ten eincle haar op het bestaande hooger 
beroep verder te berechten en af te doen. 

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

Kirberger; 
Gehoord den Advocaat-Generaal •rak, na

mens den Procureur-Generaal, in zijne con 
clusie, strekkende tot vernietiging van het 
bestreden vonnis, enz. ; 

0. dat noch bij de aanteekening van het 
beroep noch naderhand door of vanwege den 
requirant eenige gronden voor dat beroep zijn 
aangevoerd ; 

0. echter ambtshalve: 
dat bij het vonnis, waarvan beroep, over

eenkomstig de dagvaarding ten laste van den 
requirant, met qualiticatie en strafoplegging 
als voormeld, wettig en overtuigend is bewezen 
verklaard, dat hij op 24 September 1925 des 
voormiddags omstreeks 9.10 uur te 's-Graven
hage (Loosduinen) eene hoeveelheid melk als 
volle melk in een, op een met een paard be
spanner wagen, zich bevindende bus in de 
Emmastraat heeft vervoerd, terwijl de melk 
in die bus a.Js volle melk ondeugdelijk was van 
samenstelling, wegens het bevatttcm van t,pege
voegd water, het~een bleek uit de te geringe 
vriespuntdaling, <1aar bij onderzoek van het 
uit die bus genomen monster melk bleek, dat 
het vriespunt ongeveer - 0.49° C. bedroeg ; 

dat de Keuringsverordening voer de ge
meente 's-Gravenhage, krachtens welke het 
bewezene strafbaa,r is verklaard, een uitvloeisel 
is van art. 6 van de Warenwet 1919 S. 581 en 
derhalve de vraag of melk ondeugdelijk van 
samenstelling is, moet worden beo<;rdeeld 
naar die wet en de daarop steunende wettelijke 
voorschriften ; 

dat ingevolge art. 35 van het, zich op de 
artt. 14 en 15 van de Warenwet 1919, 8. 581 
grondende, op 7 o ~t, ber 1925 in werking ge
treden, Melkbesluit 1925, S. 256 voor de be
oordeeling of melk aan de in dat beshiit ge
stelde eisehen - waartoe behoort, dat er niets 
aan de melk mag zijn toegevoegd - voldoet 
en mitsdien al dan niet deugdelijk is, moet 
gebruik gemaakt -..,orden van de onderzc,ekings
meth:;den, aangegeven in de bij het be, lu it 
gevoegde bijlage ; 

dat onder I A 5 van die bijlage wordt om
schreven de methode volgens welke het vries
punt moet worden bepaald ; 

12* 
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dat derhalve alleen aan een vri~spunt, be- ' 
paald volg,ens die methode, rl e rechter, hetzij 
onmiddellijk, hetzij middellijk, gevolgtrekkingen 
omtrent de 1Ll of niet deugdelijkheid van onder
zochte meli< mag vastknoopen ; 

dat nu in de bewijsmiddelen van het vonnis, 
waartegen beroep, niets voorkomt, waaruit 
blijkt, dat het vriespunt der t en deze bedoelde 
melk inderdaad is bepaald volgens de gemelde 
methode en het vonnis derhalve in, dit opzicht 
niet behoorlijk met redenP-n is omkleed, zoodat 
is gesrhonden art. 221 in verband met de 
artt . 211 on 257 van het Wetboek van Straf
vordering (oud) en het vonnis niet in stand 
kan blijven; 

Vernietigt het vonnis, waartegen beroep ; 
En rechtdoende ingevolge art. 106 der Wet 

op de R echterlijke Organisatie : 
Verwijst de zaak naar het Gerechtshof te 

's-Gravenhage om haar, op het bestaande 
hooger beroep, te berechten en af te doen. 

(N. J.) 

19 April 1926. ARREST van den Hoogen Raad. 
De wet kent niet het jagen zonder 

middelen. 
Het kenlijk zoekende naar wild meerdere 

perceelen bouw- en weiland en de aanwe
zige greppels en heggen afloopen en de 
in de sneeuw zichtbare indrukken van 
hazen opzoeken en navolgen levert niet op 
het iagen bij spoorsneeuw. 

(Jachtwet artt. 16 en 20.) 

Mrs. H esse, Segers, Ort, Taverne en Kirberger. 

De Officier van Justitie bij de Arr.-Rechtbank 
te Roermond, requirant van cassatie tegen een 
vonnis dier Rechtbank van den negenden 
Februari 1926, waarbij, in hooger beroep en bij 
verstek, met gedeeltelijke bevestiging en ge
deeltelijke vernietiging van een door het Kan
tongerecht te Helmond op 17 December 1925 
gegeven vrijsprekend vonnis, de gerequireerden 
G. H . D. en W. v. 0., zijn ontslagen van alle 
rechtsvervolging. -

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Tak. 

De Arr.-Rechtbank te R oermond nam ten 
aanzien van elk der gerequireerden in haar 
bestreden vonnis als bewezen aan : ,,dat hij den 
28sten November 1925, des namiddags circa 
drie uur, onder de gemeente Aarle R ixtel, ter 
plaatse genaamd "Croy" door kennelijk zoeken
de naar wild, meerdere perceelen bouw- en 
weiland en de aanwezige greppels en heggen 
af te loopen en in rl e sneeuw zichtbare indrukken 
van hazen 0p te zoeken en na te volgen, in het 
veld pogingen heeft aangewend om wild op 
te sporen en te bemachtigen, zulks terwijl nog 
geen 12 maanden waren verloopen sedert eene 
op 27 Augustus 1925 door de Arr.-Rechtbank 
te Roermond in hooger beroep tegen hem, be
klaagde, wegens overtreding van de artt. 4, 
16, 20a en 46 der J achtwet 1923 gewezen ver
oordeeling onherroepelijk was geworden." 

Zij ontsloeg hem echter van alle rechtsver
volgmg, omdat geen "middelen" waren ge
bezigd "b.v. een schietgeweer of andere bepaalde 
lichamelijke voorwerpen". 

Vandaar het onderwerpelijk cassatieberoep 
van den Officier van Justitie, die bij memorie 
stelt : ,,Schending der artt. 2, 16 en 20 der 
Jachtwet, benevens de artt. 211 en 214 van 
het Wetboek van Strafvordering." 

Ik steun het niet. In tegenstelling met 
art. 15 der û U dP Jachtwet, waarm de t,oegelaten 
jachtmiddelen zijn genoemd, worden thans in 
!Lrt. 16 de ongeoorloofde jachtmiddelen opge
somd en voorts verklaard, dat alle andere mid
delen tot het jagen geoorloofd zijn. Waar nu 
art. 2 onder jagen verstaat het opsporen, be
machtigen of dooden van wild en de poging 
daartoe met geoorloofde middelen, moet der
halve, wil er van " jagen" sprake zijn een middel 
zijn gebruikt, dat met genoemd is in art. 16, 
doch dat in handen van den jager kan leiden 
tot het opsporen, bemachtigen of dooden van 
wild. I emand, die dus wild zoekt zonder meer, 
zelfs bij spoorsneeuw, ,, jaagt" mitsdien mijn• 
imiens niet, omdat voor de overtreding van art. 
20 aanhef en d der Jachtwet gevorderd wordt, 
behalve spoorsneeuw, ,, jagen" d.i. het zich 
bedienen van een geoorloofd middel om wild 
op te sporen , t e bemachtigen of te dooden. 

De juistheid van dit betoog blijkt mede uit 
de geschiedenis der wet. In het oorspronke
lijk ontwerp toch werd in art. 2 gezegd wat 
onder " jagen" werd verstaan en in de ver 
srhillende geledingen daarvan telkens de mid
delen daartoe opgesomd als met valken of 
hariken, lange honden, schietgeweer, nett-en, 
en eendenkooi of een daarmede gelijkstaand 
toestel, terwij l de Memorie ran 'I.oelichtin~ 
daaromtrent aanstipt : ,,De bepaling is zóo 
ingericht, dat de regelen onder a, b en c de 
jacht betreffen, onafhankelijk van de ge
jaagde wildsoort, terwijl onder rl, c, f en g de 
middelen worden aangegeven, die ten aanzien 
van bepaalde wildsoorten boven en behalve 
de onder <t, b en c vermelde middelen nog 
kunnen worden gebezigd". Was die bepaling 
wet geworden, dan zou ieder dubium uitge
sloten zijn, want wild zoeken zonder middel 
zou geen " jagen" zijn. 

Met dat stelsel heeft de Regeering in de 
Memorie van Antwoord (blz. 2) gebroken. 
Niet echter in dien zin, dat voor " jagen" geen 
middel meer vereischt werd, maar door huldi
ging van het beginsel, dat voortaan alle mid
delen geoorloofd zouden zijn, mits niet uit
drukkelijk uitgezonderd. 

Dat zij een middel bleef vorderen, blijkt 
duidelijk uit deze zinsnede dier Memorie : 
,,Wat overigens de jachtmiddelen aangaat, is, 
vergeleken met de geldende wet, een vrijgevig 
standpunt ingenomen. ,,Jagen" zonder "mid
del" werd dus uitgesloten geacht. Immers 
zij spreekt van "jachtmiddelen" 

Waar nu onderwerpelijk noch in de telaste
legging, noch in de bewezenverklaring van 
eenig middel gerept wordt en de Jachtwet 
7elf in art. 20 voor het jagen bij spoorsneeuw, 
behalve spoorsneeuw, ,, jagen" als element der 
overtreding vordert, d. i. het zich bedienen 
van een niet ongeoorloofd verklaard middel, 
acht ik het vonnis juist gewezen, waarom ik 
concludeer tot verwe1ping van het beroep. 

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

Taverne ; 
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Gelet op het middel van cassatie, door den 
requirant voorgesteld en toegelicht bij memorie, 
enz. : (zie Conc!. Adv.-Gen.); 

Gehoord den Advocaat-Generaal 'lak namens 
den Procureur-Generaal, in zijne conclusie, 
strekkende tot enz.; 

0. dat bij het bestreden vonnis is bewezen 
verklaard - met qualificatie en strafoplegging 
als voormeld - ton a9,nzien van ieder der ge
req uireerden, enz. : (zie Concl. Adv.-Gen.); 

0. dat de Rechtbank het bewezene niet 
strafbaar heeft geoordeeld, omdat daarbij niet 
is gesteld dat de gerequireerden bij het ver
richten der voorschreven handelinfen eenig 
voorwerp als middel hebben gebezigd, daar, 
volgens de bedoeling der Jachtwet 1923, onder 
,.middelen" moeten worden verstaan lichame
lijke voorwerpen, zoodat hij, die wild opspoort, 
bemachtigt of doodt, of wel pogingen daartoe 
aanwendt, zonder eenig daartoe geschikt voor
werp te bezigen of daarvan voorzien te zijn, 
niet geacht kan worden te "jagen" in den zin 
van genoemde wet en hij, zulks doende, ook 
geen feit pleegt, waardoor hij naar die wet 
strafrechtelijk bereikbaar is ; 

0. dat requirant tot toelichting van het 
cassatiemiddel heeft aangevoerd, dat in de 
bewezenverklaarde feiten wel degelijk ligt op
gesloten, da;t de gerequireerden hebben "ge
jaagd", daar het opsporen van het wild als 
doel geschiedde onder gebruikmaking van de 
aanwezige wildsporen als middel ; 

0. aangaande een en ander : 
dat artikel 2J der jachtwet 1923 het jagen 

bij spoorsneeuw - behoudens hier niet ter 
zake doende uitzonderingen - verbiedt-, en 
art. 2 onder "jagen" verEtaat het opsporen, 
bemachtigen of dooden van wild en alle po
gingen daartoe, met geoorloofde middelen, 
t erwijl art. 16 tot het jagen alle middelen ge
oorloofd verklaart, behalve de daar onder a 
tot en met J genoemde, waaronder "wi!d
sporen" niet worden genoemd ; 

dat hieruit volgt dat, wil het bewezen ver
klaarde het " jagen bij spoorsneeuw" opleveren, 
de bewezen feiten, onafhankelijk van die spoor
sneeuw, moeten kunnen worden beschouwd als 
"jagen", hetgeen niet het, geval is, omdat de 
wet het jagen zonder middelen niet kent; 

dat derhalve, daargelaten nog de vraag of 
onder middelen in den zin der jachtwet 1923 
wel ooit in de sneeuw aanwezige wildsporen 
kunnen worden beschouwd, het bewezen ver
klaarde in elk geval niet kan opleveren het 
jagen bij spoorsneeuw - de eenige strafbe
paling waaraan hier kan worden gedacht -

zoodat het ontslag van rechtsvervolging terecht 
is uitgesproken ; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

20 April 1926. BESLUIT tot wijziging van het 
Koninklijk besluit van 30 Augustus 1923 
(Staatsblad n°. 424), tot vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestuur, als 
bedoeld in artikel 25, onder b, der Land
en Tuinbouwongevallenwet 1922, zooals 
dat besluit is gewijzigd bij Koninklijk 
besluit van 9 Augustus 1924 (Staatablad 
no. 411). S. 73. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid van 6 Maart 1926, 
n°. 350, Afdeeling Arbeidersverzekering ; 

Gezien artikel 25, onder b, der Land- en 
Tuinbouwongevr llenwet 1922; 

Den Rt,ad van State gehoord (advies van 
30 Maart 1926, n°. 22) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 15 April 1926, n°. 804, 
Afdeeling Arbeidersverzekering ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te w~jzigen Ons besluit van 30 Augustus 1923 

(Staatsblad n°. 424), gewijzigd bij dat van 
9 Augustus 1924 (Staatsblad n°. 411) en te be
palen als volgt : 

Art. 1. Het vierde lid van artikel 3 van 
Ons vorenaangehaald gewijzigd besluit wordt 
als volgt gelezen : 

"De waarden der in dit artikel omschreven 
grootheden worden berekend op grond van 
de hij rlit besluit gevoegde tabellen bij een 
rentevoet, vast te stellen door Onzen Minister, 
met de uitvoering der Land- en Tuinbouw
ongevallenwet 1922 belast.". 

2. Bijlage I van Ons vorenaangehaald ge
wijzigd besluit wordt vervangen door de bij 
dit besluit gevoegde tabel. 

3. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien rler dagteekening 
van b.et Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

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

's-Gravenhage, den 20sten April 1926. 
WILHELMINA. 

U - Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. SLOTEll.IAKER DE BRUÏNE. 

(Uitgeg. 5 Mei 1926.) 
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55 0,9758 ~.~~~~ ~.~~~~ 2,9588 0,9621 0,9616 0,9638 0,9644 Q,9676 0,9675 0,9680 0,9660 0 9627 0 9500 
~o n·'"' - "':""1 f\l"JlO n_o.a.10 0-0f"Ol"f _,..,..,....._,._ 



58 
59 
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62 
63 
64 
65 
66 
ll7 
ü8 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
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87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
9± 
95 
96 
97 
98 
9!) 

LOO 

o'.0135 
0,9726 
0,9714 
0,0702 
0,9687 
0,9670 
0,9651 
0,9629 
0,9ü02 
0,9572 
0,9537 
0,9500 
0,94.60 
0,9420 
0,9383 
0,9341 
0,9291 
0,9241 
0,9180 
0,3115 
0,9045 
0,8950 
0,8825 
0,8720 
0,8645 
O,Sl46 
0,833 
0,819 
0,806 
0,790 
0,775 
0,7()3 
0,746 
0,723 
0,703 
0,682 
0,654 
0,626 
0,591 
0,551 
0;501 
0,435 
0,00 

o'.9561 
0,9562 
0,9564 
0,95()4 
0,9561 
0,95ii5 
0,95H 
0,9529 
0,9511 
0,9485 
0,9458 
lJ,9427 
0,939() 
0,9:Hi:i 
0,9328 
0,9282 
0,923ü 
0,9177 
0,9117 
0,9030 
0,S950 
O,SS25 
0,8720 
0,8645 
0,846 
0,833 
0,819 
0,806 
0,790 
0,775 
0,763 
0,746 
0,723 
0,703 
0,()82 
0,654 
0,626 
0,591 
0,551 
0,501 
0,435 
0,00 

o:9559 
0,9562 
0,95()3 
0,95ü0 
0,9555 
0,9545 
(l,9530 
0,9512 
0,9488 
0,94()1 
0,94.31 
0,9400 
0,9368 
0,9334 
0,9288 
0,9244 
0,9186 
0,9125 
0,9050 
0,8950 
0,8825 
0,8720 
0,8645 
0,846 
0,833 
0,819 
0,806 
0,790 
0,775 
0,763 
0,746 
0,723 
0,703 
0,682 
0,654 
0,626 
0,591 
0,55] 
0,501 
0,435 
0,00 

o:9595 
0,9594 
0,9590 
U,9582 
0,0571 
0,9554 
0,9533 
0,930S 
0,9480 
0,9448 
0,9415 
0,9382 
0,9347 
0,9300 
0,92G3 
0,9195 
0,9125 
0,9050 
0,8950 
0,8825 
0,8720 
0,8645 
0,846 
0,833 
0,819 
0,806 
0,790 
0,775 
0,763 
0,746 
0,723 
0,70:3 
0,682 
0,654 
0,626 
0,591 
0,551 
0,501 
0,435 
0,00 

o'.9ii20 
0,9614 
0,9604 
0,9591 
0,9574 
0,9551 
0,9525 
0,9495 
0,9462 
0,9428 
0,9394 
0,9358 
0,9310 
0,92fi2 
0,9195 
0,9125 
0,9050 
0,8950 
0,8825 
0,8720 
0,8645 
0,846 
0,833 
0,819 
0,806 
0,790 
0,775 
0,763 
0,746 
0,723 
0,703 
0,(182 
0,654 
0,626 
0,591 
0,551 
0,501 
0,435 
0,00 

o'.iiiiü o'.9624 
0,9606 0,9611 
0,95()4 0,9594 
0,9578 0,9572 
0,9556 0,fl546 
0,9531 (l,9515 
0,9502 0,91-82 
0,9459 0,9446 
0,0434 1 0,9411 
0,9401 O,!l374 
0,9365 0,!l317 
0,9317 0,9262 
0,92G2 0,9195 
0,9195 0,9125 
0,9125 0,9050 
0,9050 0,8950 
0,8950 0,8825 
0,8825 0,8720 
0,8720 0,8645 
0,8645 0,846 
0,846 0,833 
0,833 0,819 
0,819 0,806 
0,806 0,790 
0,790 0,775 
0,775 0,763 
0,763 0,746 
0,746 0,723 
0,723 0,703 
0,703 0,682 
0,682 0,654 
0,654 0,626 
0,626 0,591 
0,501 0,551 
0,551 0,501 
0.501 0,435 
0,435 0,00 
0,00 

o'.9620 
0,9603 
0,9582 
0,9556 
0,9526 
0,9492 
0,9455 
O,P.-120 
0,9374 
0,9317 
0.9262 
0;9195 
0,9125 
0,9050 
0,8950 
0,8825 
0,8720 
0,8645 
0,846 
0,833 
0,819 
0,806 
0,790 
0,775 
0,763 
0,746 
0,723 
0,70:l 
0,682 
0,654 
0,626 
0,591 
0,551 
0,501 
0,435 
0,00 

o'.9631 
0,9608 
0,9576 
0,9543 
0,9507 
0,9463 
0,9420 
0,9374 
0,9317 
0,9262 
0,9195 
0,9125 
0,9050 
0,8950 
0,8825 
0,8720 
0,8645 
0,846 
0,833 
0,819 
0,806 
0,790 
0,775 
0,763 
0,746 
0,723 
0,703 
0,682 
0,654 
0,626 
0,591 
0,551 
0,501 
0,435 
0,00 

o'.9iiïö 
0,9590 
0,9550 
0,9507 
0,9463 
0,9420 
0,9374 
0,9317 
0;9262 
0,9195 
0,9125 
0,9050 
0,8950 
0,8825 
0,8720 
0,8()45 
0,846 
0,833 
u,819 
0,806 
0,790 
0,775 
0,763 
0,746 
0,723 
0,703 
0,6 2 
0,654-
0,626 
0,591 
0,551 
0,501 
0,435 
0,00 

0:9590 
0,9550 
0,9507 
0,9463 
0,9420 
0,9374 
0,9317 
0,9262 
0,9Hl5 
0/112/i 
0,9050 
0,8950 
0,8825 
0,8720 
0,8645 
0,846 
0,833 
0,819 
0,806 
0,790 
0,775 
0,763 

1 

0,746 
0,723 
0,703 
0,682 
0,654 
0,626 
0,591 
0,551 
0,501 
0,435 
0,00 

o'.9550 
0,9507 
0,9463 
0,9420 
0,9374 
0,9317 
0,9262 
0,9105 
0,9125 
0,9050 
0,8950 
0,8825 
0,8720 
0,8645 
0,846 
0,833 
0,819 
0,806 
0,790 
0,775 
0,763 
0,746 
0,723 
0,703 
0,682 
0,654 
0,626 
0,591 
0,551 
0.501 
O,i35 
0,00 

Voor s > 13 wordt de waarde van µ + s gevonden door middel van de formule: 
. X ,S 

µ x + s,s = µ(x + s-13) + 13,13 

Behoort bij Koninklijk besluit van 20 April 192() (Staatsblad n°. 73). 

..,',-0-0 ... .., 

0,9507 
0,9463 
0,9420 
0,9374 
0,9317 
0,9262 
0,9195 
0,9125 
0,9050 
0,8950 
0,8825 
0,8720 
0,8645 
0,846 
0,833 
0,819 
0,806 
0,790 
0,775 
0,763 
0,746 
0,723 
0,703 
0,682 
0,654 
0,626 
0,591 
0,551 
0,501 
0,435 
0,00 

o:9463 
0,9420 
0,9374 
0,9317 
0,9262 
0,9195 
0,9125 
0,9050 
0,8950 
0,8825 
0,8720 
0,8645 
0,846 
0,833 
0,819 
0,806 
0,790 
0,775 
0,763 
0,746 
0,723 
0,703 
0,682 
0,654 
0,626 
0,591 
0,551 
0,501 
0,435 
0,00 

Mij bekend, De .Minis ter van Arbeid, Handel en Nijverheid, J. R. SLOTEMAKER DE BRUÏNE. 
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22 April 1926. ARlrnST van den Hoogen Raad 
De tekst van art. 156 lid 2 Pensioen

wet 1922, S. 240, zooals deze luidde vóór 
de wet v_an 30 Juni 1923, S. 307, recht
vaardi~t de beslissing der Rechtbank dat 
op amotenaren, die de in art. 156 lid 2 
bedoelde verklaring hebben afgelegd, de 
bepalingen betreffende het verhaal van 
een bijdrage van 5½ % op de ambtenaren 
niet van toepassing zijn. Die beslissing 
moet ook geacht worden te zijn in over
eenstemming met de bedoeling des wet
gevers 
\Pensioenwet 1922, S. 240, art. 156.) 

Mrs. Bosch, Savelberg, Jhr . .l!'eith, Visser en 
van den Dries. 

Mr. Dr. Johannes Wytema, burgemeester 
der gemeente B-otterdam, wonende aldaar, 
namens die gemeente in rechten optredende, 
eischer tot cassatie van een vonnis der Arr. 
Rechthank te Rotterdam den 29sten Juni 1925 
tusschen partijen gewezen, advocaat Jhr. Mr. 
G. W. van der Does, -

tegen: 
H et Nederlandsch Onderwijzersgenootschap, 
vereeniging met rechtspersoonlijkheid, ge• 
vestigd te Amsterdam, verweerder, advocaat 
Mr. M. Oppenheimer. 

Conclueie van den Procureur-Generaal Mr. 
No:)-on. 

Eene onderwijzeres, die hare recht.en heeft 
overgedragen aan het in dit geding optredende 
NederlandRche Onderwijzersgenootschap, was 
in dienst der Gemeente 1~otterdam en had als 
zoodanig aanspraak op salaris, dat de gemeente 
echter geoordeeld heeft niet te moeten uitbe
talen dan onder korting voor de bijdragen 
vo0r het weduwen- en weezenpensioen die zij 
v<>l:rens art. 36 der Pensioenwet 1922 voor hare 
ambtenaren meende te kannen vorderen. 

Onbetwist is, dat de on:lerwijzereR verkeert 
in het geval voorzien bij art. 156 Tweede lid 
der gen oemde wet zooals dat luidde vóór de 
in 1923 daarin gebracht.e W\jziging. Dit artikel 
zegt dat ten opzichte van ,i,mbtenaren die de 
verklaring hebben afgelegd, dat zij verlangen, 
dat de wet voor zooveel hare op het weduwen
en weezen-pensioen betrekking hebbende be
palingen betreft niet zal worden toegepast, 
ook niet van toepassing za,l zijn. Het vraag
punt dat partijen verdeeld houdt is nu of dit 
ar tikel zoo gelezen moet worden dat het alleen 
betrekking heeft op de bepalingen van den 
zevenden titE'l , die in het bijzonder het recht 
cp weduwen- en weezen-pensiocn behandelt 
dan of ook de bepalingen omtrent het verhaal 
van de door de gemeente aan het pensioenfonds 
verschuldi~de bijdragen op hare ambtenaren 
in het artikel begrepen zijn. 

Bij het vonnis waarvan beroep is de laatste 
opvatting aangenomen omdat, al mag de be
doeling des wetgevers anders zijn geweest, 
deze niet in aanmerking mag komen nu de 
woorden van het artikel duidelijk zijn en zoo 
algemeen dat zij alle bepalingen der wet die 
op het pensioen betrekking hebben, dus ook 
die omtrent het verhaal op de ambtenaren 
omvatten. Dientengevolge is de gemeente 

Rotterdam tot uitbetitling van de volle wedde 
veroordeeld. 

Tegen de beslissing is a.\s middel van cassatie 
aangevoerd : 

Schending of verkeerde toepassing van 
art. 156 pensioenwet 1922, S. 240, zooals dit 
artikel luidde vóór de wijziging aangebracht 
door de wet van 30 Juni 1923, S. 307, en van 
de artt. 91 en 92 van de Pensioenwet 1922, 
S. 240, omdat de Rechtbank heeft geoordeeld, 
dat op de ambtenaren, die de in het 2• lid van 
art. 15fi bedoelde verklaring hebben afgelegd, 
de bepalingen betreffende het heffen van een 
bijdrage, althans de bepalingen betreffende 
het verhaal van die bijdragen op de ·ambtenaren 
niet toepasselijk zijn, ten onrechte daar op 
bedoelde · ambtenaren alleen de bepalingen van 
den 7en titel betreffende recht op weduwen- en 
weezenpensioenen en de bepalingen van art. 156 
lid 1 betreffende inkoop van het pensioen niet 
toepasselijk, doch de (>vorige bepalingen wel 
toepasselijk zijn. 

H et is bekend dat het eerste ontwerp van 
eene pensioenwet dou de Eerste Kamer der 
Staten-Generaal verworpen is, omdat het 
geene bepalingen omtrent het verhaal van de 
dor r de gemeenten verschuldigde pensioenbij
dragen op de ambtenaren inhield ; in dat, ont
werp kon dns de bepaling die later art. 156 
geworden is ook niet betrekking hebben op een 
ander verhaal dan dat in den vorm van aan
zuivering in het eerste lid geregeld was. 

Dit werd echter anders toen in de Pensioen
wet het algemeene verhaal was opgenomen. 
Toen kregen de woorden van art. 156 lid twee 
ook betrekking op het nieuwe verhaal. Die 
woorden zijn toch zeer algemeen als omvattende 
alles wat in de wet op het weduwen- en weezen
pensioen bepaald is, zij hadden onbetwist reeds 
te voren betrekking op het verhaal in den vorm 
van aanzuivering : had men nu de toepasse
lijkheid op het nieuw geregelde verhaal willen 
uitsluiten dan had dit uitdrukkelijk in de wet 
gezegd moeten worden. l'ilu dit niet gedaan 
is kan aan de algemeene woorden niet de be
perkte toepasselijkheid worden gegeven die 
zij in het vroe$ere ontwerp hadden. 

Daarom schiJnt mü het vonnis waarvan 
beroep, juist gewezen, weshalve ik concludeer 
tot verwerping van het beroep met veroor
deeling van den eischer q.q. in de kosten. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat uit het bestreden vonnis voor zoover 

thans van belang, blijkt : 
dat i\!lPjuffrouw Schürmann, onderwijzeres 

in dienst der gemeente Rotterdam, hare aan
spraken op salaris als zoodanig over Februari 
1923 heeft overgedragen aan verweerder; dat 
mej. Schürmann toen a!1nspraak had op eene 
jaarwedde van f 2600 's jaars of f 216.60 per 
maand, welk bedrag volgens verweerder mocht 
verminderd worden met eene bijdrage van 
:l % voor eigen pensioen van mej. Schürmann, 
doch dat de gemeente Rotterdam daaren
boven wilde . verminderen met eene bijdrage 
van 5 ½ % voor weduwen- en weezenpensioen, 
waartegen de verweerder aanvoerde, dat meJ. 
Schürmann tijdig had afgelegd de verklaring 
bedoeld in art. 156 lid 2 der Pensioenwet 1922, 
zooals dat tweede lid luidde vóór deszelfs 
wijziging bij de wet van 30 ,Juni 1923, S. 307, 
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wat, naar de meerring van verweerder ten 
gevolge had, dat door mej. Schürmann geene 
bijdrage voor weduwen- en weezenpensioen 
verschuldigd was ; • 

dat toen de gemeente Rotterdam weigerde 
het traktement onder aftrek van alleen 3 % 
bijdrage voor eigen pensioen van mej. Schür
mann, dus f 210.16 uit te betalen, de verweerder 
die betaling in rechte heeft gevorderd, welke 
vordering bij het bestredrn vonnis is toege
wezen op grond, dat in art. 156, lid 2 der Pen 
sioenwet 1922, zooals het luidde voor de boven
bedoelde wijziging in 1923, de opheffing der 
toepasselijkheid van de bepalingen derzelfde 
wet "op het weduwen- en weezenpensioen be
trekking hebbende" zoo algemeen wa~ gesteld, 
dat zij geacht moet worden do toepasselijkheid 
uit to sluiten, niet alleen van de bepalingen 
van den VIlden titel der Pensioenwet handelen
de over "het pensioen van weduwen en weezen", 
maar ook van alle andere bepalingen elders 
in de wet betrekkelijk dat pensioen opgenomen. 
dus in het bijzonder ook van a rt. 36 Jid 4, be
palende, voor zoover thans van belang, dat 
op beztildjgin!( der ambtenaren eene bijdrage 
van 5 ½ % voor het weduwen- en weezen 
pensioen zou kunnen worden verhaald, zoodat 
ook ten aanzien van mej. Schürmann de toe
passin~ dezer bepaling na.ar het oordeel der 
Rechtbank is uitgesloten ; 

0. dat tegen deze beolissing als middel van 
cassatie is aangevoerd: (zie Concl. Proc.-Gen.); 

0. dat de tekst van art. 156 lid 2 der Pen
sioenwet 1922, zooals die was voor de wijziging 
bij de wet van 30 Juni 1923, S. 307, de be
slissing der Rechtbank rechtvaardigt, wijl daar 
niets m voorkomt, dat aanleiding kon geven 
om de zoo algemeen mogelijke uitsluiting der 
toepasselijkheid van de bepalingen der Pen
sioenwet "op het weduwen- en weezenpensioen 
betrekking hebbende" te beperken tot de be
palingen van den Vllden ti tel der Pensioenwet 
1922, waarin het weduwen- en weezenpensioen 
meer in het bijzonder wordt geregeld ; 

0 . dat daarenboven deze opvatting geacht 
moet worden in overeenstemming te zijn met 
de bedoeling des wetgevers ; · 

dat toch de ontwerpers der Pensioenwet 
hebben bedoeld aan de ambtenaren zoowel voor 
henzelf als voor hunne weduwen en weezen 
toe te kennen een premievrij pensioen, dat 
zou worden vergolden uit een fonds , waartoe 
de verschillende publiek.rechtelijke lichamen 
naa-r door de wet, gestelde regelen zouden hebben 
bij te dragen ; 

dat echter bij de P ensioenwetten, opgenoemd 
in art. l.56 lid 1 der Pensioenwet 1922, aan de 
er onder vs.llende ambtenaren was toegstaan 
zich, uit den aard der zaak ten kostèn der 
pensioensaanspraken hunner weduwen en 
weezen, t e onttrekken aan de in die wetten ter 
v~rk.rijging van die aanspraken voorgeschreven 
b1Jdragen, en er door de ontwerpers der nieuwe 
wet eene onbillijkheid in werd gezien de amb
tenaren, die van die mogelijkheid gebruik 
hadden gemaA,kt van het nieuw in te stellen 
premievrijll weduwen- en weezenpensioen, in 
dezelfde mate als anderen, die daartoe wel 
hadden bijgedragen te doen profiteeren, wes
halve bij gezegd art. 156 lid 1 werd bepaald, 
dat door of voor hen binnen vier jaren na het 
tijdstip van het inwerkingtreden de.- Pensioen-

wet 1922 aan het pensioenfonds zoude moeten 
worden betaald het bedrng, dat in het geheel 
door of voor hen voor weduwen - en wef'zen 
pensioen zou zijn bijgedragen, indien zij voor 
hunne betrekkingen niet van A,anspraken op 
weduwen- en weezenpensioen hadden afgezien, 
,,ten einde hen" , zooals de toelichting het uit
drukt, ,,alsnog bij wijze van inkoop over het 
verleden te doen contribuceren" ; 

0. dat de duidelijke strekking dl')zer be
paling is, dat het recht op een p remievrij 
wen.uwen- en weezenpensioen voor deze cate
gorie van ambtenaren w e rd a fh ankelijk gesteld 
van de voorwaarde, dat zouden worden bijbe
taald de stortingen, waaraan zij zich vroeger, 
in overPPnstemmin~ met de toen best-aande 
wetteljjke voorschriften, hadden onttrokken ; 

0. dat in aansluiting aan deze bepaling in 
het tweede lid van vooraangehaalrl art. lfi6 
als overgangsbepaling - en waarschijnlijk 
do.arom niet geheel in overeenstemming met 
de beginselen, die aan het wetsontwerp ten 
grondslag lagen, - eene bepaling werd opge
nomen. dat, zoo de bijdrage in hC't voorgaande 
lid bedoeld, door de betrokken ambtenaren 
niet werd betaald, - waartoe hier uitdrukkelijk 
vrijheid werd gelaten - ,,deze wet voorzooveel 
hare op het weduwen- en weezenpensioen be
trekking hebbende bepalingen betreft,, niet 
van toepassing zou zijn", zoodat deze ambte
naren de aanspraken op pensioen voor hunne 
weduwen en weezen als zoodanig verloren kon
den doen gaan, maar daartegenover dan ook 
waren vrijgeqteld van iedere bijdrage ter zake 
van zoodanige pensioensaan~prg,ken ; 

0. dat nu niet wPl aannemf'lijk is, dat de 
wetgever, toen hij ten slotte het t,egenwoordige 
artikel 3û lid 4 in het wetsontwerp opnam van 
het evenomschreven beginsel heeft, willen 
afwijken, niet alleen, omdat het dan noodig 
ware geweest den tekst van art. 156 lid 2 zoo
danig te wijzigen, dat zijne niet toepasselijkheid 
beperkt bleef tot den VHden t;tel der wet, 
maar ook omdat zonder uitdrukkelijke bepaling 
in de wet niet kan worden aangenomen, dat 
de wetgf'vei: deze categorie am'btenaren, die 
aanvankelijk door de overgangsbepa.ling van 
art. 156 lid 2 tegen voor hen nadeelige be
palingen der nieuwe wet werden beschermd, 
- zoodanig wilde bezwaren, dat hun niet alleen 
niet langer het eigen pensioen premievrij werd 
gewaarborgd, maar zij daarenboven premie 
zouden moeten betalen voor een weduwen- en 
weezenpensioen, waarop krachtens de bepaling 
van hetzelfde art. 1513 lid 2 iedere aansprnak 
voor goed verloren was gegaan ; 

0. dat mitsdien het middel i8 ongegrond ; 
Verwerpt het beroep. (N. J.) 

23 April 1926. KONINKLIJK BESLUIT. 
\Voonforens. 
Geval dat de verhuring van een aan 

reclamant toebehoorende woning als een 
schijnhandeling wordt aangemerkt. 

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

J. S. Brouwer te Scheveningen tegen de uit
spraak van Gedeputeerde Staten van Zuid
H olland van 17/20 November 1925, op zijn 
bezwaarschrift tegen de aanslagen als forens 
in de gemeentelijke inkomstenbelasting over 
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de belastingjaren 1923/24 en 1924/25 te Oost
voorne; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
17 Maart 1926, n°. 170; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van 19 April 1926, n°. 4, afdeeling 
Directe Belastingen ; 

Overwegende dat J. S. Brouwer te 's-Graven
hage over de belastingjaren 1923/24 en l 924/25 
a ls woonforens in de plaatselijke inkomsten
belasting der gemeente Oostvoorne is aange
s lagen; 

dat, nadat hij tegen elk dier aans1agen bij 
Gedeputeerde Staten bezwaren had ingebracht, 
op grond, dat hij de in de gemeente Oostvoorne 
gelegen villa aan Mejuffrouw W. A. Otto had 
verhuurd, Gedeputeerde Staten bij besluit ·van 
17 /20 November 1925 de bezwaren ongegrond 
hebben verklaard uit overweging dat de ver
huring door den reclamant van d~ hem toebe
hoorende in de gemeente Oostvoorne gelegen 
villa plaatselijk gemerkt Wijk A. n°. 202 aan 
Mejuffrouw W. A. Otto, op grond van het door 
het gemeentebestuur aangevoerde in samen
hang met hetgeen in de bezwaarschriften is 
medegedeeld nopens de voldoening van den 
huurprijs, als een schijnhandeling moet worden 
aangemerkt ; dat derhalve door het gemeente
bestuur van Oostvoorne terecht is aangeno
men, dat de reclamant gedurende de beide 
belastingjaren in de gemeente, zonder er hoofd
verblijf te hebben, voortdurend voor zich en 
zijn gezin eene gemeubileerde woning heeft 
beschikbaar gehouden; dat mitsdien de aan
aanslagen terecht zijn opgelegd ; 

dat de appellant in beroep aanvoert dat Ge
deputeerde Staten niet bet,visten dat Mejuf
frouw Otto, de huurster haar wettig domicilie 
heeft te Oostvoorne; dat de inboedel der be
doelde woning haar eigendom is en zij in den 
zin der wet dan ook wel degelijk als huurster 
moet worden beschouwd ; dat derhalve de 
reclamant niet kan gezegd worden een aan 
derden verhuurde woning voor ûch voortdu
rend beschikbaar te houden, daar het immers 
aan de beleefdheid der huurster staat in hare 
woning gastvrijheid te verleenen aan wien zij 
wil en de reclamant daarop geen enkel recht 
kan doen gelden ; dat de huurster dan ook wel 
degelijk aanvragen van den reclamant of van 
zijne gezinsleden om te Oostvoorne te mogen 
vertoeven in hare woning heeft geweigerd, 
bijvoorbeeld tijdens de Brielsche feesten ; dat 
Mejuffrouw Otto inderdaad niet als regel 
verblijft ten huize van den reclamant, doch 
speciaal tijdens deze belastingjaren hetzij te 
Oostvoorne, hetzij te Rotterdam verblijf heeft 
gehouden ; dat zij slechts ten huize van den 
reclamant vertoeft indien zulks gevraagd wordt 
tot hulp en steun in verband met den gezond
heidstoestand van reclamants echtgenoote ; dat 
reclamant mitsdien van oordeel blijft dat de 
aanslagen ten onrechte zijn opgelegd ; 

Overwe~ende dat J. S. Brouwer, ten betooge 
dat hij voór den aanvang der belastingjaren 
1923/1924 en 1924/25 de beschikking over 
de bedoelde woning zou hebben verloren zich 
beroept op eene door hem met Mejuffrouw 
\V.A. Otto aangegaane overeenkomst van huur 
en verhuur; 

dat echter deze rechtshandeling tegenover 

derden ten hoogste als een vermoeden kan gel
den dat een bona fide overeenkomst is tot stand 
gekomen en derhalve het beschikkingsrecht van 
den belanghebbende over de bedoelde woning 
is verloren gegaan ; 

dat echter dit vermoeden door de overgelegde 
ambtsberichten niet is bevestigd maar door 
deze veeleer volkomen wordt weersproken ; 

dat immers redelijkerwijze uitgesloten moet 
worden geacht, dat de zoogenaamde huurster, 
welke in de Rijksinkomstenbelasting aangesla
gen is naar een belastbaar (zuivèr) inkomen van 
f 800.-, voor zich zelve een perceel met een 
huurprijs van f 500.- beschikbaar zou houden, 
te meer nu dit niet noodig is, daar zij in den 
regel bij familieleden en inzonderheid ten huize 
van den reclamant haar verbl~jf heeft en diens 
woning te Scheveningen feitelijk als haar tehuis 
moet worden beschouwd ; 

dat voorts de woning van de zoogenaamde 
huurster - afgezien van enkele korte bezoeken 
ter vervulling van stemplicht en dergelijke -
alleen wordt bewoond wanneer de aangeslagene 
en/of zijn gezin of andere familieleden er even
eens verblijf houden ; 

dat onder deze omstandigheden niet kan 
worden aangenomen dat ,J. S. Brouwer de be
schikking over de bedoelde woning zou hebben 
verloren en Gedeputeerde Staten bij hun besluit 
terecht de tegen den aanslag als woonforens 
ingebrachte bezwaren ongegrond heQben ver
klaard; 

Gezien de gewijzigde Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren ; 
Onze Minister van Financiën is belast met 

de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

·s-Gravenhage, den 23 April 1926. 
WILHELMINA. 

De .Jfinister van Financiën, DE GEER. 
(B.) 

24 April 1926. BESLUIT, tot. nadere wijziging 
van het Koninklijk besluit van 4 Novem
ber 1890 (Staatsblad n°. 160), tot bepaling 
van het maximum der verpleegden en 
het minimum der geneeskundigen in het 
Krankzinnig•mgesticht "Het St. Joris 
Gasthuis" te Delft. S. 74. 

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

Binnenlandsche Zaken en Landbouw vav 21 
April 1926, n°. 084, Afdeeling Armwezen; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staatsblad 
n°. 96), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
27 November 1919 (Staatsblad n°. 784); 

Hel)ben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

Eenig artikel. 
Het tweede lid van het Koninklijk besluit 

van 4 November 1890 (Staatsblad n°. 1120), 
laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit van 7 
November 1922 (Staatsblad n°. 595) wordt 
gelezen als volgt : 

"Bovendien mogen in het gesticht nog worden 
verpleegd, gedurende het tijdvak, eindigende 
31 December 1926, 5 mannen en 32 vrouwen 
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en gedurende het tijdvak 31 December 1926 
tot 31 December 1927 !'i mannen," 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw is belast met de uitvoering van 
dit besluit, dat in het S taatsblad zal worden 
geplaatst. 

's-Gravenhage, den 24sten April 1926. 
WILHELMINA. 

De Min. van Binnenlandsche Zaken en Landbouw, 
J. B. KAN. 

(Uitgeg. 10 1.Wei 1926.) 

24 April 1926. BESLUIT, houdende wijzigmg 
van het Internationaal Postbesluit 1925 
(Staatsblad 1925, n°. 394). S. 75. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende, dat het wenschelijk is om 

wijziging te brengen in het bij het Internationaal 
Postbesluit 1925 vastgestelde port der gedrukte 
stukken; 

Gelet op artikel 28, 2de lid, der P ostwet 
{Staatsblad 1919, n°. 543) ; 

Gelet op artikel 34, § 1, van het den 28sten 
Augustus 1924 te Stockholm gesloten Algemeen 
Postverdrag ; 

Op de voordracht vaP Onzen Minister van 
Waterstaat van 6 April 1926, n°. 11, Afdeeling 
P osterijen en Telegrafie ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
20 April 1926, n°. 18); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Waterstaat van 21 April 1926, n°. 5, Af. 
deeling Posterijen en Telegrafie ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met ingang van 1 Mei 1926 te bepalen het-

geen volgt. . 
Eenig artikel. 

Art. 2, § 1, sub 3 a van het Internationaal 
Postbesluit 1925 wordt gelezen als volgt : 

,,a. in het verkeer met Nederlandsch-Indië, 
Suriname en Curaçao, per zeepost, en voorts 
in het verkeer met de landen, die gebruik maken 
van de in artikel 3i, § 1, laatste drie zinsneden, 
van het Algemeen Postverdrag van Stockholm 
gegeven bevoegdheid, doch in laatstbedoeld 
verkeer alleen voor zooveel de in de aange
geven zinsneden bedoelde nieuwsbladen en 
tijd8chriften, ingenaaide of ingebonden boeken, 
letterkundige en wetenschappelijke uitgaven 
betreft, : 2 cent per 50 gram of restend gedeelte 
van 5'1 gram;" . 

Onze Minister van Waterstaat is belast, met 
de uitvoering van dit beslnit, dat in het Stnats
blad geplaatst en in afs.: hrift aan den Raad van 
State medegedeeld zal worden. 

's-Gravenhage, den 24sten April 1926. 
WILHELMINA: 

De Minister van Waterstaat, H. v. D. VEGTE. 
( Uitgeg. 28 April 1926.) 

26 April 1926. ARREST van den Hoogen Ra:1d. 
Bij het met ingang van 31 October 1919 

in werking treden der Wet op Woonwagens 
en Woonschepen met uitzondering van 
art 31 daarvan zijn wel de bestaande plaat
selijke verordeningen betreffende woon-

wagens en woonschepen niet krachtens 
art. 31, l " lid. vervallen, doch hielden 
zij wel krachtens art. 151 Gemeentewet 
van rechtswege op te gelden. 

Toepassing daarvan op de Amersfoortsche 
Verordening op de openbare gezondheid. 

Ooncl. 0. M., stilzwijgend door dem H. R. 
gevolgd : 

Het vormverzuim, hierin bestaande, dat 
het vonnis niet de bijzondere redenen op
geeft, die de straf hebben bepaald, kan niet 
tot cassatie en verwijzing leiden, wanneer 
het bewezen verklaarde feit niet strafbaar 
is, de rechter dus in het geheel niet over 
de straf te beslissen had gehad, doch de 
verdachte van alle rechtsvervolging had 
moeten ontslaan. 

(Wet op Woonwagens en Woonschepen art. 31, 
Amersfoortsohe Verord . Openbare Gezondheid, 

art. 21a, Sv. art. 441.) 

Mrs. Hesse, Segers, Ort, Taverne en Kirberger. 

H. G., requirant van cassatie t egen een vonnis 
van den K antonrechter te Amersfoort van 
den zeven en twintigsten ,Januari 1926, waarbij 
hij werd schuldig verklaard aan : ,,het met een 
woonwagen verblijven binnen de gemeente 
Amersfoort zonder vooraf van Burgemeester en 
Wethouders verkregen schriftelijke vergunning" 
- en met toepassing van de artt. 21a, 25 der 
Verordening, houdende voorschriften in het 
belang der openbare gezondheid voor de ge
meente Amersfoort van 28 Augustus 1906, 
zooals die Verordening is gewijzigd op 28 Maart 
1911, art. 23 van het Wetboek van Strafrecht, 
veroordeeld tot eene geldboete van vijf gul
den en een vervangende hechtenis van drie 
dagen. 

Conclusie van den Advonaat-Generaal Mr. 
Ledeboer. 

Bij het door veroordeelde in een schriftuur 
bestreden vonnis, is ten laste van dezen als 
bewezen aangenomen, dat hii te Amersfoort 
op tijd en plaats nader omschreven, met een 
woonwagen verbleef zonder daartoe vooraf 
vergunning te hebben verkregen van B. en W. 
dier gemeente. Requirant is deswege ver. 
oordeeld tot eene geldboete van 5 gulden, 
subs. 3 dagen hechtenis. In stt'ijd met art. 359, 
vierde lid, toepasselijk krachtens art. 398, beide 
van het Wetboek van Strafvordering, geeft 
het vonnis niet de bijzondere redenen op die 
de straf hebben bepaald, hetgeen nietigheid 
medebrengt. Wegens schending van op straffe 
van nietigheid voorgeschr('ven vormen zou 
met vernietigin!! van het vonnis, moeten volgen 
verwijzing krachtens art. 106 R. 0. Nu doet 
zich echter het geval voor, dat naar mijn oor
deel het bewezen verklaarde feit niet strafbaar 
is. Is die opvatting juist, dan kon van toe
passing van eenigc straf gcene sprake zijn en 
had de Rechter krachtens het hier toepasselijk 
art. 350 Sv. in het geheel niet, over de straf 
te beraadsl?gen gehad. Onder die omstandig
heden zal dunkt mij na vernietiging van de 
straf, de Hooge Raad ten principale recht 
kunnen doen. 

Ik moge dan nu nader uiteenzetten waarom 
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het bewezen feit mij niet strafbaar voor
komt. 

De Kantonrechter achtte toepasselijk art. 21a 
van de verordening van 28 Augustus 1906, 
gewijzigd bij verordening v,m 28 Maart 1911 
van de gemeente Amersfoort. Nu is echter 
bij K. B. van 30 Augustus 1919, S. 548 be
paald, dat op 15 October 1920 de Wet op de 
Woonwagens en ·woonschepen 1918, S. l92 
in werking treedt met uitzondering evenwel 
van art. 31 dier wet. Bij die Woonwagenwet 
is het onderwerp der woonwagens in vollen 
omvang geregeld, zooA.ls de lezing dier wet 
voldingend aantoont. Aan de gemeentebe
sturen is niets anders ter regeling overgelaten, 
dan het aanwjjzen eener plaats, waar de woon
wagens in eene gemeente zullen mogen ver
bl\iven (art. 31, lid 2). Zulks volgt niet alleen 
uit den inhoud en het geheele systeem dier wet, 
doch in de toelichting tot art. 31 is dat nog 
eens ten overvloede uitdrukkelijk vastgelegd. 
Men leest daar : ,,alleen omtrent de plaats van 
verblijf binnen de gemeenten, zullen de be
trokken gemeentebesturen desverkiezende voor
schriften mogen vaststellen. Waar de Re
geering het van ?,'ewicht acht, dA.t op dit punt, 
betreffende de verhouding tusschen de wet 
en de gemeentelijke bevoegdheden, niet de 
minste twijfel kan bestaan, meent zij dit be
ginsel, dat de wet op de Woonwagens enz. 
deze geheele aangelegenheid tot 's Rijks zaak 
stempelt en uitputtend regelt behalve de uit
zondering van het tweede lid van art. 31, 
uitdrukkelijk in de wet te moeten neerschrijven, 
ofschoon wellicht overbodig met het oog op 
de bepaling van art. 151 Gemeentewet, 142 
Provinciale Wet en art. 3 der Wet van 20 Juli 
J 895, S. 139, (Bijl. Hand. 1 weede Kamer 
1912/13 n°. 194-3). Het Voorloopig Ver
slag bestreedt niet dat, alleen plaatsregeling 
oveibkef maar betreurde dit. (t.a.p. 1913/14 
no. 56-1 bij art. 31). 

Da,t de Regeering omtrent de overbodigheid 
van de voorgestelde bepnling zich onderstel
lenderwijze uitliet, wijst niet op een wezen 
lijken twijfel bij haar, doch is veeleer toe te 
schrijven aan de voorzichtige gewoonte o!l'l in 
van de Regeering uitgaande stukken. niet 
vooruit te loopen op de beantwoording van 
vragen die aan de Rechterlijke Macht ter be
sli8si.r1g kunnen worden voorgelegd. Dat 
plaat~elijke verordeningen krachtens art. 151 
Gemeentewet vervallen indien in het "onder
werp" daarvan bij de wet wordt voorzien, is 
vaste rechtspraak van den Hoogen .Raad. 
Omvang en strekking bepalen - m verband 
met het motief, - het onderwerp eener regeling 
en waar nu de Regeering zelve hare regeling 
eene het onderwerp uitputtende noemt, kon 
zij onmogel~jk twijfelen aan de gevolgen van 
het in werking treden der wet, (verg. arr. 
H. R. van 20 Februari 1914, W. 9772, 2 Mei 
1887, W. 5411, 19 Jan. 1891, W. 5992; 15 
April 1910, W. P020). 

Omtrent de beteekenis en st.rekking van dit 
art. 31 kan dus niet de minste twijfel bestaan. 
De wetgever moPst zich volkomen bewust zijn, 
dat bij het in werking treden van de wet, alle 
gemeente-verordeningen voor zoover betreft 
de bepalingen betreffende woonwagens, zouden 
vervallen, als zijnde in het onderwerp bij 
Rijks wet voorzien, terwij l dan alleen omtrent 

de plaats van verblijf in eene gemeente nadere 
regelen door de Gemeentebesturen zouden 
mogen worden vastgesteld. 

Intusschen was voordat de wet in werking 
trad, een ontwerp tot wijziging van art. 34 
in behandeling genomen, (Wet van 11 Jan. 
1919, S. 16), waarbij de mogelijkheid werd 
geschapen speciaal ook om o-enoemd art. 31 
ee1st later dan de andere artikelen in werking 
te doen treden, zooals de toelichting in de 
Memorie van Antwoord aangaf. (Bij!. Hand. 
'.lweede K amer 1918/19 n°. 190-2). Het oor
spronkelijk art. 34 voorzag alleen de inwerking
treding van de geheele wet in eens. Klaar
blijkelijk meende men toen, echter geheel in 
strijd met de toelichting van art. 31 der Wet 
zooals ik die boven cit,eerde, dat dit art,ikel 
van bf:'s1issende beteekenis en invloed was 
betreffende het al dan niet vervallen van 
de betreffende Gemeentevnordeningen. Men 
heeft toen kenlijk alleen gelet op de woorden 
van dat artikel 31 zonder zich rekenschap te 
geven van den zin daarvan en zonder te denken 
aan art. 1.'il Gemeentewet. 

Nu op geenerlei wijze dat artikel buiten 
werking was gesteld, deed dit bij het in werking 
treden der Woonwagenwet zijne volla werking 
gevoelen en vervielen dientengevolge de be
doelde bepalingen van de plaatselijk?, ver
ordeningen, niettegenstaande de inwerking
treding van art. 31 werd opgeschort. 

Daaraan is niet te ontkomen. Trouwens 
indiPn men in art. 31 1Voonwagenwet zou 
kunnen zien eene bizondere bepaling, die het 
vervallen van verordeningen regelde, onder
scheiden van de bepaling van art. 151 der 
Gemeentewet en dan met' buiten effect.stelling 
van deze laatste, dan had men art. 31 wat die 
laatstbedoelde functie betreft, juist wèl in 
werking moeten doen treden om het gewenscht 
resultaat te kunnen bereiken. 

Zooals de regeling nu heeft plaat~ gehad, 
kan men aan het voorshands in stand blijven 
van de 1,laatselijke verordeningen op dit stuk 
alleen dan denken, indien men zou d •trven 
aannemen, dat de wet niet in het "onderwerp" 
woonwagens heeft voorzien en een betoog van 
die strekking komt mij onhoudbaar voor. 

De regeering zelve hinkt kenlijk op twee ge
dachten. Blijkens de aanschrijving aan de 
Commissarissen der Koningin van 17 Maart 
1920 (Gem.stem 3574 ), is de Minister van 
Justitie van oordeel, dat wet en verordening 
voorshands naast elkaar blijven bestaan, dus 
dat niet in het onderwerp dier verordeningen 
door de wet is voorzien en niettemin acht de 
Minister het uitgesloten, dat de gemeente als
nog zelfstandige regelen t<:>n aanzien van woon
schepen (wagens) stelt, met uitzondering van 
die van het tweede lid van art. 31 der wet be
doeld, (Bijl. Hand. Eerste Kamer 1922/23 
n°. 125 Voorl. Vers!.}, is mitsdien van oordeel, 
dat zoodanige verordening wèl zou treden in 
hetgeen van 's Rijks Belang is. 

Aangezien derhalve naar mijne meening de 
door den Rechter toegepaste bepaling der ver
ordening vervallen was toen het bewezen feit 
werd gepleegd en dit ook niet elders is strafbaar 
gesteld, acht ik art. 351 j0 • 398 Strafvordering 
geschonden en concludeer ik tot vernietiging 
van het vonnis waarvan cassatie, voor zoover 
betreft de qualificatie aan het bewezene ge-
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geven, de opgelegde straf en de bepaling be
treffende de subsidiaire hechtenis en dat de 
Hooge Raad het bewezene niet strafbaar zal 
verklaren en den verdachte zal ontslaan van 
alle rechtsvervolging te dier zake. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer Ort; 
Gelet op een schriftuur door requirant inge-

diend bij den .tloogen Raad, waarbij hij als · 
grief tegen het vonnis aanvoert, dat ,wa.ar 
alle provinciale, plaatselijke en waterschaps
verordeningen op woonwagens op 1 Februari 
1920 zijn vervallen, hij het recht heeft om met 
zijn goedgekeurden woonwagen in elke gemeente 
tijdelijk te verblijven ; 
· Gehoord den Advocaat-Generaal Ledeboer, 
namens den Procureur-Generaal, in zijne con
clusie, strekkende tot enz. ; 

0. dat bij het bestreden vonnis ten laste van 
den requi.rant, met qualificatie en strafopleg
ging als voormeld, in overeenstemming met 
de telastelegging, wettig en overtuigend be
wezen is verklaard, enz. : (zie Concl. Adv.-Gen. ); 

0. ten aanzien van requirants grief, en mede 
ambtshalve : 

dat ingevolge art. 31 eerste lid der wet op 
woonwagens en woonschepen 1918, S. 492, 
alle provinciale-, plaatselijke- en waterschaps
verordeningen betreffende woonwagens en 
woonschepen vervallen bij het in werking 
treden dier wet, - terwijl 'blijkens het tweede 
lid van dat artikel, de gemeenteraden be
voegd blijven bepalingen vast te stellen be
treffende de plaats door woonwagens en woon
schepen bij verblijf binnen de gemeente in te 
nemen; 

dat aan dit artikel - voorzoover hier van 
belang - wat het vervallen der plaatseljjke 
verordeningen betreft, ten grondslag ligt het 
stelsel dezer wet, welke blijkens hare bepalingen 
het onderwerp betreffende woonwagens en 
woonschepen in zijn vollen omvang heeft ge
regeld, - en alleen, blijkens het tweede lid 
van het artikel, de bevoegdheid betreffend 
aanwijzingen van plaats aan de gemeente
raden is gelaten ; 

dat dit bevestiging vindt in de Memorie van 
Toelichting op dit artikel, waarin o. m. het 
navolgende is aangeteekend : 

"waar de ondergeteekenden het van gewicht 
achten, dat op dit punt betreffende de ver
houding tusschen deze wet en de gemeentelijke 
bevoegdheden niet de minste twijfel kan be
staan, meenen de ondergeteekenden dit be
ginsel dat de wet op de woonwagens en woon
schepen deze geheele aangelegenheid tot 's Rijks 
zaak stempelt en uitputtend regelt, (behalve 
de uitzondering van het tweede lid van art. 30, 
lees art. 31) uitdrukkelijk in de wet te moeten 
neerschrijven, ofschoon wellicht overbodig met 
het oog op de bepaling van art. 151 der Ge
meentewet, 142 Provinciale Wet, art. 3 der 
wet van 20 Juli 1895, S. 139": 

dat uit een en ander mag worden afgeleid, 
dat art. 31, eerste lid, de strekking had, de blij
vende werking van a.rt. 151 der Gemeente
wet t en aanzien van dit onderwerp, buiten 
twijfel te stellen ; 

dat nu de wet op woonwagens en woon
sche_\)en, gelijk zij luidde bij hare totstand
kommg, ingevolge art. 34 in werking zoude 

treden "op een nader door Ons te bepalen tijd
stip", en derhalve slechts de inwerkingtreding 
der wet in haar geheel was toegelaten ; 

dat echter bij de wet van 11 _Januari 1919, 
S. 16, art. 34 in dièn zin is gewijzigd, dat door 
den Koning wordt bepaald "op welk tijdstip 
of op welke tijdstippen onderscheidenlijk de 
bepalingen dezer wet in werking treden", 
zulks in verband met de bij die wet in art. 35 
;;,angebrachte wijziging, meer in het bijzonder 
m"t het oog op het toen aan dit artikel toege
voegde nieuwe derde lid ; 

dat daarop bij K. B. van 30 Augustus 1919, 
S. 548 - ,,Gelet op art. 34 van de wet, op 
woonwagens en woonschepen 1918, S. 492, gelijk 
dat artikel is gewijzigd bij de wet van 11 
Januari 1919, S. 16", - is bepaald, dat die 
wet "zal in werking treden met ingang van 
den 15den October 191!?, behoudens art. 31 
van de voormelde wet, hetwelk op een later 
vast te stellen tijdstip van kracht zal worden'' ; 

dat hiervan het gevolg is, dat wel is waar 
de, op 15 October 1919 bij het in dier voege 
inwerkingtreden der wet, bestaande plaatse
lijke verordenin~eu betreffende woonwagens en 
woonschepen, met vervielen krachtens art. 31, 
eerste lid der meergenoemde wet, - maar het 
toen niet van kracht worden van dat artikel 
niet wegnam, dat de door dat artikel niet aan
getaste werking van art. 151 der Gemeentewet 
onverminderd bleef bestaan, zoodat de be
palingen van zoodanige plaatselijke verorde
ningen op genoemd tijd~tip van rechtswege 
ophielden te gelden ; 

dat dit derhalve ook het geval is met art. 21a 
der Verordening voor de gemeente Amersfoort, 
door den K antonrechter toegepast op het ten 
laste van requirant bewezen verklaarde feit, 
welk artikel, voor zoover hier van belang, 
luidt: 

"Het is verboden met een woonwagen te 
verblijven binnen de gemeente zonder vooraf 
van Burgemeester en Wethouders verkregen 
schriftelijke vergunning, waarin de plaats en 
de duur van het verblijf zijn aangegeven, en 
anders dan met inachtneming van de voor
waarden in de vergunning gesteld" en evenzco 
met art. 25 dier Verordening, voorzoover daarbij 
de straf tegen de overtreding van art. 21a is 
bepaald; 

dat mitsdien door deze toepassing, de beide 
laatstgenoemde artikelen in verband met de 
artt. 351 en 398 van het Wetboek van Straf
vordering zijn geschonden, en het vonnis niet 
in stand kan blijven ; 

Vernietigt het vonnis door den Kanton
rechter te Amersfoort op 27 Januari 1926 in 
deze zaak gewezen, voorzoover betreft de aan 
het bewezene gegeven qualificatie, de opgelegde 
geldboete en vervangende hechtenis ; 

Rechtdoende krachtens art. 105 der Wet op 
de R. 0.: 

0 . dat het bewezen verklaarde bij geen wette
lijke bepaling is strafbaar gesteld ; 

Gezien art. 352, tweede lid, van het Wetboek 
van Strafvordering ; 

Ontsla.at den verdachte te dier zake van alle 
rechtsvervolging. (N. J.) 
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26 April 1926. ARREST van den Hoogen Raad. 
De uitdrukking "in bochten" in het 

derde lid van art. 6 Mot. en Rijw.Regl. 
heeft betrekking op door den bestuurder 
met zijn· voertuig maken van een bocht, 
niet op krommingen en bochten in den weg 
voorkomende. 

Een vrijspraak, berustende op een on
juiste uitlegging van in de wet voorko
mende woorden, in de dagvaarding kenlijk 
in den zin der wet bebezigd, is niet een 
vrijs_{)raak als bedoeld in art. 430 Sv. 

BIJ het geven van zulk een vrijspraak 
heeft de rechter niet beraadslaagd naar 
aanleiding van de dagvaarding. 

(Mot. en Rijw.Regl. art. 6, Sv. art. 430.) 

Mrs. Hesse, Segers, Ort, Taverne en Kirberger. 

De Ambtenaar van het Openbaar Ministerie 
bij het Kantongerecht te Amsterdam, requirant 
van cassatie tegen een mondeling bij verstek 
gewezen vonnis van den Kantonrechter te 
Amsterdam van den dertigsten Januari 1926. 
waarbij A. d. S. is vrijgesproken. 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Lede boer. 

De verdachte was gedagvaard ter zake, dat 
hij te Amsterdam op 19 December 1925 'smid
dags ten 5.35 uur binnen de bebouwde kom 
dier gemeente gereden heeft met een door hem 
bestuurd rijwiel en daarmede bij het maken 
van de bocht Damrak-Oudebrugsteeg in die 
bocht zonder noodzaak de linkerzijde van den 
weg heeft gehouden. 

De Heer Kantonrechter heeft den verdachte 
vrijgesproken blijkens de aanteekening van het 
mondelinge vonnis op grond, dat de verdachte 
het telastegelegde feit met zou hebben gepleegd, 
omdat te Amsterdam eene bocht (d.w.z. eene 
kromming in den weg) Damrak-Oudebrug
steeg niet bestaat. 

Tegen deze beslissing komt de Heer requirant 
op biJ memorie met het cassatiemiddel : ,,Schen
ding van art. 6 lid 3 j0 • 37 Motor- en Rijwiel
reglement en art. 351 Sv., er op wijzende, dat 
waar het derde lid van art. 6 spreekt van "in 
bochten", daarmede gezegd wordt, ,,bij het 
maken van bochten" en betreffende het rijden 
in krommingen van een weg reeds voorzien 
is in het eerste en tweede lid van dat artikel''. 

De eenige vraag is of het beroep tegen de 
vrijspraak al dan niet-ontvankelijk is. 

Het komt mij voor, dat in dit geval niet aan 
eene zuivere vrijspraak kan worden gedacht. 
In de telastelegging is niet gesteld, dat er eene 
bocht in den weg was ; door niettemin aan 
zijne beslissing ten grondslag te leggen dat zulks 
wèl zou zijn geschied, heeft de Rechter be
raadslaagd, naar aanleiding van iets anders 
dan het telastegelegde en de dan gegeven vrij
spraak kan niet als eene rechtsgeldige worden 
aangemerkt, zoodat het gewoon beroep in 
cassatie tegen het vonnis ontvankelijk is. 

De telastelegging hield kenlijk in eene over
treding van art. ~3 van het M. en R.Regl. 
luidende : ,,in bochten binnen bebouwde kom
men en verder in die buiten bebouwde kom
men waar het uitzicht niet vrij is, 1.ijn de be
stuurders o. a. van rijwielen verplicht de rech-

terzijde van den weg te houden". Art. 6 
sub I van het Reglement verbiedt dien be· 
stuurders in het algemeen binnen de bebouwde 
kommen de linkerzijde van den we$ te houden 
voor zoover dit niet noodzakelijk 1s voor uit
wijken enz. 

In het .Reglement vastgesteld bij K. B. van 
1905, S. 29'1, is bij besluit van 1918, S. 563 
aan artikel 6 het bovenaangehaalde derde lid 
toegevoegd. Hoewel dus het onder n°. I be
paalde reeds voorzag in de omstandigheid, dat 
een weg niet steeds geheel recht doorliep, bleek 
aan eene bepaling als van het derde lid be
hoefte te bestaan en moet dus met "bochten" 
aldaar iets anders zijn bedoeld dan eene sinlpele 
buigende lijn in een weg. Men beeft daarbij 
kenl~ik juist op het oog gehad de scherpe wen
dingen die met de bedoelde voertuigen zijn te 
maken binnen bebouwde kommen, waar wegen 
elkaar kruisen, of de een op den a.ndcren uit
loopt en het uitzicht geacht kan wordP,n door
gaand belet .,f althans belemmerd te zijn, terwijl 
:1ulks ook buiten die kommen het geval kan 
wezen. Met voc,rdacht heeft men blijkbaar 
hier vermeden te spreken van bochten m den 
weg en zich bepaald tot de uitdrukking "in 
bochten", daarmede te kennen gevende, dat 
hij het maken van rene bocht de bedoelde 
verplichting op den bestuurder rust. ..éfij heeft 
die verplichting dus ook wanneer hij op een 
kruispunt van twee wegen, va.n dP,n eenen 
weg op den anderen wil afbuigen, precies dus 
m het geval in de telastele$ging in deze zaak 
vermeld. Ik mag de feitelijke situatie in dit 
geval naar voren brengen, daar de kruising 
Damrak-Oudebrugsteeg eene der oudste pun
ten van Amsterdam is, op alle kaarten ver
meld, zoodat wij hier met een historisch
geografisch vaststaand feit te doen hebben, als 
zoodanig van algemeene bekendheid te achten. 

Alleen bij deze opvatting van de bepaling 
doet men ook recht aan de behoefte van het 
verkeer. Bij eene bocht naar rechts zal elke 
bestuurder - tenzij een linkshandige, - reeds 
intuïtief de rechterzijde van den weg houden, 
doch bij eene bocht naar links is een dwingend 
voorschrift van meer belang en wordt slechts 
op deze wijze bevorderd, dat men op een anderen 
weg overgaande, oruniddellijk in den stroom 
van het verkeer inglijdt. 

Dat de opvatting van het woord bocht onder 
alle omstandigheden zou duiden op eene krom
ming in den weg, lijkt mij derhalve bepaald 
onjuist en door die onjuiste opvatting is het 
zicht op wat eigenlijk te laste was gelegd, ver
duisterd. 

Ik acht alzoo in verband met de in het 
Iniddel aangehaalde artikelen van het Motor
en Rijwielreglement geschonden de artt. 
352 j 0 • 398 Strafvordermg en concludC'er tot 
vernietiging van het bestreden vonnis en tot 
verwijzing der zaak naar de Rechtbank te 
Amsterdam, ten einde met inachtneming van 
's Hoogen Raads arrest op de bestaande dag
vaarding opnieuw te worden berecht en af
gedaan. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer Ort ; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur, enz. : 
(zie Concl. Adv. -Gen.); 
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Gehoord den Advocaat-Generaal Ledeboer 
namens den Procureur-Generaal, in zijne con
clusie, strekkende tot enz. ; 

0 . dat aan den gerequireerde bij inleidende 
dagvaarding is telastegelegd, enz. : (zie Ooncl. 
Adv. -Gen.) ; 

dat de Kantonrechter niet bewezen ver
klaarde dat de verdachte het t elastegelegde 
feit heeft begaan, ,,omdat te Amsterdam eene 
bocht (dat wil zeggen eene kromming in den 
weg) Damrak-Oudebrugsteeg niet bestaat" , -
en hem daarop heeft vrijgesproken ; 

dat de req uiran t tot toelichting van het 
middel van cassatie heeft aangevoerd, dat de 
Kantonrechter bij zijne beslissing ten onrechte 
onder "bocht" verstaat "een kromming in den 
weg" , vermits de bedoeling van den wetgever 
kenlijk is, dat de uitdrukking "in bochten" 
in het derde lid van artikel 6 van het Motor
en Rijwielreglement, moet worden opgevat 
als "bij het maken van bochten", daar toch 
ten aanzien va.n een kromming in den weg 
reeds word t voorzièn door het eerste (en 
tweede) lid van dat artikel ; 

0. dat, waar het beroep is gericht tegen een 
vrijspraak, in de eerste plaats moet worden 
onderzocht of, gelijk de requirant meent, de 
bestreden uitspraak is niet een zuivere vrij
spraak, maar in wezen een ontslag van rechts
vervolging ; 

0. dat bjj het eerste lid van artikel 6 van 
het Motor- en Rijwielreglement, aan de be
stuurders van motorrijtuigen en rijwielen wordt 
verboden binnen de bebouwde kom eener ge
meente de linkerzijde van den weg te houden, 
voor zoover dit niet noodzakelijk is voor het 
uitwijken bij het inhalen van motorrijtuigen 
of rijwielen, andere rij - of voertuigen, geen 
motorrijtuigen of rijwielen zijnde, dan wel van 
rij- of trekdieren of ander vee ; dat voorts bij 
het tweede lid een dergelijk verbod wordt ge
geven aan de bestuurders van voormelde andere 
rij- of voertuigen en best,uurders of geleiders 
van dieren, bij het inhalen van motorrijtuigen 
of rijwielen, - terwijl bij het derde lid van dit 
artikel wordt bepaald : ,,In bochten binnen 
bebouwde kommen en verder in die, buiten 
bebouwde kommen, waar het uitzicht n iet 
vrij is, zijn genoemde bestuurders en geleiders 
verplicht de rechterzijde van den weg te 
houden" - zijnde de overtreding van artikel 6, 
bij art . 37 onder e strafbaar gesteld ; 

0. dat de door den Kantonrechter gegeven 
':rijspraak berust op een onjuiste uitlegging 
van de woorden "in bochten" voorkomende 
in het derde lid van art. 6 ; 

dat immers, waar in het eerste en in het 
tweede lid van dat artikel wordt verboden 
om - behoudens de daarbij aangeduide om
st,andigheden - de linkerzijde van den weg te 
houden, daarbij onmiskenbaar ook het geval 
is voorzien, niet alleen dat "de weg" in een 
rechte lijn doorloopt, maar ook dat in dien weg 
krommingen of bochten voorkomen ; 

dat uit deze in voormelde leden van het 
artikel gegeven regeling volgt, dat de uitdruk
king "in bochten" in het derde lid, betrekking 
he:èft op het door den bestuurder onder andere 
van een rijwiel, met dat voertuig maken van 
een bocht, - en bij het voorschrift blijkbaar 
meer in het bij zonder is gedacht aan het rijden 
op een kruispunt van twee wegen en daarmede 

overeenkomende gevallen ; - waarbij dus het 
houden van de rechterzijde van den weg, nood
zakelijk als een maatregel ter bevordering van 
de veiligheid van het verkeer is aan te merken ; 

dat nu, waar moet worden aangenomen dat 
in de dagvaarding de woorden "bij het maken 
van de bocht♦ Damrak-Oudebrugsteeg", en 
,,in die bocht", zijn gebezigd in den zin wa.arin, 
gelijk gezegd , de uitdrukking "in bochten", 
naa r het derde lid van art. 6 is t e verstaan, 
hleruit volgt, dat de vrijspraak van den ver
dachte op den in het bestreden vonnis ver
melden ~rond, door den Kantonrechter $e
geven, met berust op het niet bewezen ZÎJn, 
dat de verdachte het hem telastegelegde heeft 
begaan, en derhalve niet is een vrijspraak in 
den zin van art. 352 in verband met art. 398 
en 430 van het Wetboek van Strafvordering, 
zoodat het beroep ontvankelijk is ; 

0. ambtshalve : 
dat blijkens het voorgaande, de Kanton

rechter bij de behandeling der zaak niet heeft 
inachtgenomen, hetgeen bij art. 350 in ver
band met art. 398 van het Wetboek van Straf
vordering, ten aanzien van het onderzoek der 
zaak naar aanleiding van de dagvaarding is 
voorgeschreven, waartegen bij art. 358 van 
dat Wetboek nietigheid is bedreigd; 

Vernietigt het vonnis van den Kanton
rechter te Amsterdam op 30 J anuari 1926 in 
deze zaa.k gewezen ; 

Rechtdoende krachtens art. 106 der Wet 
op de R. 0 . : 

Verwijst de zaak naar de Arr.-Rechtbank 
te Amsterdam ten einde op de bestaande dag
vaarding te worden berecht en afgedaan. 

(N. J.) 

28 April 1926. WET tot vaststelling van het 
eerste hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1926. S. 76. 

De begrooting wordt vastgesteld op f 1,650,000. 

28 April 1926. WET tot vaststelling van het 
tweede hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1926. S. 77. 

De begrootingwordtvastgesteld opf 1,998,543.03 . 

28 April 1926. WET tot vaststelling van het 
zevende hoofdstuk A der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaa.r 1926. S. 78. 

De begrooting wordt vastgesteld op 
f 112,348,846.55. 

28 April 1926. WET tot vaststelling van het 
tevende hoofdstuk B der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1926. S. 79. 

De begrooting wordt vast,gesteld op 
f 102,945,985.58. 

28 April 1926. Wet tot vaststelling van het 
twa,zl/de hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstj aar 1926. S. 80. 

De begrooting wordt vastgesteld op f 50,000. 
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28 April 1~26. WET tot aanwijzing van de 
middelen ter goedmaking van dP nitgaven, 
bPgrepen in de Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1926. . 81. 

Totaal van de wet op de middelen 
! 640,483,83ö.81. 

28 April 1926. WET tot vaststelling van de 
begrooting van inkomsten en uitgaven 
van het Leeningfonds 1914 voor het 
dienstjaar 1926. S. 82. 

De begrooting wordt vastgesteld op 
f 83,722,095. 

2 April 1926. WET tot vaststelling van de 
begrooting van nitgaven van het Fonds 
voor de uitvoering van de Tiendwet 1907 
(Staatsblad n°. 222), voor het dienstjaar 
1926. s. 83. 

De begrooting wordt vastgesteld op f 990,000. 

28 April 1926. WET tot regeling van de 
ontvangsten en uitgaven van het Alge
meen Burgerlijk Pen~ioenfonds voor het 
jaar 1926. S. 84. 

De begrooting wordt vastgesteld op f 76,548,662. 

2 A'J,ril 1926. WET tot geldigmaking voor 
pensioen van den t-ijd door het in vasten 
Rijk.sdienst overgegaan personeel van de 
Doesburgsche Telefoonmaatschappij en het 
telefoimnet te Sneek in vasten dienst dier 
maatschappijen doorgebracht. . 85. 

\Vr.r WILHELMINA, ENZ .•• noen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wengchelijk is : 
eene regeling t~ treffen omtrent de geldigheid 

voor pensioen van den t\jd, welken het in 
vasten Rijksdienst overgegaan personeel van : 

"'· de Doesburgsche telefoonmaat~chappij 
b. het telefoonnet te Sneek · 
in vasten dienst bij den betrokken werkgever 

heeft doorgebracht. 
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Voor de Rijksambtenaren, genoemd 

n de bij deze wet behoorende staten T en IT, 
komen de in die staten achter hun naam ver
melde tijdvakken bij de regeling van hun 
pensioen ten laste van het Algemeen burgerlijk 
pensioenfonds, zoomede bij de berekeningen ter 
beoordeeling van hunne aanspraak op zoodanig 
pensioen. als diensttijd in aanmerking. 

2. De in het voorgaande artikel bedoelde 
ambtenaren worden gedurende de tijdvakken, 
genoemd in de staten I en II. geacht in nienst 
van het Rijk te zijn geweest. 

3. Dezo wet wordt geacht te zijn in werking 
getreden met ingang van : 

a. 1 Juli 1922, zulks voor zoovee betreft 
het personeel van de Doesburgsche Tel('foon
maatschappij ; 

b. 1 Januari 1921, zulks voor zooveel betreft 
het personeel van het Telefoonnet te Sneek. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 28sten April 

1926. 
\VILHELl\IJNA. 

De llfinister van Financièn, DE GEER. 
Uitgeg. 17 llfei 1926.) 

Personeel van de Doe burr,sr.he Tekfoonmaat 
srhappij. 

Naam en 
geboortedatum. 

Hendrika Johanna 
van Tuuren, 14 
Maart, 1900 . . 

Tijdvakken voor 1 Juli 
1922 boven den achttien
jarigen leeftijd in vasten 
dienst bij de Doesburg
sche ~'elefoonmaatschap-

pij doorgebracht. 

1 November 1918--ultimo 
Juni 1922. 

kers, 30 Septem- 1 December 1917--ultimo 
Jan Hendrik Vol-

1 
ber 1862 . . . Juni l922. 

Personeel van het telafoonnet te Sneek. 

Naam en 
geboortedatum. 

Geertruida Tekela 

Tijdvakken vóór 1 Ja
nuari 1921 boven den 
achttienjarigen leeftijd in 
vasten dienst bij het 
telefoonnet te Sneek 

doorgebracht. 

Wielinga, 7 Juli l April 191 l-ultimo 
1884. . . . . . December 1920. 

Jeltje Riemersma, 
6 October 1 90 

LnitjeLondema, 27 
December 1887. 

12 Augustus 1912--ultimo 
December 1920. 

24 i\Iei 1920-ultimo 
December 1920. 

OVEREEJ\TKOMST van koop en verkoop 
betreffende de overneming door den Staat 
der Nederlanden van het telefoonnet te 
Sneek. 

Art. 8. Bij den overgang van de exploitatie 
van het net van de gemeente op het Rijk op 
1 Januari 1921, kunnen na geneeskundig 
volgens de bestaande Rijkevoorschriften te 
zijn goedgekeurd, aanvankelijk op tijdelijken 
voet in 's Rijks dienst overgaan de navolgende, 
thans bij het telefoonnet werkzaam zijnde 
personen: 

1. L. Londema, als vakwerkman 2de klasse, 
op eene jaarwedde van f 1680 verminderd met 
f 30 wegens verstrekkjng van dienstkleeding ; 

2. mejuffrouw G. T. Wiel inga en mejuffrouw 
J. Riemersma, als telefoniste 2de klasse bij 
den localen dienst, op eene jaarwedde van 
respectievelijk f 1490, verminderd met 15 pct. 
wegens het genot van vrije woning, en f 1250 . 

De gemeente verbindt :,: ich om voor de 
sub 1 en 2 genoemde personen, die door hun 
overgang in vasten dienst bij het Rijk, evenals 
de andere burgerlijke Rijksambtenaren, ge
rechtigd worden tot eigen pensioen en pensioen 
voor weduwe en weezen binnen eene maand 
na hunne benoeming tot Rijksambtenaar ten 
kantore van een der Rijksbetaalmeesters te 
storten voor ieder hunner eene som, gelijk 
aan tien procent van het door hen ten tijde 
van hunnen overgang genoten wordende jaar
loon, berekend over den tijd in dienst bij het 
telefoonnet doorgebracht. 
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Blijkens vorengenoemde personen wegens 
lichaamsgebreken of om andere redenen onge
schikt voor vaste aanstelling in 's Rijks dienst, 
dan komen zij niet voor Rijksrekening, behalve 
voor zoover er van Rijkswege geen bezwaar 
bestaan zou, hen niettemin in tijdelijken dienst 
te houden. 

In dat geval verbindt de gemeente zich aan 
ieder der bedoelde personen een polis ter hand 
te stellen, recht gevende op pensioen bij het 
bereiken van den 65-jarigen leeftijd, en zulks 
voor elk jaar in dienst bij het telefoonnet 
doorgebracht vóór I Januari 1921, ten bedrage 
van 1/60 van het loon, genoten over de laatste 
12 maanden dienst, voorafgaande aan even
genoemden datum, zullende ieder hunner met 
zijne rechtt>n, ook het risico aan den polis 
verbonden, dragen. 

OVEREENKOMST van koop en verkoop 
betreffende de overneming door den Staat 
der Nederlanden van het telefoonnet van 
de Doesburgsche Telefoonmaatschappij. 

Art. 8. Bij den overgang van de exploitatie 
van het net van de gemeente op het Rijk op 
1 Juli 1922 kunnen, na geneeskundig volgens 
de bestaande Rijksvoorschriften te zijn goed
gekeurd, in 's Rijks dienst overgaan : 

l. J. H. Volkers, te Doesburg, als vak
werkman 2de klasse op eene jaarwedde van 
f 1540; 

2. H. J. van Tuuren, t e Doesburg, als tele
foniste 2de klasse bij den localen dienst op 
eene jaarwedde van f 1160. 

De gemeente verbindt zich om voor de sub 1 
en 2 genoemde personen, die door hun overgang 
in vasten dienst bij het Rijk, evenals de andere 
burgerlijke Rijksambtenaren, gerechtigd worden 
tot eigen pensioen en pensioen voor weduwen 
en weezen binnen eene maand na hunne benoe
ming tot Rijksambt-enaar ten kantore van een 
der Rijksbetaalmeesters te storten voor ieder 
hunner eene som gelijk aan tien procent van 
het. door hen ten tijde van hunnen overgang 
genoten wordende jaarloon, berekend over den 
tijd, in dienst bij de Doesburgsche Telefoon
maatschappij doorgebracht, zijnde respectieve
lijk f 560 en f llO. 

Blijken vorengenoemde personen wegens 
lichaamsgebreken of om andere redenen onge
schikt voor vaste aanstelling in Rijksdienst, 
dan komen zij niet voor Rijksrekening, behalve 
voor zoover er van Rijkswege geen bezwaar 
bestaan zou, hen niettemin in tijdelijken dienst 
te nemen. 

In dat geval verbindt de gemeente zich aan 
.ieder der bedoelde personen een polis ter hand 
te stellen, recht gevende op pensioen bij het 
bereiken van den 65-jarigen leeftijd en zulks 
voor elk jaar dienst bij de t elefoonmaatschappij 
doorgebracht vóór l Juli 1922, ten bedrage 
van 1/60 van het loon, genoten over de laatste 
12 maanden dienst, voorafgaande aan even
genoemden datum, zullende ieder hunner met 
zijne rechten ook het risico, aan een polis ver
bonden, dragen, 

28 April 1926. WET tot vaststelling van het 
derde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1926. S. 86. 

De begrooting wordt vastgesteld op f 4,038,227. 

1926 

28 April 1926. BESLUIT, houdende beschikking 
op het beroep, ingesteld door J. van der 
Gulden en anderen te Grijpskerk, tegen het 
besluit van Ged. Staten van Groningen, van 
ll Juni 1925, Letter S, 3de Afdeeling, 
waarbij het besluit van den Raad van 
Grijpskerk, van 4 Maart 1925, tot opheffing 
der openbare lagere school te Niezijl is 
goedgekeurd. S. 87. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkend<> op het beroep, ingesteld door 

J, van der Gulden en anderen te Grijpskerk, 
tegen het besluit van Ged. Staten vau Groninr,en, 
van 11 Juni 1925, Letter S, 3e Afdeeling, waarbij 
het besluit van den Raad van Gr·ijpskerk, van 
4 Maart 1925, tot opheffing der openbare lagere 
school te Niezijl is goedgekeurd ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
14 October 1925, n°. 915, en van 2 Maart 1926, 
n°. 915/30: 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
22 April 1926, n°. 2138, Afdeeling Lager Onder
wijs Algemeen; 

0. dat de Raad der gemeente Grijpskerk bij 
besluit van 4 Maart 1925 heeft besloten met 
ingang van l Mei 1925 de openbare lagere school 
te Niezijl op te heffen, daarbij overwegende, 
dat aan den heer J. Werkhoven op zijn verzoek 
eervol ontslag is verleend als hoofd der openbare 
lagere school t e Niezijl, zulks met ingang van 
l Mei 1925; dat aan deze school slechts één 
leerkracht is verbonden, en dus overwogen 
dient t e worden, of in de vacature moet worden 
voorzien dan wel tot opheffing van de school 
moet worden overgegaan ; dat momenteel 
slechts 14 leerlingen deze school bezoeken, 
waarvan 8 uit de gemeente Grijpskerk, 5 uit 
de gemeente Zuidhorn en 1 uit de gemeente 
Oldehove ; dat van deze 8 leerlingen met l Mei 
1925 3 de school zullen verlaten, zoodat 5 
overblijven, doch dat vermoedelijk l nieuwe 
leerling zal worden ingeschreven ; dat de Raad 
heeft te voorzien in het OI'derwijs aan kinderen 
van ingezetenen, zoodat de leerlingen uit de 
gemeenten Zuidhorn en Oldehove buiten be
schouwing kunnen blijven; dat de openbare 
lagere school te Grijpskerk ongeveer 2800 meter 
is verwijderd van de grens der gemeente Zuid
horn onder Niezijl en dat de leerlingen uit 
Niezijl niet meer dan 2500 meter van de school 
te Grijpskerk wonen ; 

dat, nadat tegen dit raadsbesluit bij Ged. 
Staten van Groningen bezwaren waren inge
bracht, dit college bij besluit van 11 Juni 1925 
het raadsbeslmt heeft goedgekeurd daarbij 
overwegende, dat wegens het gering aantal 
leerlingen geen bezwaar behoeft t e worden ge
maakt tegen de opheffing van de school ; dat 
de afstanden; door de leerlingen af te leggen, 
ook geen bezwaren tegen de opheffing behoeven 
op te leveren ; dat overigens het onderwijs aan 
eene school waar meer leerkrachten werkzaam 
zijn, in den regel beter aan de eischen voldoet 
dan aan eene, waar het onderwijs in alle klassen 
slechts aan één onderwijzer is opgedragen; 

dat van het besluit van Ged. Staten J . van 
der Gulden en anderen te Grijpskerk bij Ons 
in beroep zijn gekomen, aanvoerende dat het 
aantal leerlingen op de openbare lagere school 
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~ Niezijl in de maand J\fei nog 16 bedroeg, en 
dit aantal in de naaste toekomst waarschijnlijk 
18 à 20 zal bedragen; dat,, wanneer de school 
wordt opgeheven, het schoolverzuim zal toe
nemen ; dat ook de opheffing groote kosten voor 
sommige ouders zal meebrengen, te rwijl het 
voer de kinderen wegens het toenemend auto
verkeer hoogst gevaarlijk zal zijn langs den 
hoofdweg Groningen- Leeuwarden te loopen, 
zoodat er alleszins reden bestaat, de openbare 
school te Niezijl t e behouden; 

Overwegende, ten aanzien van de ontvanke
lijkheid van de appellanten in hun beroep : dat 
artikel 17, 1 • lid, der Lageronderwijswet 1920 
beroep op Ons toekent aan ieder, die belang 
heeft bij de vernietiging of verbetering van 
een kr~chte ns deze wet genom en besluit; 

dat "belang" daarbij te verstaan is in den 
zin van eigen, persoonlijk belang ; 

dat van de 34 appellanten er 6 zijn, die 
kinderen hadden, welke ten tijde v.an de op
heffing der school.te Niezijl die school bezochten, 
terwijl 8 van hen kinderen hadden, die zij, 
indien de school niet was opgeheven, eerlang 
daarheen zouden willen zenden, en de overige 
20 appellanten niet onder ééne dier beide cate
gorieën te rangschikken zijn ; 

dat laatstgenoemden niet geacht kunnen 
worden bij de vernietiging van het bestreden 
besluit belang te hebben; 

Overwegende, wat de hoofdzaak betreft, dat 
blijkens de ambtsberichten de openbare lagere 
school t e Niezijl in de gemeente Grijpskerk op 
1 Mei 1925 door een zeer gering aantal leer
lingen werd bezocht ; 

dat de opheffing van deze school in het finan
cieel belang der gemeente is te achten, terwijl, 
naar het oordeel van het Rijksschooltoezicht, 
het belang van het onderwijs daardoor mede 
zal worden gebaat; 

dat de meerdere afstand, welken sommigen 
der leerlingen zullen moeten afleggen om eene 
openbare lagere school elders in de gemeente 
Grijpskerli te bezoeken, niet geacht kan worden 
voor hen een zoodanig bezwaar op te leveren, 
dat daarin een motief zou zijn gelegen om de 
openbare lagere school te Niezijl in stand te 
houden; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920; 
R ebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep van diegenen der appella.nten, 
wier kinderen ten tijde van de opheffing der 
school te Niezijl, die school bezochten, of, in
dien zij niet was opgeheven, vermoedelijk eer
lang die school zouden bezoeken, ongegrond te 
verklaren, en de overige appellanten niet
ontvankelijk te verklaren in hun beroep. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat met het rapport van Onzen 
voornoemden Minister in het Staatsb/,ad zal 
worden geplaatst, en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

's-Gravenhage, den 28sten April 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

WASZINK. 

( Üitgeg. 18 Mei 1926.) 

NO. 2138. 

LAGER ONDERWIJS 
ALGEMEEN. 

Beroep van J . VA N DER 
GULDEN t. a . te Grijpskerk, 
tegen opheffing openbare 
lagere school te Niezijl. 

's-Gravenhage, 22 April 1926. 
Aan de Koningin. 

In zijn rapport. van 2 Februari 19?6, n°. 9150, 
Afdeeling L. 0. A., heeft mijn ambtsvoorganger 
de gronden uiteengezet, waarom hij zich niet 
geheel k on vereenigen met het ontwe!'_lJ-bf'sluit, 
behoorende bij het advies van den Raad van 
State, Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur, 
van 14 October 1925, n°. 915, betreffende het 
beroep van J_ van der Gulden e. a., t e Grijps
kerk, tegen het besluit van Ged. Staten van 
Groningen, van 11 Juni 1925, Letter S, 3° Af
deeling, waarbij het besluit van den Raad 
der gemeente Grijpskerk, van 4 Maart 1925, 
tot opheffing der openbare lagere school te 
Niezijl, is goedgekeurd. Op zijn daartoe strek
kend verzoek heeft Uwe Majesteit mijn ambts
voorganger gemachtigd aangaande dit beroep 
met den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, in nader overleg te 
treden. 

Blijkens het hierbij eerbiedig aangeboden 
nader advies, van 2 Maart 1926, n°. 915/30, 
hetwelk de Voorzitter van die Afdeeling recht
streeks in mijne handen stelde, heeft de Afdee
ling zich met de eerste bedenking van mijnen 
ambtsvoorganger vereenigd, en het ontwerp
besluit in dit opzicht in den aangegeven zin 
gewjjzigd. Voor het overige heeft de Afdeeling 
gemeend het ontwerp-besluit onveranderd te 
moeten handhaven, onder aanvoering, dat in 
Uwer Majesteits besluiten van 1 Augustus 1924, 
n°. 105, 17 Februari 1925, n°. 29, en 15 Juli 
1925, n°. 5, in gelijken geest is beslist, en onder 
verwijzing naar àe aan laatstgenoemd besluit 
voorafgegane, tusschen de Regeering en de 
Afdeeling gevoerde correspondentie. 

Ik teeken hierbij aan, dat ik voor de mede
onderteekening dier besluiten niet verantwoor
delijk ben, terwijl uit de omstandigheid, dat 
mijn toenmalige ambtsvoorganger in zijn aan. 
Uwe Majesteit gericht rapport van 9 ,Tuli 1925, 
n°. 2865, Afdeeling L.O. A., hetwelk geleid 
heeft tot het laatstgenoemde besluit, te kennen 
gaf geene termen aanwezig te achten om verder 
bezwaar te maken tegen het oorspronkelijk 
advies van den Raad van State, Afdeeling voor 
de Geschillen van Bestuur, geenszins moet 
worden afgeleid, dat deze door het door die 
Afdeeling aan~evoerde zou zijn overtuigd, doch 
slechts, dat hij, in verband met het toen aan
staande aftreden van het Kabinet, het eerst
volgend geval principieel onder de verantwoor
delijkheid van zijn opvolger wilde doen beslissen. 

De gelegenheid daartoe werd geboden door 
het onderhavige beroep, waarbij mijn onmid
dellijke ambtsvoorganger in zijn bovenvermeld 
rapport aan Uwe Majesteit, van 2 Februari 1!)26, 
n°. 9150, Afdeeling L. 0 . A., zijne bezwaren 
aldus ontvouwde : 

"Uit de stukken van het beroep blijkt, dat 
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van de 34 appellanten er 6 zijn, die kinderen 
hadden, welke ten tijde van de opheffing der 
school te Niezijl die school bezochten, terwijl 8 
van hen kinderen hadden, die zij, indien die 
school niet was opgeheven, eerlang daarheen 
zouden willen zenden, en de overige 20 appel
lanten niet onder ééne dier beide categorieën 
te rangschikken zijn. 

Het komt mij voor, dat de laatstbedoelde 
20 appellanten ten onrechte door de Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur ontvankelijk 
worden geacht in hun beroep door hen op grond 
van hunne hoedanigheid als ingezetenen der 
gemeente Grijpskerk aan te merken als belang-
hebbenden in den zin der wet. · 

Ook ten aanzien van deze adressanten dient 
m. i. te blijken van eenig bijzonder, door de wet 
bedoeld belang van henzelven, om als appel
lanten te kunnen worden toegelaten. Zoodanig 
belang wordt echter niet door hen aangevoerd 
en het bestaan daarvan kan evenmin worden 
aangenomen of ondersteld, om de enkele reden, 
dat zij ingezetenen van de gemeente zijn. 
Indien dat de bedoeling des wetgevers ware 
geweest, zou in artikel 17 het recht van appèl 
onbepaald aan iedereen zijn toegekend, en had 
de beperking van "ieder" door de woorden : 
,,die belang heeft bij de vernietiging of ver
betering van een krachtens deze wet door 
Ged. Staten genomen besluit" achterwege 
moeten blijven. Daarentegen is in artikel 7fi, 
tweede lid, der wet naast het daar bedoeld 
schoolbestuur aan "ieder ingezetene" een recht 
van beroep op Ged. Staten toegekend tegen 
een besluit van den gemeenteraad als in het 
eerste lid omschreven. Zoover gaat echter de 
strekking van artikel 17 niet, daar juist de 
toevoeging van de zooeven aangehaalde woor
den aantoont, dat de wetgever hier niet het 
oog heeft gehad op een belang, dat ieder 
ingezetene met al zijne mede-ingezetenen ge
meen heeft, maar op een zoodanig, dat iemand 
hetzij alléén, hetzij met enkelen zijner mede
ingezetenen gemeenschappelijk, in het bijzonder 
betreft en waarvoor hiJ als bijzonder persoon 
gerechtigd en geroepen is te waken." 

Aangezien ik deze beschouwing van mijn 
ambtsvoorganger onderschrijf, en de Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur in haar nader 
advies geen argument aanvoert hetwelk dit 
betoog zou kunnen ontzenuwen, kan ik mij 
niet vereenigen met de volgende overweging 
van het gewijzigd ontwerp-hesluit van den 
Raad van State, Afdeeling voor de Geschillen 
van Bestuur, 

"dat de appellanten als ingezetenen van de 
gemeente Grijpslcerk kunnen aangemerkt wor
den als belanghebbenden in den zin der wet 
en hiertoe niet afdoet de omstandigheid dat 
eenige der appellanten geen schoolgaande kin
deren hebben noch ook kinderen, die vermoe
delijk eerlang zullen schoolgaan ; " 

Mitsdien veroorloof ik mij Uwer Majesteit 
in overweging te geven de bedoelde overweging en 
de daarop rustende beslissing te vervangen door 
die, welke mijn ambtsvoorganger in zijn boven
genoemd rapport van 2 Februari 1926 aanbeval. 

Een aldus gewijzigd ontwerp-bes,uit wordt 
Uwer Majesteit hierbij eerbiedig t er bekrachti
ging aangeboden. 

De Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen, W ASZINK. 

28 April 1926. BESLUIT tot nadere wijziging 
van het Tramwegreglement. S. 88. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordrachten van Onzen Minister van 
Waterstaat van 26 Februari en van 23 ~faart 
1926, La. F. en La. H., beide afdeeling Spoor
weaen; 

Gelet op artikel 5, vijfde lid, der Locaalspoor
en Tramwegwet ; 

Den Raad van State gehoord (adviezen van 
16 Maart en 13 April 1926, nos. 20 en 30) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister-van 24 April 1926, La. A., 
afdeeling Spoorwegen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Het Tramwegreglement, vastgesteld bij Ko

ninklijk besluit van 24 Februari 1920 (S!aats
blad n°. 85), het laatst gewijzigd bij Koninklijk 
besluit van 28 Juli 1924 (Staatsblad n°. 384), 
te wijzigen als volgt : · 

I. Het tweede lid van artikel 4 wordt ge
lezen als volgt : 

"2. Wanneer de grootste toegelaten snelheid 
meer bedraagt dan 20 IC.M. per uur, moet, in
geval . de Hoofdinspecteur-Generaal zulks be
paalt, meermalen per week of dagelijks worden 
geschouwd." 

II. Het eerste lid van artikel 7 wordt 
gelezen als volgt : 

" 1. W a-ar de Minister zulks in het belang 
van het veilig verkeer over den tramweg, het 
betrokken provinciaal bestuur en bestuurders 
gehoord, bepaalt, moet door bestuurders voor 
bewaking, afsluiting of het treffen van andere 
door den Minister voorgeschreven maatregelen 
worden zorg gedragen." 

III. Het tweede en derde lid van artikel 8 
· w0rden gelezen als volgt : 

"2. Waar de Hoofdinspecteur-Generaal zulks 
in het belang van het veilig verkeer bepaalt, 
moeten bestuurders voor het opstellen en 
bedienen van seinen of voor het wijzigen van . 
bestaande seinen zorg dragen. 

3. Bedraagt de grootste toegelaten snelheid 
meer dan 20 K.M. per uur, dan moeten bestuur
ders daar, waar de Minister zulks in het belang 
van het veilig verkeer bepaalt, zorgen voor 
het aanleggen en bedienen van telegraaf- of 
telefo,mlijnen met bijbehoorende toestellen." 

IV. Het tweede lid van artikel 49 wordt 
gelezen als volgt : 

,,2. Op de balcons en in de rijtuigen moeten, 
-indien de Hoofdinspecteur-Generaal zulks in 
het belang van de veiligheid der reizigers be
pa.alt, waarschuwingen voor de reizigers tegen 
het uitsteken van lichaamsdeelen buiten het 
rijtuigprofiel en tegen het op eene gevaarlijke 
wijze verlaten van de rijtuigen worden aan
gebracht." 

V. Artikel 56 wordt gelezen als volgt: 

Snelheid. 
"Art. 56. 1. De snelheid, waarmede de 

treinen worden vervoerd, mag de grootste 
toegelaten snelheid niet overschrijden. 

2. Ten aanzien van die baangedeelten, waar 
de Hoofdinspecteur-Generaal zulks in het 
belang van het veilig verkeer over den tramweg, 
het betrokken provinciaal bestuur en bestuur-
ders gehoord, bepaalt, meet : • 

a. eene beneden de in het eerste lid bedoelde 
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grens liggende, en door hem t e bepalen maxi
mum-snelheid in acht worden genomen; 

b. elke trein op de daarbij door hem be
paalde punten van dat baan~edeelte tot stil
stand worden gebracht en met weder in be
weging worden gebracht, vóórdat een beambte 
van den tramwegdienst zich heeft overtuigd, 
dat het aangrenzende baangedeelte veilig be
rijd baar is : 

c. een beambte van den tramwegdienst 
gedurende het berijden van dat baangedeelte 
vóór den trein uitgaan ; 

d. een beambte van den tramwegdienst 
gedurende het berijden van dat baangedeelte 
het publiek met behulp van door den Hoofd
inspecteur-Generaal aan te wijzen seinmiddelen 
op de komst van den trein opmerkzaam maken." 

VI. Het vierde lid van artikel 74 wordt 
gelezen als volgt : 

"4. Voor de door den Minister aan te wijzen 
beambten mag intusschen de diensttijd en de 
gezamenlijke duur van de diensttijden of ge
deelten van diensttijden per twee (2) achtere~n
volgende weken niet meer bedragen dan een 
door den Minister te bepalen aantal uren, 
hetwelk lager - doch ten hoogste vier (4) uren 
voorzooveel betreft den diensttijd en ten 
hoogste achttien (18) uren voor zooveel betreft 
den gezamenlijken duur per twee (2) weken 
- is dan voor die beambten ingevolge het 
ee~ste en het tweede lid zou gelden." 

VII. Achter artikel 83, paragraaf 3, letter i, 
wordt ingelascht : 

"k. tramrijtuigen, welke stilhouden tot het 
in- of uitlaten van reizigers, op zoodanige wijze 
voorbij t e rijden, dat daardoor de veiligheid 
der in- of uitstappende reizigers in gevaar wordt 
gebracht." 

VIII. In artikel 92 wordt de zinsnede, aan
vangende met den "Raad van T0ezicht" en 
eindigende met {,,Staatsblad n°. 67") vervangen 
door het volgende : 

,,Hoofdinsperteur-Generaal" : 
"de Hoofdinspecteur-Generaal der Spoor- en 

Taamwegen, bedoeld in artikel 2 van het Ko
ninklijk besluit van 2 Juli 1923 (Staatsblad 
no. 339)." 

IX. Artikel 93 vervalt. 
Onze Minister van Waterstaat is belast met 

de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en in afschrift 
aan den Raad van State zal worden mede
gedeeld. 

's-Gravenhage, den 28sten April 1926. 
WILHELl\UNA. 

De M inister van Waterstaat, H. v. D. VEGTE. 
(Uitgeg. 17 M ei 1926.) 

29 April 1926. WET tot vaststelling van het 
vierde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1926. S. 89. 

De begrooting wordt vastgesteld op f 27,900,4S8. 

29 April 1926. WET tot vaststelling van het 
tiende hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1926. S. 90. 

De begrooting wordt vastgesteld op f 70,618,115. 

29 April 1926 WET t ot vaststelling van 
hoofdstuk Va der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1926. S. 91. 

De begrooting wordt vastgesteld op f 142,024,552. 

29 April 1926. WET tot vaststelling van het 
elfde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1926. S. 92. 

De begrooting wordt vastgesteld op f 5,629,203. 

29 April 1926. WET tot vaststelling van het 
achtste hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1926. S. 93. 

De begrooting wordt vastgesteld op/ 59.167,356. 

29 April 1926. WET tot vaststelling van de 
begrooting van uitgaven ten behoeve van 
de voltooiing van het vestingstelsel, dienst 
1926. s. 94. 

De begrooting wordt vastgesteld op f 69,550. 

29 April 1926. WET tot vaststelling van de 
begrooting van inkomsten en uitgaven van 
het "Fonds ter verbetering van de Kust
verdediging", dienst 1926. S. 95. 

De begrooting wordt vastgesteld op f 9,000. 

29 April 1926. WET tot vaststelling van de 
begrooting van inkomsten en uitgaven van 
het Staatsbedrijf der Artillerie-Inrichtingen 
voor het dienstjaar 1926 en nadere regeling 
der afschrijvingen van de bezittingen van 
dat bedrijf en van de aan 's Rijks middelen 
uit te keeren rente. S. 96. 

De begrooting wordt vastgesteld op f 7,002,160. 

29 April 1926. WET tot wijziging van het 
achtste hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1925. S. 97. 

29 April 1926. WET tot vaststelling van het 
'IJij fde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1926. S. 98. 

De begrooting wordt vastgesteld op f 20,509,799. 

29 April 1926. WET tot vaststelling van de 
hegrooting van inkomsten en U1tgaven van 
het Staatsbedrijf der Algemeene Lanrls
drukkerij voor het dienstjaar 1926. S. 99. 

De begrooting wordt vastgesteld op f 1,412,-'740. 

29 April 1926. WET tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van eigen
dommen, erfdienstbaarheden of andere 
zakelijke rechten, noodig voor verbreeding 
van de Lange Viestraat t e Utrecht. S. 100. 

29 April 1926. WET tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van eigen
dommen, erfdienstbaarheden of andere za
kelijke rechten, noodig voor verbreeding 
van de Bote van Bolswertstraat t e Leeuwar
den. S. 101. 
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29 April 1926. WET tot vaststelling van het 
negende hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1926. S. 102. 

De begrooting wordt vastgesteld op f 100,587,114. 

29 April 1926. WET, houdende regeling van 
de inkomsten en uitgaven van de Poste
rijen, de Telegrafie en Telefonie voor het 
dienstjaar 1926. S. 103. 

De begrooting wordt vastgesteld op f 87,090,479. 

29 April 1926. WET tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening ten behoeve 
van het maken van eene los- en laadplaats 
en van eene wisselplaats te Draaibrug. 
s. 104. 

29 April 1926. WET tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening ten behoeve 
van uitbreiding van het stationsemplace
ment Zuid-Barge. S. 105. 

29 April 1926. WET tot vaststelling van de 
begrooting van inkomsten en uitgaven van 
het Zuiderzeefonds voor het dienstjaar 
1926. s. 106. 

De begrooting wordt vastgesteld op f 2,000,000. 

29 April 1926. WET tot vaststelling van de 
begrooting van inkomsten en uitgaven van 
het Staatsvisschershavenbedrijf te IJmui
den voor het dienstjaar 1926 en nadere 
regeling van de uitkeering aan 's Rijks 
middelen wegens rente van kapitalen uit 
's Rijks schatkist aan dat bedrijf verstrekt. 
s. 107. 

De begrooting wordt vastgesteld op f 775,330. 

29 April 1926. WET tot vaststelling van het 
zesde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1926. S. 108. 

De begrooting wordt vastgesteld op f 41,901,683. 

29 April 1926. BESLUIT tot regeling van 
den dienst der Rijkslandbouwproefstations. 
s. 109. 

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

BinnenJandsche Zaken en Landbouw van 24 
Februari 1926, Directie van den Landbouw, 
n°. 8 P . S., 2• Afdeeling; 

Overwegende, dat het wenschelijk is het 
Koninklijk besluit van 6 September 1915 (Staats
blad n°. 387), tot regering va.n den dienst der 
Rijkslandbouwproefstations, te vervangen door 
een ander; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
13 April 1926, n°. 40) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 24 April 1926, Directie 
van den Landbouw, i;i.0 • 8rr P. S., 2• Afdeeling; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 

J. ALGEMEENE BEPALINGEN. 
Art. 1. Dit besluit verstaat door : 
a. Minister, Minister van Binnenlandsche 

Zaken en Landbouw ; 

b. Directeur-Generaal, Directeur-Generaal 
van den Landbouw ; 

c. Proefstation, Rijkslandbouwproefstation 
2. In de gemeenten Groningen, Hoorn, Wa

geningen en Maastricht zijn proefstations ge
vestigd. 

Tevens is te Groningen gevestigd een bodem
kundig instituut, dat onder den dienst der Rijks
landbouwproefstations ressorteert. 

IJ. VAN DE INDEELING EN BESTEMMING DER 
PROEFSTATIONS EN VAN HE'l' BODEl\IKUNDlO 

INSTITUUT. 
3. De proefstations worden onderscheiden 

in: 
a. Proefstations voor landbouwkundig on

derzoek; 
b. Proefstations voor contróle-onde;zoek. 
4. Proefstations voor landbouwkundig on

derzoek zijn die, gevestigd in de gemeenten 
Groningen en Hoorn. 

H et proefstation te Groningen is bestemd voor 
het verrichten van onderzoekingen en het leiden 
en uitvoeren van proefnemingen op het gebied 
van den akker- en den weidebouw. 

H et proefstation te Hoorn is bestemd voor 
het verrichten van onderzoekingen en het leiden 
en uitvoeren van proefnemingen op het gebied 
van de zuivelbereiding en de veevoeding. 

Het bodemkundig instituut is bestemd voor 
Il.et verrichten van natuur- en scheikundige on
derzoekingen van bodemkundigen aard. 

5. Proefstations voor contróle-onderzoek 
zijn die, gevestigd in de gemeenten Wageningen 
en Maastricht . 

Eén der proefstations te Wageningen is be
stemd voor het onderzoek van zaaizaden. 

Het andere der proefstations te Wageningen 
is bestemd voor het onderzoek van veevoeder
middelen, landbouwproducten en hulpmiddelen 
voor den landbouw van verschillenden aard. 

Het proefstation te Maastricht is bestemd 
voor het onderzoek van meststoffen. 

6. Aan de proefstations voor contróle-onder
zoek worden tevens die onderzoekingen verricht, 
welke noodig of dienstig zijn voor eene richtige 
vervulling van de taak, welke aan deze stations 
is opgedragen. 

7. De proefstations verrichten voorts alle 
werkzaamheden, hun door Onzen Minister, den 
Directeur-Generaal, of den door hen aangewezen 
hoofd-ambtenaar opgedragen. 
IIJ. VAN DE PROEFSTATIONS VOOR LANDBOUW
KUNDIG ONDERZOEK EN HET BODEMKUNDIG 

INS'l'ITUUT. 
1. Van het beheer en het personeel van de 

proefstations. 
8. De proefstations voor landbouwkundig 

onderzoek worden verdeefd in afdeelingen. 
9. Aan het hoofd van elke afdeeling sta.at 

een directeur. 
10. De directeuren der afdeelingen van een 

proefstation vormen samen den raad van be
stuur, die met de algemeene leiding van dat 
proefstation is belast. 

11. Onze Minister wijst een der directeuren 
aan als voorzitter van den raad van bestuur en 
bepaalt, indien zulks mocht noodig blijken, 
zijne bevoegdheden als zoodanig. 

De voorzitter van den raad van bestuur ver
tegenwoordigt het proefstation naar buiten en 
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onderteekent alle van dien raad uitgaande be
scheiden. 

Zijne vervanging en aftreding worden door 
Onzen Minister geregeld. 

12. De voorzitter van den raad van bestuur 
belegt ten minste viermaal in het jaar en verder 
zoo dikwijls hij dit noodig oordeelt, of een der 
directeuren dit met opgave van redenen schrif
telijk aanvraagt, eene vergadering van den 
raad van bestuur. 

In het laatste geval belegt hij de vergadering 
binnen veertien dagen na ontvangst van de 
aanvrage. 

13. Alle besluiten worden bij volstrekte 
meerderheid van stemmen genomen. 

Bij stakin.g van stemmen over zaken beslist 
de voorzitter ; bij staking van stemmen over 
personen beslist het lot. · 

14. Het huishoudelijk reglement wordt door 
den raad van bestuur vastgesteld en aan de 
goedkeuring van Onzen Minister onderworpen. 

15. Het geldelijk en het administratief be
heer berust bij den voorzitter van den raad 
van bestuur, die daarin wordt bijgestaan door 
een rekenplichtig administratief ambtenaar. 

Alle bestellingen geschieden door of namens 
den voorzitter van den raad van bestuur. 

Hij draagt daarbij zorg, dat de voor iedere 
afdeeling toegestane kredieten niet worden 
overschreden, doch blijft buiten beoordeeling 
van de door de directeuren der afdeelingen ge
vraagde aankoopen of bestellingen. 

16. De directeuren worden door Ons be
noemd, geschorst en ontslagen. 

Omtrent de benoeming en het ontslag der 
directeuren wordt de betrokken in artikel 25 
bedoelde sub-commissie gehoord. 

17 De ambtenaren worden door Onzen Mi
nister benoemd, geschorst en ontslagen, den 
raad van bestuur gehoord. 

Omtrent de benoeming en het ontslag der 
wetenschappelijke ambtenaren wordt de be
trokken in artikel 25 bedoelde sub-commissie 
gehoord. 

18. De rijkswerklieden worden, na machti
ging van Onzen Minister, op voordracht der 
betrokken directeuren door den voorzitter van 
den raad van bestuur benoemd, geschorst en 
ontslagen. 

19. De directeuren en de ambtenaren be
kleeden geen ander ambt en oefenen geen beroep 
uit zonder toestemming van Onzen Minister. 

20. De instructiën van de directeuren, de 
wetenschappelijke en de rekenplichtige admi
nistratieve ambtenaren worden vastgesteld door 
Onzen Minister. 

De instructiën van de overige ambtenaren en 
van de rijkswerklieden worden vastgesteld door 
den raad van bestuur en aan de goedkeuring 
van Onzen Minister onderworpen. 

2, Van het beheer en het personeel van het 
boclemkundig instituut. 

21. Aan het hoofd van het bodemkundig 
instituut staat een directeur. 

Bij hem berust het geldelijk en het adminis
tratief btheer, waarin hij zoo noodig wordt 
bijgestaan door den admini~tratieven ambte
naar van het proefstation te Groningen, die als
dan ook voor het bodemkundig instituut reken
plichtig is. 

Ook andere ambtenaren en werklieden van 

het proefstation te Groningen kunnen door of 
namens Onzen Minister met werkzaamheden 
aan het bodemkundig instituut worden belast. 
Zoo noodig treft de directeur van het bodem
kundig instituut daartoe met den voorzitter van 
den raad van bestuur eene regeling, die aan de 
goedkeuring van Onzen Minister wordt onder
worpen. 

22. De artikelen 16, 17 en 19 vinden over
eenkomstige toepassing. 

De rijkswerklieden worden na machtiging van 
Onzen Minister door den directeur benoemd, 
geschorst en ontslagen. 

23. De instructiën van den directeur en van 
de wetenschappelijke ambtenaren worden vast
gesteld door Onzen Minister. 

De instructiën van de overige ambtenaren en 
van de rijkswerklieden worden vastgesteld door 
den directeur en aan de goedkeuring van Onzen 
Minister onderworpen. 

3. Van de commissie van advies en hare 
sub-commissiën. 

24. In de zorg voor eene richtige vervulling 
van de taak der proefstations voor landbouw
kundig onderzoek en van die van het bodem
kundig instituut wordt Onze Minister bijgestaan 
door eene commissie van advies, bestaande uit 
ten hoogste twaalf leden en eenen mede-stem
gerechtigden voorzitter, die door Ons worden 
benoemd, geschorst en ontslagen. 

Onze Minister pleegt omtrent de samenstelling 
der commissie overleg met de landbouworgani
saties en andere lichamen, welke hiervoor naar 
zijne meening in aanmérking komen. 

25. De commissie is verdeeld in twee sub
comm1ssien. De eene sub-commissie wijdt hare 
aandacht aan den gang van zaken aan het 
proefstation en aan het bodemkundig instituut 
te Groningen, de andere aan dien aan het proef
station te Hoorn. 

26. Bij de benoeming van de leden van de 
commissie van advies wordt door Ons bepaald 
in welke sub-commissie zij zullen zitting nemen. 

27. Om de twee jaren treedt in elke sub
commissie een deel der leden af, volgens een 
door Onzen finister vast te stellen rooster. 

Het lid, dat ter vervulling van eene tusschen
tijds opengevallen plaats is benoemd, treedt af 
O:{> het tijdstip, waarop degene, in wiens plaats 
hij is benoemd, zou hebben moeten aftreden. 

28. Onze Minister kan een der leden aan
wijzen als plaatsvervanger van den voorzitter. 

29. De voorzitter eener sub-commissie 
wordt door Onzen Minister aangewezen, nadat 
de sub-commissie in de gelegenheid is gesteld 
eene aanbeveling in te dienen. 

De voorzitter der commissie kan tevens voor
zitter der sub-commissiën zijn. 

Onze Minister kan een der ·leden eener sub
commissie aanwijzen als plaatsvervanger van 
den voorzitter van die sub-commissie. 

30. Aan de commissie worclt een secretaris 
toegevoegd, die door Ons, nadat de commissie 
in de gelegenheid is gesteld eene aanbeveling 
van twee personen in te dienen, wordt benoemd, 
gt;schorst en ontslagen. 

De secretaris der commissie is tevens secre
taris van de sub-commissiën. 

Hij wordt benoemd voor den tijd van zes jaar. 
31. De secretaris geniet vergoeding voor 

zijne werkzaamheden en voor bureaukosten tot 
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een bedrag door Onzen Minister te bepalen, de 
commissie ~ehoord. 

32. De mstructie van den secretaris wordt 
door de commissie vastgesteld en aan Onzen 
Minister meegedeeld. 

33. Eene vergadering van de commissie of 
van eene sub-commissie wordt belegd door 
haren voorzitter, zoo dikwijls hjj het noodig 
oorileelt of ten minste twee leden dit met opgave 
van redenen schriftelijk aanvragen. 

34. De Directeur-Generaal ontvangt mede
deeling van d e plaats waar en h e t tijdstip, waar
op de vergaderingen der commissie of van hare 
sub-commissiën worden gehouden met opgave 
van de te behandelen onderwerpen. 

Hij is bevQegd die vergaderingen bij te wonen, 
of zich daarop te doen vertegenwoordigen. 

35. De voorzitter der commissie is bevoegd 
de vergaderingen der sub-commissiën bij te 
wonen en heeft als zoodanig daarin raadgevende 
stem. 

Artikel 34, eerste lid, vindt overeenkomstige 
toepassing. 

36. De artikelen 13 en 14 vinden op de 
commissie overeenkomstige toepassing. 

37. De commissie dient Onzen Minister en 
den Directeur-Generaal van bericht en raad 
omtrent alle door hen daartoe in hare handen 
gestelde aangelegenheden. Zij kan aan Onzen 
Minister de voorstellen en mededeelingen doen, 
welke zij in het belang der proefstations voor 
landbouwkundig 0T1derzoek en het bodemkundig 
instituut wenschelijk oordeelt. 

38. De voorzitter der commissie en de sub
commissiën, voor zoover elk harer aangaat, 
houden zich door bezoek op de hoogte van den 
gang der zaken aan deze proefstations en het 
bodemkundig instituut en kunnen zich daarbij 
door den secretaris doen vergezellim. 

De sub-commissiën dienen Onzen Minister en 
den Directeur-Generaal ieder afzonderlijk van 
bericht en raad omtrent : 

a. de werkplannen, bedoeld in artikel 41 ; 
b. alle andere door hen daartoe in hare 

handen gestelde aangelegenheden. 
39. Door tusschenkomst van den secretaris 

ontvangen de sub-commissiën mededeeling van 
aJle door Onzen Minister en den Directeur
Generaal genomen beslissingen, waarvan de 
kennis geacht kan worden van belang te zijn 
voor de uitoefening van hunne taak. 

4. Van de werkzaamheden. 
40. Onze Minister bepaalt het gebied, 

waarop de onderzoekingen van ieder der af
deelingen en van het bodemkundig instituut 
zich zullen bewegen. 

41. De onderzoekingen van de directeuren 
der verschillende afdeelingen worden elk jaar 
in één werkplan van het proefstation samen
gevat. 

Het werkplan voor het volgende Jaar wordt 
door den raad van bestuur opgemaakt en, 
vergezeld van eene raming van kosten en de 
toelichtende memories der afdeelingsdirecteu
ren, vóór het einde der maand Maart door den 
voorzitter bij den Directeur-Generaal ingezon
den. 

Indien ten aanzien van eenig onderzoek de 
meeningen in den raad van bestuur, omtrent 
de vraag bij welke afdeeling dat onderzoek 
thuis behoort, uiteenloopen, dan wel wanneer bij 

de behandeling van het werkplan in den raad 
van bestuur de wenschelijkheid blijkt om een 
vraagpunt gezamenlijk door twee of meer af
deelingen ter hand te doen nemen. doet de 
Voorzitter, de bespreking gehoord, den Direc
teur-Generaal een met redenen omkleed voor
stel ten aanzien van de afdeeling aan welke het 
onderzoek zal plaats hebben, welke afdeelingen 
aan het onderzoek zullen medewerken en zoo 
noodig aan welke afdeeling daarbij de algemeene 
leiding van dat, onderzoek zal worden opge
dragen , met m ededeeling van eventueele af
wijkende meeningen in den raad van bestuur. 

Door den directeur van het bodemkundig 
instituut wordt het werkplan voor het volgend 
jaar vóór het einde der maand Maart bij den 
Directeur-Generaal ingezonden. 

42. De voorzitters van de raden van bestuur 
en de directeur van het bodemkundig instituut 
bevorderen de onderlinge aanraking hunner 
instellingen. 

In de eerste plaats zullen zij dit betrachten 
door ui twisselin$ der goedgekeurde werkplannen. 

43. Onvermmderd het bepaalde bij artikel 4, 
zijn de werkplannen gericht op vragen, welke 
zich voordoen in verband met de practijk van 
den akker- en den weidebouw, der zuivelbe
reiding en der veevoeding. 

Onze Minister geeft voorschriften ten einde 
de uitvoering van dit beginsel in de hand te 
werken en te bevorderen, dat bij het opmaken 
van de werkplannen met die vragen kan worden 
rekening gehouden. 

44. Omtrent de onderzoekingen en proef
nemingen wordt niets openbaar gemaakt dan 
overeenkomstig door den Directeur-Generaal 
gestelde regelen of met zijne goedkeuring. 

45. Voor zoover de onderzoekingen en proef
nemingen geschieden op aanvrage van bijzon
dere instellingen of personen, kan daarvoor 
eene door Onzen Minister vast te stellen "er
goeding worden geheven. 

De wijze van invordering en verantwoording 
dezer vergoeding wordt geregeld door Onzen 
Minister. 

IV. VAN DE PROEFSTATIONS VOOR CONTRÓLE
ONDERZOEK. 

1. Van het beheer en het personeel. 
46. Aan het hoofd van ieder proefstation 

voor controle-onderzoek staat een directeur. 
47. De directeur wordt voor het geldelijk 

en het administratief beheer bijgestaan door 
een rekenplichtig administratief ambtenaar. 

48. De artikelen 16, eerste lid, 17, eerste lid, 
19 en 20. vinden overeenkomstige toepassing. 

49. De rijkswerklieden worden, na machti
ging van Onzen Minister, door den dü;ecteur 
benoemd, geschorst en ontslagen. 

50. De directeuren vormen een college. 
De voorzitter van dit college wordt, het 

college gehoord, door Onzen Minister voor den 
tijd van drie jaren benoemd. 

De secretaris wordt voor gelijken tijd door 
het college uit zijn midden aangewezen. 

Het huishoudelijk reglement wordt door het 
college opgemaakt en aan de goedkeuring van 
Onzen Minister onderworpen. 

2. Van de commissie van advies. 
51. De commissie, bedoeld in artikel 24, 

dient Onzen Minister en den Directeur-Generaal 
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van bericht en raad omtrent alle door hen 
daartoe in hare handen gestelde aangelegen
heden. 

52. De voorzitter der commissie houdt zich, 
ingeval hij daartoe door den Directeur-Generaal 
wordt uitgenoodigd , door bezoek op de hoogte 
van den gang van zaken aan deze proefstations. 

3. Van de werkzaamheden. 
53. Behalve met de werkzaamheden inge

volge de wet van 31 December 1920 (Staatsblad 
n°. 057) tot bestrijding van bedrog in den 
handel in meststoffen, zaaizaden en veevoeder, 
zijn de proefstations voor controle-onderzoek 
belast met: 

a. het op aanvraag onderzoeken van de 
artikelen, voor ieder dezer proefstations in 
artikel 5 vermrld ; 

b. het opsporen van vervalschingen ; 
c. het verrichten van de in de artikelen 6 

en 7 vermelde onderzoekingen en werkzaam
heden. 

54. De methoden, volgens welke de onder
zoekingen, bedoeld in artikel 53, onder a, ge
~chieden, worden op voorstel van den betrokken 
directeur door Onzen Minister vastgesteld. 

Voor zooveel de landbouw en de handel er 
belang bij hebben, zijn zij aan het betrokken 
proefstation verkrijgbaar tegen een door Onzen 
Minister t e bepalen prijs en worden wijzigingen 
en aanvullingen in de Nederlandsche Staats
courant aangekondigd. 

55. Alles, wat verband houdt met de uit
voering van de onderzoekingen en opsporingen, 
bedoeld in artikel 53, onder a en b, wordt ge
regeld bij een reglement, vast te stellen door 
Onzen Minister, den directeur van het betrok
ken proefstation gehoord. 

56. Voor zoover de in artikel 5~, onder a, 
bedoelde onderzoekingen geschieden op aan
vrage van bijzondere instellingen of personen, 
wordt vergoeding geheven tot een door Onzen 
Minister vast t e stellen bedrag. 

De wijze van invordering en verantwoording 
dezer bedragen wordt geregeld door Onzen 
Minister. 

V. VAN HET TOEZICHT. 
57. H et toezicht op de proefstations en op 

het bodemkundig instituut wordt uitgeoefend 
door den Directeur-Generaal of door den door 
hem daartoe aangewezen hoofdambtenaar. 

De Directeur-Generaal of de door hem aan
gewezen hoofdambtenaar houdt zoo dikwijls hij 
dit noodig acht eene bespreking met de direc
teuren over alle zaken,. den werkkring van de 
proefstations of van het bodemkundig instituut 
rakende. 

Vl. SLOTBEPALTNG. 
Met het in werking treden van dit besluit 

vervalt het Koninklijk besluit van 6 September 
1915 (Staatsblad n°. 387). 

De voorschriften, krachtens dat besluit ge
geven, blijven van kracht, totdat zij overeen
komstig de bepalingen van dit besluit door 
andere zijn vervangen. 

De commissie van advies b1ijft, in func tie, 
totdat hare samenstelling overeenkomstig de 
nieuwe bepalingen is gewijzigd. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw is belast met de uitvoering van dit 

besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 29sten April 1926. 
WILHELMINA. 

De M ;nister van Binnenlandse/ie Zaken 
en Landbouw, 
J. B. KAN. 
( Uitgeg. 18 Mei 1926.) 

29 April 1926. K ONINKLIJK BESLUIT. 
Lager Onderwijswet. 
Noch art. 103, j 0 • art. 101 noch eenige 

andere bepaling der Lager Onderwijswet 
1920 bepaalt dat bij de berekening van 
het bedrag van het voorschot, bedoeld in 
art. 103, 3e lid dier wet alleen die kinderen 
der bijzondere school in aanmerking mogen 
komen, die den staat van Nederlander 
bezitten. 

Evenmin wordt in eenige bepaling der 
Lager Onderwijswet onderscheid gemaakt 
tusschen leerlingen van vreemde natio
naliteit, die hier te lande woonplaats 
hebben en dezulken, die in den vreemde 
wonen. 

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

het bestuur der Roomsch-Katholieke bijzondere 
school te Sas van Gent, tegen het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Zeeland van 15 Mei 
1925, n°. 5, l • Afdeeling, strekkende tot onge
grond verklaring van zijn beroep tegen het 
besluit van den Raad van Sas van Gent van 
17 Maart 1925, waarbij ten behoeve van ge
noemde school het bedrag van het voorschot, 
bedoeld in art. 103, 3e lid, der Lager-Onderwijs
wet 1920, over 1925 is vastgesteld op f 930.38½; 

Den Raad vqn State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
26 Augustus 1925, N°. 757; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 22 
April 1926, n°. 46 r, Afdeeling Lager-Onderwijs
Financieel ; 

Overwegende dat tegen bovengenoemd raads
besluit waarbij ten behoeve van de Roomsch
Katholieke bijzondere school t e Sas van Gent 
het bedrag van het voorschot, bedoeld in art. 
103, 3• lid, der Lager- Onderwijswet, over 1925 
is vastgesteld op f 930,38½, het Bestuur dier 
school bij Gedeputeerde Staten in beroep is 
gegaan, op grond dat de Raad bij de bepaling 
van dit bedrag buiten beschouwing heeft ge
laten de zeven leerlingen van vreemde natio
naliteit en in het buit.enland woonachtig, die 
in het jaar 1924 de bovengenoemde school 
hebben bezocht; 

dat Gedeputeerde Staten hierop bij besluit 
van 15 Mei 1925 dit beroep ongegrond hebben 
verklaard daarbij overwegende, dat in het 
beroepschrift ten onrechte geen onderscheid 
wordt gemaakt tusschen kinderen van vreem
delingen, die hier t e lande woonplaats hebben, 
en dezulken die in den vreemde wonen ; dat 
toch de opvatting, volgens welke ook laatst
bedoelden voor de kostenberekening moeten 
worden medegeteld, er toe zou leiden dat, 
indien een schoolbestuur zijne school voor een 
groot deel, of zelfs uitsluitend, met buitenslands 
wonende kinderen wenscht te bevolken, ook 
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dan de publieke kassen hier te lanc'e met de 
kosten van het onderwijs voor die kinderen 
zouden moeten worden belast ; dat dit niet 
alleen onbillijk tegenover de bela.stingbet.alende 
Nederlandsche ingezetenen, doch ooli: in strij d 
met de11 geest en de bedoeling van de Lager
onderw1Jswet moet worden geacht ; dat, indien 
een gemeentebes.t uur het mocht willen onder
nemen om voor eene vreemde schoolbevolking 
eene openbare school in te richten, dit terecht 
zou moeten worden tegengegaan, om de een
voudige reden, dat zulks niet tot de hem opge
dragen zorg behoort en dat het dan ook evenmin 
aan een bijzoncier schoolbest•mr vrij kan staan 
om de onderw1Jskosten van vreemde kinderen 
- tot toel~ting van_ welke laatsten het overigens 
heheel VTIJ moge zun - ten laste van het Rijk 
en de gemeente te brengen ; 

dat eene zoo letterlijke toepassing van art. 28, 
zesde en zevende lid der wet, als door het school
bestuur wordt voorgestaan, zich ook niet 
verdraagt met de artt. 86, 104 en 205 der wet 
omdat uitkeeringen van andere gemeenten, al~ 
in diC' artikelen bedoeld, op gemeenten van een 
anderen Staat niet kunnen worden verhaald 
terwijl ook de in art. 73 gegeven maatstaf va~ 
het getal inqezetene11 voor grensgemeenten van 
weinig waa.rde zou zijn, indien het een school 
bestuur vrij stond om onder het getal leerlin
gen, waarvoor een schoolgebouw wordt ge
vraagd, ook die van vreemdelingen mede te 
tellen : dat alzoo, al moge ook de door appellant 
voorgestane ruime opvatting steun vinden in 
de letterlijke bepa.lingen van art. 28, zesde en 
:>:evende lid, der wet, de hiervoren ontwikkelde 
argumenten na.ar de meerring van Gedeputeerde 
Staten voldoende aantoone_n, .. dat _die opvatting 
zoowel op gronden van bilbJkhe1d als in ver
band met de bedoeling van den wetgever ver
werpelijk is te achten ; 

dat van het besluit van Gedeputeerde Staten 
het Bestuur der Roomsch-Katholieke bijzondere 
school te Sas van Gent bij Ons in beroep is ge
!romen, aanvoerende dat wel degelijk rekening 
1s gehouden met de omstandigheid, dat de 
betrokken zeven leerlingen niet zijn kinderen 
van vreemdelingen, die hier te lande wonen 
doch kinderen van in het buitenland wonend~ 
vreemdelingen ; dat art. 86 der wet hier niet 
van toepassing is, omdat het onderhavi"e school
gebouw niet is tot stand gekomen ove~eenkom
stig het bepaalde in de artt. 72 tot en met 83 • 
dat Gedeputeerde Staten bij hnn beroep op 
de artt. 104 en 205 over het hoofd zien, dat de 
3choolgelden, verschuldigd voor de in het bui
tenland wonende kinderen van vreemde nati
onaliteit, ten volle ten ba~e van de gemeente 
komen, ook al bedragen Z\J meer dan de door 
de gemeente voor die kind_eren verschuldigde 
vergoedmgen ; dat reeds b,J Ons besluit van 
23 Februari 1923, n°. 10 is beslist, dat uit het 
verband, dat art. 73, 1 e lid onder a heeft ge
legd tusschen het getal ingezetenen der ge
meente en het getal leerlingen, dat de te stich
ten school zal bezoeken, niet valt af te leiden 
dat met leerlingen worden bedoeld alleen di~ 
leerlingen, welke wonen in de gemeente van 
van vestiging der bijzondere school ; dat dus 
het bezwaar van Gedeputeerde Staten in ver
band met de toepassing van art. n ongegrond 
is; ~at voo~ts de door. het srhoolbestuur ge
huldigde rmme opvattmg meer in overeen-

stemming is met, de bedoeling van den wet
gever dan een toepassing van het door Gedepu
teerde Staten ingenomen standpunt, waardoor 
de goede verstandhouding met het buitenland 
in het grensgebied zeker niet zal worden be
vorderd, dat ten slotte bij de berekening van 
het bedrafg der Rijksvergoeding de bovenbe
doelde leerlingen mede in aanmerking worden 
genomen en het niet aangaat om ten aanzien 
van de gemeentelijke vergoeding een anderen 
weg te volgen ; 

Overwegende dat noch art . 103, j 0 • art. 101, 
noch eenige andere bepaling der Lager-onder
wijswet 1920 bepaalt, dat bij de berekening 
van het bedrag van het voorschot, bedoeld in 
art. l 03, 3e lid, dier wet, alleen die kinderen 
der bijzondere school in aanmerking mogen 
komen, die den Staat van Nederlander be
zitten; 

dat evenmin in eenige bepaling der Lager
Onderwijswet 1920 onderscheid wordt gemaakt 
tusschen leerlingen van vreemde nationaliteit, 
die hier te lande woonplaats hebben en dezulken, 
die in den vreemde wonen ; 

dat de Raad derhalve bij de berekening van 
het bedrag van het voorschot, bedoeld in art_ 
103, 3• lid der Lager-Onderwijswet 1920, over 
1925 ten behoeve van de Roomsch-Katholieke 
bijzondere school te Sas van Gent ten onrechte 
buiten beschouwing heeft gelaten de zeven 
leerlingen van vreemde nationaliteit, die, hoe
wel in het buitenland woonachtig, deze school 
in het jaar 1924 hebben bezocht; 

Gezien de genoemde wet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het bestreden besluit van Gedeput,eerde 
Staten van . Zeeland van 15 Mei 1925, n° . 3, 
l • Afdeeling, alsmede het besluit van den Raad 
van Sas van Gent van 17 Maart 1925 te ver
nietigen. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering van 
dit besluit, waarvan afschrift ml worden ge
zonden aan den Raad van State, Afdeeling voor 
de Geschillen van Bestuur. 

's-Gravenhage, den 29 April 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen, W AS'I.INK. 

(B.) 

29 Apri! 1926. ARREST van den Hoogen Raad. 
De stelling dat krachtens de Woningwet 

herstel van een schutting niet kan worden 
gelast ( eerste cassatiemiddel) vindt geen 
steun in die wet. De bewoonbare of beter 
bewoonbare toestand van een woning kan 
ook samenhangen met dien van het ter
rein, waarop zij in opgericht, alsmede van 

. de afsluiting of afscheiding daarvan. 
Eischers bewering ( onderdeel tweede 

cassatiemiddel) dat de Rechtb. is voorbij
gegaan zijn verweer dat kosten zijn in 
rekening gebracht voor werkzaamheden, 
welke niet in de aanschrijving waren ver
meld, is juist. Dienaangaande is de be
slissing der Rechtbank waarbij eischers 
verzet tegen het dwangbevel niet-ontv. 
werd verklaard, niet gemotiveerd. Voor 
het overige mist het tweede middel feite
lijken grondslag. 

Waar eischers beroep in cassatie voor 
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een deel ongegrond is, moet hij in een deel 
van de kosten van dat beroep worden 
veroordeeld, terwij l de beslissing omtrent 
de overige kosten van het beroep, waar 
verweerder zich omtrent het tweede middel 
heeft gerefereerd, moet worden aangehou
den tot de eindbeslissing. 

(Rv. art. 56; Woningwet artt. 17 en 53.) 

Mrs. Savelberg, Jhr. Feit,h, Visser, van den 
Dries en KirbergP1. 

Jan, zich noemende en schrijvende ,J. A. 
Blokker, wonende te Hilversum, eischer tot 
cassatie van een vonnis der Arr.-Rechtbank te 
Amsterdam d.d. 8 Juni 1925, advocaat Mr. J. 
\Volterbeek Muller, 

tegen: 
den Ontvanger der gemeente Amsterdam, 
zijnde J. H. Blankert, wonende te Amsterdam, 
verweerder in cassatie, advocaat Mr. L. A. 
Nypels, gepleit door Mr. W. M. Westerouen van 
Meeteren. 

Conclusie van den Procureur-Generaal Illr. 
Noyon. 

De eischer in cassatie is eigenaar van eene 
woning, te Amsterdam gelegen, waartoe be
hoort een erf met eene schutting die dit van 
andere erven scheidt en niet aan den openbaren 
weg ligt. Rij is door Burgemeester en Wet
houders aangeschreven tot het vernieuwen van 
die schutting, maar heeft aan de aanschrijving 
niet voldaan, weshalve de vernieuwing op last 
van Burgemeester en Vlethouders is uit,$cvoerd 
en tegen hem een dwangbevel tot lletalmg van 
de gemaakte kosten is uitgevaardigd. Hij 
heeft tegen dit bevel verzet gedaan en in het 
daarop gevolgde geding betoogd dat de schut
ting niet valt onder artikel 15 der Amsterdam
sche bouwverordening, dat sub 6c !l.lleen 
spreekt van afsluitingen, honger dan 3 l\1eters, 
hij heeft voorts aangeboden bewijs omtrent 
de hoogte te leveren. In het vonnis, waarvan 
beroep, is beslist dat de aanschrijving niet 
berust op de bouwverordening, maar op de 
artt. 14 en 17 der Woningwet, die a~-n Burge
meester en Wethouders eene bevoegdheid ver
leenen ook buiten de grenzen der bouwver
ordening ; de Rechtbank heeft alzoo het aan
gebodene bewijs als niet ter zake dienende niet 
toegelaten. 

Tegen deze beslissing is gericht het eerste 
cassatiemiddel : 

Schending of verkeerde toepassing van 
art. 17 in verband met de artt. 14, 52 en 53 
der Woningwet; art. 15 der Bouwverordening 
van Amsterdam, vastgesteld 5 Juli 1905 
en daarna herhaaldelijk gewijzigd ; art. 180 
Gemeentewet ; art. 625 B. W. en artt. 199 
en 200 .Rv., omdat de Rechtbank ten onrechte 
van oordeel is dat de aanschrijving van Bur
gemeester en Wethouders geenszins beperkt is 
tot werken onder de bouwverordening der 
Gemeente Amsterdam vallende, waarbij de 
Rechtbank over het hoofd ziet dat Burge
meester en Wethouders hunne bevoegdheid 
tot aanschrijving en het op kosten van den 
eigenaar verrichten van hetgeen in strijd met 
huune aanschrijving is nagelaten ontleenen 
moeten, hetzij aan de verordening, hetzij aan 

de wet, terwijl de eenige ten deze in aanmerking 
komende wet die bevoegdheid alleen geeft 
ten aanzien van woningen, waartoe eene 
schutting tot afscheiding van erven niet be
hoort, zoodat de eischer had behooren te zijn 
toegelaten tot het bewijs dat de schutting is 
van zoodanige afmeting dat deze - blijkbaar 
ook na.ar het oordeel der Rechtbank - buiten 
de bepalingen der verordening valt. 

De aanhef van dit middel is niet volkomen 
duidelijk : naar de woorden zoude men kunnen 
meenen dat de eischer eene beslissing omtrent 
den inhoud der aanschrijving bestrijdt, maar 
zulk eene beslissing komt in het vonnis waar
van beroep niet voor. 

Is de bedoeling van den eischer dat de 
Rechtbank ten onrechte oordeelt dat, de be
voegdheid van Burgemeester en W et,houders 
tot het doen van aanschrijvingen als de onder
havige niet beperkt is tot werken onder de 
bepalingen der bouwverordening vallende, dan 
is de stelling van den eischer in strijd met de 
memorie van toelichting betreffende artikel J .t 
der Woningwet en met het arrest van den 
Hoogen Raad van 3 October 1921 (W. 10800 ; 
N. ,T. 1921 blz. 1260) ; maar zij kan v':'rder 
onbesproken worden gelaten omdat het m1ddel 
daarna zegt dat Burgemeester en ·wethouders 
hunne bevoegdheid ontleenen àf aan de ver
ordening of aan de wet, waarmede de juistheid 
der betrokkene overweging in het vonnis erkend 
wordt. Het stelsel van het middel is dan dat 
de bevoegdheid ontleend wordt aan de Wet of 
aan de verordening, dat, indien de verordening 
hier toepasselijk is niet had mogen beslist 
worden, dat hare toepasselijkheid niet mag 
worden getoetst aan haar artikel 15. De 
verordemn~. is nu volgens den eischer besli~send 
omdat de V\7oningwet niet toepasselijk is daar 
Z\Î uitsluitend van verbeLering en vernieuwing 
van woningen tot het verkrijgen van eenen 
bewoonbaren staat spreekt en dus niet- kan 
wordPn toegepast op terreinen en afscheidingen 
bij woningen behoorende maar niet woningen 
zijnde. Feitelijk wordt niet betwist dat de 
toestand van bijbehoorende terreinen en 
werken invloed op de bewoonbaarheid der 
woning kan hebben, wat gelijk van de ander~ 
zijde gesteld werd ten deze het geval .is. 

De vraag is alzoo of de Woningwet enkel 
betreft verbeteringen of vernieuwingen van de 
woning zelve of ook aan de zo<'danige die strek
ken om eene woning bewoonbaar te maken, ' 
a l worden zij niet aan het woninggebouw aan
gebracht. 
" Ik kan nu niet inzien dat de laatste opvatting 
met de wet in strijd zoude zijn. De bewoon
baarheid eener woning kan beheerRcht worden 
door den toestand van het daarbij behoorende 
terrein ; dat dit in casu niet het geval zoude 
zijn is niet beweerd. Vermits nu het verkrijgen 
van bewoonbaarheid grondslag is van de voor 
te schrijven maatregelen kunnen deze betreffen 
alles wat haar beheerscht. 

Het middel schijnt mij daarom ongegrond. 
Nevens de vernieuwing van do in het eerste 

middel bedu,lde schutting zijn nog anderf' 
herstellingen aan de woning van den eischer 
gedaan krachtens het niet voldoen aan de 
daarop betrekking hebbende aanschrijving; 
alles is in de aan den eischer gerichte nota en 
in het daarop berustende dwangbevel aangc-
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geven. De eischer heeft nu gesteld dat de in 
rekening gebrachte kosten tot een geringer 
bedrag zijn aangewend dan de nota en dus ook 
het dwangbevel aangeeft, en als tweede cassa
tiemiddel voorgedragen : Schending of verkeer
de toepassing van art. 162 Grondwet, act. 20 
R. 0., in verband met artt. 53 sub 6 en 52 
Woningwet, omdat de Rechtbank ten on
rechte geen acht heeft geslagen op eischers 
verweer tegen het dwangbevel, hierop steunende, 
dat de in rekening gebrachte kosten tot een 
geringer bedrag zijn aangewend dan het dwang
bevèl aangeeft en dat kosten in rekening zijn 
gebracht voor werkzaamheden, welke niet in 
de aanschrijving waren vermeld. 

H et komt mij voor dat dit middel wat zijn 
eerste onderdeel betreft, geenen feitelijken 
grondslag heeft. De stellin& van den eischer 
1~ toch blijkens het vonnis hiermede toegelicht 
dat vonr het vernieuwen van de schutting meer 
in rekening is gebracht dan het behoefde te 
kosten ; dit houdt echter niet in dat de uit
gaven niet werkelijk gedaan zijn maar dat zij 
lager hadden · behooren te zijn ; de bewering 
van den eischer, in het middel genoemd, was 
dus in het geheel niet gemotiveerd, zoodat 
de Rechtbank er niet op behoefde te letten ; 
zij stelt trouwens feitelijk vast dat de gevor
derde bedragen in werkelijkheid zijn besteed. 

B-etere reden heeft het middel in zijn tweede 
onderdeel : ten aanzien van het metselwerk 
boven het binnendeurkozijn verricht is ge
steld da• de aanschrijving daarop geen be 
trekking had ; dit verweer is nu door de Recht
bank niet onderzocht. Daardoor ontbreekt 
aan het vonnis de wettelijk vereischte moti-
veering. . 

Ik concludeer daarom tot vernietiging van 
het vonnis waarvan beroep en verwijzing van 
de zaak naar het Gerechtshof te Amsterdam 
tot nadere behandeling en beslissing met in
achtneming van het door den Hoogen Raad 
te wijzen arrest en met reserve van kosten 
tot aan de einduitspraak. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Ll. dat blijkens het bestreden vnnnis vast

staat dat eischer in cassatie eigenaar is van het 
perceel Jan Bernardusstraat 23 t e Amsterdam 
en als zoodanig op 27 November 1920 door 
Burgemeester en Wethoud!lrs dier gemeente 
is aangeschreven om binnen een maand na 
het verstrijken van den termijn van voorzie
ning, eenige met naam genoemde verbeteringen 
aan dat perreel aan te brengen ; - dat hij 
zulks niet heeft gedaan, waarop dit vanwege 
de gemeente Amsterdam is geschied, en ver
weerder tot verhaal der daardoor veroorzaakte 
kosten groot f 300.15 een dwangbevel t egen 
eischer heeft uitgevaardigd ; - dat eischer 
tegen dat dwangbevel verzet heeft ingesteld, 
daartoe aanvoerende, voorzoover ten deze nog 
van belang, de volgende gronden : 

a. dat de gesloopte en vernieuwde schutting 
niet aan de zijde van den weg maar tusschen 
twee erven staat en beneden 3 M., gerekend 
boven het hoogste van die erven, was, zoodat 
zij niet viel binnen het bereik van de Amster
damsche Bouwverordening en eischer derhalve, 
waar het Gemeentebestuur buiten die Verorde
ning was getreden, niet verplicht is die kosten 
t e betalen; 

/>. dat voor de schuttingpalen, planken en 
schoren met arbeidsloon is berekend f 196. 
terwijl een door eischer aangewezen deskundigé 
daarvoor slechts f 94.60 heeft genoteerd, zoodat 
een en ander voor een te hoog bedrag in reke
ning is gebracht ; 

c. dat de aanschrijving van Burgemeester 
en Wethouders van 27 November 1920 geen 
melding maakte van schoren bij de schutting 
en evenmin van metselwerk boven het binnen
deurkozijn en van aanbrengen van zink om 
de schoorsteenen, welke werkzaamheden ken
nelijk ook in rekening zijn gebracht, zoodat 
de kosten daarvan niet op den eischer verhaald 
mogen worden ; 

dat de Rechtbank evenwel eischer in zijn 
verzet niet-ontvankelijk heeft verklaard, daar
bij overwegende : 

ad a : dat de aanschrijvinll van Burgemeester 
en ·wethouders niet beperkt is tot werken, 
onder de Bouwverordening der gemeente Am
sterdam vallende, zoodat het aangeboden be
wijs dat de srhutting lager was dan 3 M., niet 
ter zake dienende is ; 

ad b : dat de vraag of te hooge bedragen in 
rekening zijn gebracht, niet is eene door de wet 
erkende grond van verzet, nu vaststaat dat 
de gevorderde bedragen inderdaad door de 

• gemeente zijn besteed ; 
terwijl het vonnis omtrent den grond sub c 

geenerlei overweging bevat ; 
0. dat tegen deze beslissing als middelen 

van cassatie zijn aangevoerd : (zie Conclusie 
Procureur-Generaal) ; 

0. omtrent het eerste middel : 
dat dit middel, ook blijkens de toelichting, 

meent dat het aangeboden bewijs, betreffende 
de hoogte der schutting, niet had mogen zijn 
voorbijgegaan, omdat, waar de Woningwet 
zelve alleen werkzaamheden veroorlooft, welke 
op verbetering eener "woning' betrekking 
hebben, werken, welke een schutting betreffen, 
slechts kunnen worden gelast, indien en voor
zoover de Bouwverordening die schutting 
binnen haar werking heeft getrokken ; 

dat dus bij dit middel, en zulks terecht, 
ervan wordt uitgegaan dat de bevoegdheid 
van Burgemeester en Wethouders tot aanschrij 
vingen, als waarvan ten deze de rede is, niet 
beperkt is tot werkzaamheden, bij de Bouwver
ordening voorzien ; 

dat het middel echter ongegrond is ; 
dat toch de Woningwet aan Burgemeester 

en Wethouders de bevoegdheid geeft de noodige 
werken te gelasten, welke de strekking hebben 
een woning in bewoonbaren of beter bewoon
baren toestand te brengen ; 

dat nu de bewoonbaar·heid of betere bewoon
baarheid van een woning niet steeds alleen 
afhangt van den toestand van het gebouw zelf, 
maar ook kan samenhangen met dien van het 
terrein, waarop zij is opgericht, alsmede van 
de afsluit ing of afscheiding daarvan ; 

dat derhalve de stelling, welke door eischer 
zoowel in het geding voor de Rechtbank als in 
het cassatiemiddel is aangevoerd, dat namelijk 
alleen krachtens de Woningwet herstel aan 
een schutting niet kan worden gelast, in die 
wet geen steun vindt ; 

0 . betreffende het tweede middel : 
dat dit in zijn eerste gedeelte feitelijken 

grondslag mist, daar blijkens het bovenver-
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melde de Rechtbank wel degelijk acht heeft 
geslagen op eischers verweer dat de in rekening 
gebrachte kosten tot een geringer bedrag zijn 
aangewend (dan het dwangbevel aangeeft Red.), 
maar voor het overige gegrond is ; 

dat toch, gelijk reeds vermeld, de Rechtbank 
inderdaad is voorbijgegaan eischers bewering, 
dat kosten zijn in rekening gebracht voor 
werkzaamheden, welke niet in de aanschrijving 
waren vermeld ; 

dat, indien die bewering feitelijk juist ware, 
die kosten niet aan eischer in rekening hadden 
mogen zijn gebracht ; 

dat de Rechtbank, eischers verzet niet
ontvankelijk verklarende zonder eenige over
weging waarom zij ongegrond achtte eischers 
bovenbedoeld verweer omtrent de kosten van 
bepaald aangewezen werkzaamheden, hare be
slissing hieromtrent niet heeft gemotiveerd; 

0. betreffende de kosten :van het beroep in 
cassatie: 

dat, waar eischers beroep voor een deel onge
grond is, hij in een deel van de kosten van dat 
beroep moet worden veroordeeld, terwijl de 
beslissing omtrent de overige kosten van dat 
beroep, waar verweerder zich omtrent het 
tweede middel aan het oordeel van den H oogen 
Raad heeft gerefereerd, moet worden aange
houden tot de eindbeslissing; 

Vernietigt het bestreden vonnis ; 
Verwijst de zaak naar het Gerechtshof te 

Amsterdam, om. met inachtneming van dit 
arrest, verder te worden beslist en afgedaan ; 

Veroordeelt eischer in de helft van de kosten 
van het geding in cassatie. (N. J.) 

3 Mei 1926. ARRE>'lT van den Hoogen R1ad. 
Art. 1 Mot .. en Rijw.-Regl. sluit niet 

uit het bestaan van verschillende, ge
heel afzonderlijk naast elkaar liggende, 
wegen. 

De enkele omstandigheid, dat in een 
straat rails liggen, welke door een tram 
worden bereden, kan echter niet ten gevolge 
hebben, dat het door de tram bereden 
gedeelte tot een afzonderlijken "weg" of 
niet tot den "weg.' zou moeten worden 
gerekend. 

Art. 2 Mot .. en Rijw.-Regl. is van toe
passing op een door een tram bereden weg 
in zijn geheel. 

De opvatting dat "tegenkomen" zich 
alleen zou voordoen, als er door recht 
doorrijden kans op botsing bestaat, kan 
niet worden aanvaard. 

(Mot .. en Rijw.-Regl. artt. l en 2.) 

Mrs. Besse, Segers, Ort, Taverne en Kirberger. 

K. M., requirant van cassatie tegen een te 
zijnen laste gewe~en vonnis van de Arr.-Recht
hank te Rotterdam van den vijfden Jannari 
192fJ, waarbij, in hooger beroep, is bevestigd -
behalve wat de tl)epaseing der vervangende 
hechtenis betreft - een door het K anton
gerecht te Rotterdam op 1 October 1925 gedane 
uitspraak, bij welke requirant, ter zake van 
"als bestuurder van een motorrijtuig op een 
weg met zijn rijtuig niet behoorlijk uitwijken 

naar rechts hij het t,genkomen van eèn voer
tujg, geen motorrijtuig of rijwiel zijnde", met 
aanhaling van de " rtikelen 2, 37 van het 
Motor- en Rijwielreglement, 2, 17 van de fotor
en Rijwielwet, 23, 91 van het Wetboek van 
Strafrecht, is veroordeeld tot eene geldboete 
van vijftig cents, bij gebreke van betaling te 
vervangen door een dag he~htenis, welke 
laatste brpaling bij het vonnis der Rechtbank, 
met vernietiging van het vonnis van het Kan
tongerecht in zoover, in dier voege is gewijzigd, 
dat de vervanging der boete door hechtenis zal 
geschieden bij gebreke van betaling en verbaal. 

De Rooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag va-n den Raadsheer 

T averne; 
Gelet op het middel van cas~atie, n9,mens den 

requirant voorge~teld bij memorie : 
Schending of verkeerde toepassing van 

art. 2 van het Motor-en RijwielrE;a:Iement en 
van artikel 74 juncto 103a der verordening 
op de Straatpolitie van de gemeente Rotter
dam; 

Gehoord den Arlvocaat-Gener,.,A.l 'lak namens 
den Procureur-Generaal, in zijne conclusie, 
strekkende tot, enz. ; 

0. dat bij het in zooverre bevestigde vonnis 
ten Jaste van requiran,t is bewezen verklaard 
dn,t hij te Rotterdam op 30 Juni }!)25 des voor
middags omstreeks te 11 uur als bestuurder 
van een vierwieli~ motorrijtuig, rijdende over 
den openbaren riJweg, den Noordsingel Oost
zijde, binnen de bebouwde kom der gemeente 
Rotterdam bij het tegenkomen van een aldaar 
rijdenden handwagen dien handwagen links is 
voorbijgereden; 

0. dat ten deze vaststaat dat requirant met 
het door hem bestuurde viPrwielig motorrijtuig 
heeft gereden op het enkel stel tramrails, dat 
zich voor hem aan de linkerzijde van den Noord
singel Oostzijde bevond, met de richting van de 
aldaar rijdende t,ram mede, terwijl de hand
wagen, welke zich in tegengestelde richting 
bewoog, naast de rails reed ; 

0 . dat almede vaststaat dat de wijze, waarop 
het motorrijtuig en de handwagen elkander zijn 
gepasseerd, in overeenstemming is met de be
doeling van de Verordening op de Straat
politie der gemeente Rotterdam, welke Ver
ordening in artikel 103ci het rijden met motor
rijtuigen op of tusschen een stel rails toestaat, 
indien dat rijden geschiedt op of tueschen een 
stel rails, waarop de tramwagens in dezelfde 
richting rijden, terwijl artikel 74 het rijden met 
voertuigen of trekdieren op de trambanen, 
behoudens hier niet a<J.nwezige uitzonderingen, 
verbiedt: 

0. dat requirant, bij de toelichting van zijn 
cass!l.tiemiddel zich op genoemde artikelen 
beroept, ten betooge : 

1°. da.t requirant niet op den weg reed, doch 
er naa~t, terwijl, indien men de trambaan al 
een "weg" wil noemen, het motorrijtuig en de 
handwagen op twee verschillende wegen reden, 
zoodat zij elkander niet op denzelfden "weg" 
tegenkwamen ; 

2°. dat, aangenomen al dat motorrijtuig en 
handwagen op denz"lfden weg reden. zij elkander 
niet "tegenkwamen " , omdat er bij recht door 
rijden niet de minste kans op botsing bestond ; 

0. dat voorts nog bij de memorie van cas-
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satie is· aangevoerd dat de regeling van ge
noemde Verordening beoo~ het snelverkeer 
en het verkeer met trage re middelen van vervoer 
langs verschillende banen te leiden en hier 
geenezins strijd aanwezig is met artikel 2 van het 
Motor- en Rijwielreglement , daar dit art ikel, 
het naai rechts ui twijken bij het tegenkomen 
voorschrijvende, a llei-n geld t voor het verkeer 
op den weg, niet voor dat op de t rambaan ; 

0. aangaande een en ander : 
dat artikel 1 van het Motor- en Rijwiel

reglement onder wegen en kunstwegen verstaat 
"alle voor het openbaar verkeer openstaande 
rijwegen en kunstwegen (tevens r(iwegen 
zijnde)", terwijl daarop volgt: ,,de daartoe 
behoorende voetpaden en bermen of zijkanten 
maken deel van den rijweg of kunstweg uit" ; 

0. dat hieruit volgt, eenerzijds, dat het 
bestaan van verschillende, geheel afzonderl(jk, 
onmiddellijk naast elkander liggende, wegen 
door genoemd artikel niet wordt uitgesloten, 
doch anderzijds, dat de enkele omstandig
heid dat in een straat rails liggen, welke door 
Aen tram worden bereden, niet Lengevolge kan 
hebben dat het door de k am bereden gedeelte 
van het overige gedeelte van die st raat geheel 
afgescheiden zou z(jn in dien zin, dat het óf niet 
tot den "weg" c';f tot een afzonderlijken "weg" 
zou moeten worden gerekend : 

dat derhalve, waar ten de~e niet s anders is 
aangevoerd dan dat de onderhavige weg, Noord
eingel Oostzijde, dooi' een t ram worrl t bereden, 
de bepaling van a i t ikel 2 van het Motor- en 
Rijwielreglement door de R echt bank terecht 
van toepassing is geacht op dien weg in zijn 
geheel ; 

0. dat requirants opvatting van het begrip 
" tegenkomen" in strijd is met het taalgebruik 
en, voor alle gevallen doorgevoerd, een behoor
lijke verkeersregeling uitsluit, zoodat dew niet 
kan worden aanvaard ; 

Verwerpt het beroi-p. 

{Gewezen overeenkomstig de Conclusie Advo-
caat-Generaal Mr. T ak.} (N. J.) , 
3].Mei 1926. A RREST van den H oogen R aad. 

Art. 78c Verordening Straatpolitie Rot
terdam is in den zin t e verstaan, en ook 
slechts dan niet met de ]\fot.- en Rijw. -wet 
in strijd, dat de daarin bedoelde rij strat en 
onderling op duidelijke wijze - gelijk in 
casu door een verhoogd voetpad - zijn 
gescheiden, zoodat elke rijstraat op zich 
zelf een "weg1

' is in den zin van het ]\fot .
en R ijw.-Regl. 

Daaraan doet niet af de omstandigheid, 
dat die afscheiding op verschillende plaat 
sen, zooals hier bij zijstraten is onderbro
ken, noch ook, dat het ar tikel zelf het 
complex van rij straten, met hetgeen daar 
mogelijkerwijze nog bijkomt, ,,een" weg 
noemt. 

(Verord. Straatpolit ie Rotterdam, art. 78c.) 

Mrs. Hesse, Ort, Segers, Taverne en Kirberger. 

K. l\i., requirant van cassatie tegen een te 
zij nen laste gewezen vonnis van de Arr.-R echt
bank te Rotterdam van den vijfden J anuari 
1926, waarbij in hooger beroep is bevestigd, -

behalve wat de toepassing der vervangende 
hechtenis betreft -- een door het K anton
gerecht te Rotterdam op 1 October 1925 gedane 
uitspraak, bij welke requirant ter zake van : 
"In de gemeente R otterda a ls bestuurder 
van een motorrij t uig op een weg, waa ro];> twee 
evenwijdig loopende rij straten beschikèaar 
zijn, rijden niet op de rechtsche dier rij straten" , 
met aanhaling van de artikelen 78c, l O lid 
juncto 99, 2° Jid en 138 der Verordening op 
de St raatpolitie de r gemeente Rotterdam, 
23 P n 91 Sr., is veroordeeld tot een geldboete 
van vijft-ig cents, bij gebreke van betaling te 
vervangen door een dag hechtenis, welke laatste 
bepaling bij het vonnis der R echtbank, met 
vernietiging van het vonnis van het K anton
gerecht in zoover, in dier voege is gewijzigd , 
dat de vervanging <ier boete door hechtenis zal 
geschieden bij gebreke van betaling en verhaal. 

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

Taverne; 
Gelet op het middel van cassatie, namens den 

requirant voorgesteld bij memorie : 
Schending of verkeerde t oepassing van 

artikel l van de Motor- en Rijwielwet en 
artikel 78c juncto artikel 99 van de Verorde
ning op de Straatpolitie der gemeente Rotter
dam; 

GPhoord den Advocaat-Generaal Tak, namens 
den P rocureur-Generaal, in zijne conclusie, 
strekkende tot enz. ; 

0 . dat bij het in zoover bevestigde vonnis 
t en lq,ste van requiran t is bewezen verklaard, 
dat hij te Rotterdam op 30 Juni 1925, des 
voormiddags omstreeks t e 11 ½ uur met een 
door hem bestuurd vierwielig motorrijtuig op 
den weg den Schiedamschen weg, waaro];> twee 
evenwijdig loopende rij st raten beschikbaar 
waren, heeft gereden op de van hem linksche 
dier rijstraten ; 

0 . dat ten deze vaststaat dat voormelde 
Schiedamsche weg bestaat uit twee evem1'Ïjdige 
rij straten, door een breed verhoogd voetpad 
gescheiden, welk verhoogd voetpad bij elke 
zijstraat afgebroken wordt, zoodat de even 
wijdige rijstraten telkens na ongeveer 300 
Meter weder onderling verbinding hebben ; 

0. dat artikel l van het Motor- en Rijwiel
reglement onder wegen en kunstwegen verstaat : 
"alle voor het openbaar verkeer openstaande 
rijwegen en kunstwegen (tevens rijwegen 
zijnde)" , - terwijl daarop volgt: ,,de daartoe 
behoorende voetpaden en bermen of zijkanten 
maken deel van den rijweg of kunstweg uit"; 

0. dat tot toelichting van het cassatiemiddel 
is aangevoerd : 

dat de Schiedamsche weg voornoemd in zijn 
geheel ongetwijfeld is t e beschouwen als één 
enkele weg in den zin van artikel l Motor- en 
R (j wielreglement en het woord weg in artikel 78c 
der Verordening op de Straatpolitie der ge
meente Rotterdam zuiver in wettelijken zin 
dient t e worden opgevat, zoodat de R echtbank, 
die overwoog da,t genoemde weg in zijn geheel 
is te beschouwen als een samenstel van t wee 
wegen, hare uitspraak op een dusdanige wij ze 
heeft gemotiveerd, dat daardoor de boven
genoemde bepalingen van Wet en Verordening 
zijn geschonden of verkeerd toegepast ; 

0. aangaande een en ander : 
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dat artikel 78c van genoemde Verordening 
voorschrijft dat, indien op een weg twee even
wijdig loopende rijstraten beschikbaar zijn, 
het r~den - met inachtneming van een thans 
niet ter zake doende bepaling - gescruedt op 
de rechtsche dier rijstraten, tenvij l op over
t reding van dat voorschrift bij artikel 138 
dier Verordening een straf is gesteld van geld
boete van ten hoogste f 25.- of hechtenis van 
ten hoogst,e 6 dacren ; 

0. dat genoemd artikel 78c in dièn zin is te 
verstaan, - en ook slechts dan niet met de 
Motor- en Rijwielwet in strijd is - dat de rij
straten onderling op duidelijke wijze - gelijk 
in casu door een verhoogd voetpad - zijn 
gescheiden, zoodat elke rijstraat op zich zelf 
een "weg" is in den zin van voormeld Reglement, 
waaraan niet afdoet de omstandigheid, dat die 
afscheiding op verschillende plaatsen, zooals 
hier bij ztjstraten, is onderbroken, noch ook, 
dat het artikel zelf het complex van rij straten, 
met hetgeen daar mogelijkerwijze nog bijkomt, 
~,een" ,veg noemt; 

0. dat, aldus opgevat, meergenoemd artikel 
78c een verhod inhoudt om een weg in een be
paalde richting te gebruiken, hetgeen den 
gemeentebesturen niet is verhoden, wat trou 
wens door requirant niet wordt betwist; 

0. dat de Rechtbank, waar de beide rij
straten op den Scruedamschen weg als voor
meld zijn afgescheiden, op juiste gronden de 
toepasselijkheid van artikel 78c der Verordening 
heeft aangenomen, zoodat het middel niet tot 
eassatie kan leiden ; 

Verwerpt het beroep. 

{Gewezen overeenkomsti'J de (J,m,dusie Ad1•.
Gen. Mr Tale die nog verwijst naar arrest 
JI. R 5 J anuari 1925, &. ,1. 1925, bladz. 298. ) 

(N. J.) 

4 Mei 1926. BE8LtnT. houdende nadere wij
ziging van het Koninklijk besluit van 
16 September 1895 (Staatsblad n° 161), 
waarbij aa.n het bestuur der gemeente 
Leiden vergunning is verleend op het land
goed "Endegeest", te Oegstgeest, een ge
sticht voor krankzinnigen op te richten. 
s. 110. 

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

Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 28 
April 1926, n°. 1026, áfdeeling Armwezen; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staatsblad 
n°. 96), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
27 November 1919 (Staatsb lad n°. 784); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 

Eenig artikel. 
In het derde lid van art. 2 van Ons besluit 

van 16 September 1895 (Staatsblad n°. 161), 
zooals da.t artikel luidt ingevolge de wijziging 
bij Ons besluit va.n 22 Mei 1923 (Staatsblad 
n°. 207), wordt, onder b, inplaats va.n : ,,gedu
rende het tijdvak eindigende 31 December 1925, 
in elk der beide paviljoenen voor jeugdige 
idioten 5 patiënten" gelezen : ,,gedurende het 
tijdvak eindigende 31 December 1928, in het 
paviljoen voor mannelijke jeugdige idioten, 11 
patiënten, en in dat voor vrouwelijke jeugdige 
idioten, 10 patiënten". 

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

H et Loo, den 4den l\Iei 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw, 
J. B. KAN. 
( Uitgeg. 19 Mei 1926.) 

5 Mei 1926. BESLUIT, houdende beschikking 
op het beroep van J. D. Haak, te Hoek, 
tegen het besluit van Ged. Staten van 
Zeeland van 27 Februari 1925, n°. 72, 
2de afdeeling, in zake benoeming van 
dijkgraaf en plaatsvervangend dijkgraaf 
van den Oud-Westenrijkpolder. S. ll 1. 

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

J, D. Haak, te Hoek, tegen het besluit van 
Ged. Staten van Zeeland van 27 Februari 1925, 
n°. 72, 2e afdeeling, in zake benoeming van 
dijkgraaf en plaatsvervangend dijkgraaf van 
den Oud-Westenrijkpolder ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
6 Januari 1926, n°. 12 en 3 Maart 1926, n°. 
12 /31; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 28 April 1926, n°. 341, Afdee
ling Waterstaat A.; 

Overwegende, dat bij besluit van 12 Juni 1924 
door de ver~adering van ingelanden van den 
Oud-Westenrijkpolder Joz. Haak, te ~Hoek, we
gens staking van stemmen, bij loting tot dijk
graaf gekozen werd verklaard, waarna de be
noeming plaats had van J . D. Haak tot plaats
vervangend dijkgraaf; 

dat, nadat tegen dit besluit Mejuffrouw M. J. 
Riemens, t e Hoek, bij Ged. Staten van Zeeland 
in beroep was gekomen, dit college bij besluit 
van 12 September 1924 1 °. de appellante in haar 
beroep niet ontvankelijk heeft verklaard, omdat 
haar beroepschrift rech ,streeks bij Ged. Staten 
was ingediend, en de voor het beroep geldende 
termijn niet in acht was genomen, 2°. ambts
halve uitspraak doende, het bestreden besluit 
van de vergadering van ingelanden, waarbij 
Joz. Haak tot dijkgraaf is benoemd, heeft ver
nietigd, aangezien de appellante tot deze ver
gadering had moeten worden opgeroepen en 
haar stem op den uitslag der stemmingen voor 
de benoeming van een dijkgraaf van invloed 
had kunnen zijn, en 3°. heeft bepaald, dat 
binnen drie weken na verloop van den in arti
kel 23, j0 • artikel 21 der Waterstaatswet 1900 
bepa-alden termijn van 30 dagen, of, ingeval 
van beroep tegen dit besluit, binnen drie weken 
nadat op dat beroep eene beslissing zal zijn 
genomen, door de vergadering van ingelanden 
zal worden voorzien in de benoeming van een 
dijkgraaf met inachtneming van de bepalingen 
van het algemeen reglement voor de polders of 
waterschappen in Zeeland; 

dat de vergadering van inzelanden van den 
genoemden polder daarop biJ besluiten van 8 
October 1924 en 3 December 1924 onderschei
denlijk J. D. Haak tot dijkgraaf en F . W. 
Dekker tot plaatsvervangend dijkgraaf heeft 
benoemd 
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dat Ged. Staten van Zeeland echter bij be
sluit van 27 Februari 1925 besloten 1°. hun 
besluit van 12 September 1924, voor zoover 
de punten sub 2°. en 3°. daarvan betreft., in te 
trekken; 2°. te vernietigen de besluiten van de 
vergadering van ingelanden van den Oud-W es
tenrijkpolder van 8 October 1924 en 3 December 
1924, waarbij onderscheidenlijk J. D. H aak tot 
dijkgraaf en F. W. Dekker tot plaatsvervangend 
dijkgraaf zijn benoemd ; 3°. aan het polder
bestuur op te dragen te bevorderen, dat door 
de vergadering van ingelanden zoo spoedig 
mogelijk wordt voorzien in de vervulling der 
vacature van plaatsvervangend dijkgraaf; 

dat laatstgenoemd besluit van Ged. Staten 
steunt ' op de overweging, dat blijkens nader 
verkregen inlichtingen M. J. Riemens niet 
voorkomt op de ingevolge artikel 35 van het 
aloemeen reglement voor de polders of water
schappen in Zeeland in de maand Februari 1924 
herziene lijst van stemgerechtigde ingelanden 
van den Oud-Westenrijkpolder en binnen den 
daarvoor bepaalden termijn geene bezwaren 
tegen die lijst heeft ingediend; dat M. J. Rie
mens derhalve terecht niet tot de vergadering 
der ingelanden van den Oud-Westenrijkpolder 
van 12 Juni 1924 is opgeroepen, dat mitsdien 
hun beslui t van 12 September 1924, voorzoover 
2°. en 3°. betreft, behoort te worden inge
trokken ; dat door deze intrekking het besluit 
van de vergadering van ingelanden van den 
01td-Westenrijlcpolder van 12 Juni 1924, waarbij 
Joz. Haak tot dijkgraaf is benoemd, weder van 
kracht wordt ; dat ten gevolge van de vernie
tiging van het besluit tot benoeming van Joz. 
Haak tot dijkgraaf in de daardoor ontstane 
vacature door de vergadering van ingelanden 
van den voornoemden volder bij besluit van 
8 October 1924 is voorzien door de benoeming 
vari J. D. Haak, plaatsvervangend dijkgraaf, 
en in de vacature van plaatsvervangend dijk
graaf bij besluit van 3 December 1924 door de 
benoeming van F. W. Dekker; dat mitsdien 
deze besluiten van de vergadering van ingelan
den \Tanden voornoemden polder van 8 October 
1924 en 3 December 1924 behooren te worden 
vernietigd en in de vacature van plaatsver
vangend dijkgraaf door de vergadering van 
ingelanden zal behooren te worden voorzien ; 

dat van laatstgenoemd besluit van Ged. 
Staten J. D. Haak bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende dat het staatsrecht niet gedoogt, 
dat door Ged. Staten wordt teruggekomen op 
een eenmaal door hen vernietigd besluit, ver
mits door gebruikmaking van het recht van 
cassatie besluiteri van het polderbestuur blijven 
in een toestand van niet, meer te bestaan; dat 
het in strijd is met de publiekrechtelijke recht
spraak, dat door intrekking van een besluit tot 
cassatie, het vernietigde besluit weder rechts
kracht bekomt ; dat het besluit tot benoeming 
van Joz. Haak tot dijkgraaf terecht of ten on
rechte op legale wijze is vervallen en alleen ver
vangen kon worden door een nieuw besluit tot 
benoeming van een dijkgraaf ; dat bij zich der
halve nog beschouwt dijkgraaf te zijn van den 
Oud-Westenrijlcpolder, eventueel als plaatsver
vangend dijkgraaf ; 

Overwegende, dat, wat er in het algemeen zij 
van de vraag, in hoeverre Ged. Staten bevoegd 
zijn om op een besluit tot vernietiging terug 
te komen door intrekking van dat besluit in 

weerwil van het rechtsgevolg, door artikel 30, 
eerste lid, der Waterstaatswet 1900 aan ·ver
nietiging geknoopt, en bestaande in vernietiging 
van alle daarvoor nog vatbare gevolgen van 
hetgeen vernietigd is, die bevoegdheid in dit 
geval hun niet kan worden ontzegd, daar moet 
worden aangenomen, dat hun besluit van 12 
September 1924, voor zoover de punten 2°. 
en 3°. betreft, is ingetrokken, voordat punt 2 
van dat besluit in werking was getreden, zoodat 
het geenerlei rechtsgevolg kon hebben gehad; 

dat de Waterstaatswet 1900 weliswaar om
trent het tijdstip van in werking treden van 
besluiten, als bedoeld bij artikel 22, geen stellig 
voorschrift bevat. doch dit tijdstip kennelijk 
doet samenvallen met het einde van den termijn 
va,n beroep of met de beslissing in beroep, ver
mits zij in artikel 23 door toekenning van het 
recht van beroep de mogelijkheid beoogt, ~e 
openen, dat <'en besluit tot vernietig:ng geheel 
ongedaan wordt gemaakt, Pn hie.rmede vroegere 
inwerkingtreding van zoodanig besluit niet te 
rijmen ware, daar toch rlan niet meer zou zijn 
verzekerd, dat de vernietiging in haren door 
artikel 30 bepaalden omvang inderdaad onge
daan gemaakt zou kunnen worden ; 

dat is komen va t te staan, dat het besluit 
van 12 September 1924, toen het, wat de punten 
2 en 3 betreft, op 27 Februari 1925 werd in
getrokken, nog niet ingevolge artikel 23 in 
verband met artikel 21 der wet was afgekon
digd, zoodat, nu dientengevolge de bij artikel 23, 
in verband met artikel 21 bepaalde termijn van 
beroep nog niet kon zijn geëindigd, vunt 2 van 
dat besluit nog niet in werking kon ziJn getreden 
en de daarbij uitgesproken vernietiging inder
daad nog geenerlei rechtsgevolg kon hebben 
gehad; 

dat alzoo ten gevolge van de intrekking door 
Ged. Staten bij hun besluit van 27 Februari 1925 
van hun besluit van 12 September 1924, voor 
zoover de punten 2°. en 3°. betreft, het besluit 
van de vergadering van ingelanden van den 
Oud-Westenrijkpolder van 12 Juni 1924 geacht 

· moet worden steeds van kracht te zijn gebleven 
en dus thans nog rechtsgeldig bestaat; 

dat derhalve Joz. Haak dijkgraaf van genoem
den polder is : 

dat voorts het besluit van de vergadering 
van ingelanden tot benoeming van J. D. Haak 
tot plaatsvervangend dijkgraaf door Ged. Staten 
niet i vernietigd, en dus ook thans nog rechts
geldig is ; 

dat hieraan niet afdoet, dat ten gevolge van 
de benoeming van J. D. Haak tot dijkgraaf, 
bij besluit van de vergadering van ingelanden 
van 8 October 1924, in diens plaats tot plaats
vervangend dijkgraaf bij besluit van 3 December 
1924 F. W. Dekker werd benoemd, daar deze 
beide besluiten in allen gevalle voorbarig zijn 
genomen, immers voordat de vernietiging door 
Ged. Staten van het besluit van de vergadering 
van in11,elanden van 12 Juni 1924 in werking 
kon ziJn getreden en dientengevolge het be
staan van eenie,e vacature kon zijn komen vast 
te staan, en zij derhalve uit dezen hoofde te
recht door Ged. Staten werden vernieti~d ; 

, dat voorts Ged. Staten ten onrechte bij hun 
besluit, van 27 F ebruari 1925 aan het polder
bestuur hebben opgedragen te bevorderen, dat 
door de vergadering van ingelanden zoo spoedig 
mogelijk wordt voorzien in de vervulling der 
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vac11,ture van plaatsvervangend dijkgraaf, daar, 
afgezien van het feit, dat, zooda.nige vacature 
gebleken is niet te bestaan, in allen gevalle in 
bet onderwerp der door Ged. Staten verstrekte 
opdracht reed? is voorzien bij art ikel 31 der 
Waterstaatswet 1900 ; 

Gezien de Waterstaatswet 1900 ; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

met handhaving voor het overige van het 
bestreden besluit van Ged. Staten van Zeeland 
van 27 Februari 1925 dit besluit, voorzoover 
betreft punt 3°., waarbij aan het bestuur wordt 
opgedragen te bevorderen, dat door de verga. 
dering van ingelanden zoo spoedig mogelijk 
wordt voorzien in de vervulling der vacature 
van plaatsvervangend djjkgraaf, te verruetigen . 

Onze Minister van vVaterstaat is helast met 
de uitvoering van dit besluit, dat met het 
rapport van Onzen Minister voornoemd in het 
Staatsblad zal worden geplaatst, en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State, Afdeeling voor de Geschillen van 
:Bestuur. 

Het Loo, den 5dE'n Mei 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, H. v. D. VEGTE. 
( Uitgeg . 20 Mei 1926.) 

MINISTERIE VAN 
WATERSTAAT. 

Afdeeling: 
WATERSTAAT A. 

's-Gravenhage, 28 April 1926. 

Aan de Koningin. 

Krachtens machtiging vanwege Uwe Majes
teit,, verleend bij Kabinetsbeschikking van 
6 Februari 1926 n°. '28, werd door mijn Ambts
voorganger bij den Raad van State, Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur, opnieuw de 
overweging aanhangig gemaakt van het beroep, 
ingesteld door ,T. D. R aak, te Hoek, tegen het 
besluit van Geel. Staten van Zeeland van 27 
Februari 1925, n°. 72, 2• afdecling, in zake 
benoeming va-n dijkgraaf en plaatsvervangend 
d1jk~raaf van den Oitd-Westen,ijkpolder. 

Uit het daarop van de Afdeeling ontvangen 
Uwer Majesteit hierbij zeer eerbiedie; voorgelegd 
nader advies van 3 Maat"t 1926, n°. 12_/31, 
blijkt, dat de Afdeeling na gezet.te overweging 
van de beschouwingen, welke mijn Ambts
voorganger bij zijn rapport van 2 Februari 1926 
n°. 347, a.fdeeling WaterRtaat A., aan Uwe 
Majesteit had onderworpen, het door han in 
dezen ingenomen standpunt meent te moeten 
bandhaven. 

Zij geeft in overweging het bij haar advies 
van 6 ,Januari 1926 n°. 12 aan Uwe Majesteit 
aangeboden ontwerp-besluit te bekrachtigen, 
nadat het eenigszins f;ewijzigd is wat de voor
laatste rncbtsoverweging betreft, zoodat het 
zou komen te luiden als volgt : 

Wn WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op het, beroep, ingest eld door 

J. D. Haak, te Hoek, tegen het besbit van 
Geel. Staten van Zeeland van 27 Februari 1925, 
n°. 72, 2• afdeeling, in za-ke benoeming van 

dij kgraaf en plaatsvervangend dijkgraaf van 
den Oud- Westenrijkpolder; 

:Cen Raad van State, Afdeeling voor de 
Gescb,illen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
6 J anuari 1926, n°. 12 en 3 Maart 1926, n°. 
12/31 ; 

Op de voordracht van Onzen :Minister van 
Waterstaat van 

Overwegende, dat bij besluit van 12 Juni 1924 
door de vergadering van ingelanden van den 
Oud-Westenri,jkpolder ,Toz. H aak, te Hoek, 
wegens staking van stemmen, bij lot-ing tot 
dijkgraaf gekozen werd verklaard, waarna de 
benoeming plaat.s had van ,J. D. Haak tot 
plaatsvnvangend di,ik<1raaf; 

dat, nadat tegen dit bPsluit Mejuffrouw M. J. 
Riemen s, te Hoek, bij Geel. Rtaten van Zeelnnd 
in beroep was gekomen, dit college bij besluit 
van 12 September 1924 1°. de appellante in 
haat" beroep niet ontvankelijk heeft, verklaard, 
omdat haar beroepschrift recht,Rt,reeks bij Geel . 
Staten was ingediend, en de voor het beroep 
geldende ter=jn niet in acht was genomen, 
2°. ambtshalve uitspraak doende, het, bestreden 
besluit van de vergadering van ingelanden, 
waarbij Joz. Haak tot dijkgraaf is benoemd, 
heeft. vernietigd, aangezien de appellante tot 
deze vergadering had moeten worden opge
roepen en baar stem op den uitslag der stem
mingen voor de benoeming van een dijkgraaf 
va.n invloed had kunnen zijn, en 3°. heeft 
bepaald, dn,t binnen drie weken na verloop van 
den in artikel 23, j 0 • artikel 21 der Waterstaats
wet 1900 bepaalden termijn ,an 30 dagen, of, 
in~eval van beroep tegen dit besluit, binnen 
drie weken nadat op dat beroep eene beslissing 
zal zijn genomen, door de ve,gadering van in
gelanden zal worden voorzien in de benoeming 
van een dijkgraaf meG inachtneming van de 
bepalingen van het algemeen reglement voor 
de polders of waterschappen in Zec,a.nd; 

dat de vergadering van În$elanden van den 
genoemden polder daarop biJ besluiten van 8 
October 1924 en 3 December 1924 onderschei
denlijk J. D. Haak tot dijkgraaf en F . W. 
Dekker tot plaatsvervangend dijkgraaf heeft 
benoemd: 

dat Ged. Staten van Z eeland echter bij be
sluit van 27 Febnrn.ri 1925 besloten 1°. hun 
besluit van 12 September 1924, voor zoover de 
purten sub 2°. en 3°. daarvan betreft, in te 
trekken; 2°. te vernietigen de besluiten van de 
vergadering van ingelanden van den Oud
W estenrijkpolder van 8 October 1924 en 3 De
cember 1924, waarbij onderscheidenlijk J . D. 
Haak tot dijkgraaf en F. W. Dekker tot plaats
vervangend dijkgraaf zijn benoemd; 3°. aan 
het polderbestuur op te dragen te bevorderen, 
dat door de vergadering van in~elanden zoo 
spoedig mogelijk wordt voorzien m de vervul
ling der vacature van plaatsvervangend dijk
graaf; 

dat laat~tgenoemd besluit van Ged. Staten 
steunt op de overweging, dat blijkens nader 
verkregen inlichtingen M. J. Riemens niet 
voorkomt op de ingevolge artikel 35 van het 
algemeen reglement voor de polders of water
schappen in Zeeland in de maand Februari 1924 
herziene lijst van stemgerechtigde ingelanden 
van den Oud- Westenrijkpolder en binnen den 
daarvoor bepaalden termijn geene bezwaren 
tegen die lijst heeft ingediend ; dat M. J. Rie-
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mens derhalve terecht niet t,ot de veq~adering 
der ingelanden van den Oud- W estennjkpoûler 
van 12 Juni 1924 is opgeroepen ; dat mitsdien 
hun besluit, van 12 September 1924, voorzoover 
2°, en 3°. betreft, behoort te worden ingetrok
ken ; dat door deze intrekking het besluit van 
de vergadering van ingelanden van den Oud
W estenrijkpolder van 12 Juni l 924, waarbij 
Joz. Haak tot dijkgraaf is benoemd, weder 
van kracht wordt ; dat ten gevolge van de 
vernietiging van het besluit tot benoeming van 
Joz. Haak tot dijkgraaf in de daardoor ont
stane vacature door de vergadering van inge
landen van den genoemden polder bij besluit 
van 8 October 1924 is voorzien door de benoe
ming van J. D. Haak, plaatsvervangend dijk
graaf, en in de vaca,ture van plaatsvervangend 
dijkgraaf bij besluit van 3 December 1924. door 
de benoeming van F. W. Dekker; dat mitsdien 
deze besluiten van de vergadering van inge
landen van den voornoemden polder van 8 Oc
t,ober 1924 en 3 December 1924 bebooren te 
worden vernietigd en in de var:i.turc van plaats
vervangend dijkgraaf door de vergadering van 
ingelanden zal behooren te worden voorzien; 

dat van laatstgenoemd besluit van Ged. 
Staten J. D. Haak bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende dat het staatsrecht niét gedoogt, 
dat door Ged. Staten wordt teruggekomeR op 
een eenmaal door hen vernietigd besluit, ver
mits door gebruikmaking van het recht van 
cas~atie besluiten van het polilerbestuur blijven 
in een toestand van niet meer te bestaa,n ; dat 
het in strijd is met de publiekrechtelijke recht
spraak, dat door intrekking van een besluit 
tot cassatie, het vernietigde besluit weder 
rechtskracht bekomt; dat het besluit tot be
noeming van ,Joz. Raak tot dijkgraaf terecht 
of ten onrechte op legale wijze is vervallen en 
alleen vervangen kon worden door een nieuw 
be~luit tot benoeming van een dijki:;raaf ; dat 
hij zich derhalve nog beschouwt dijkgraaf te 
zijn van den Oitd-Westenrijkpolder, eventueel 
als plaatsvervangend dijkgraaf; 

OvPrwegende, dat t,en gevolge van de intrek
king door Ged. Staten bij hun besluit van 
27 Februari 1925 van hun besluit vap 12 Sep
tember 1924, voor 7.0over de punten 2°. en 3°. 
betreft, b,et besluit van de vergadering van 
'ngelanden van den Oud-We-stenrijkpolder van 
12 Juni 1924 geacht moet worden steeds van 
kracht te zijn gebleven en dus thans nog recht.s
geldig bestaat ; 

dat derhalve Joz. Haak dijkgraaf van ge
noemden polder is ; 

dat voorts het besluit van de vergadering 
van ingelanden tot benoeming van J. D. Haak 
tot plaatsvervangend dijkgraaf door Ged. Staten 
niet is vernietigd geworden, en dus ook thans 
nog rechtsgeldig is ; 

dat hieraan niet afdoet, dat ten gevolge van 
de benoeming van J. D. Haak tot clijkgraaf, 
bij besluit van de vergadering van ingelanden 
van 8 October 1924 en in diens plaats ~t 
plaatsvervangend dijkgraaf ·bij besluit van 3 
December 1924 F. W. Dekker werd benoemd, 
daar deze beide besluiten, welke moesten volgen 
na de vernietiging door Ged. Staten van het 
besluit van de 'l"ergadering van ingelanden van 
12 Juni 1924, ten gevolge van de intrekking 
van die vernietiging tegelijkertijd door Ged. 
Staten torecht werden vernietigd ; 

1926. 

dat voorts Ged. Staten ten onrechte bij hun 
besluit van 27 Februari 1925 aan het polder
bestuur hebben opgedragen te bevorderen, dat 
door de vergadering van ingelanden zoo spoedig 
mogelijk wordt voorzien in de vervulling der 
vacature van plaatsvervangend dijkgraaf, 
daar zoodanige vacature niet bestaat, aange
zien het beslnit van de vergadering van inge
land en, waarbij J. D. Haak tot, plaatsvervan 
gend dijkgraaf is benoemd, nog van kracht is : 

Gezien de Waterstaatswet 1900; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met handhaving voor het overige van het 
bestreden besluit van Ged. Staten van Zeeland 
'\'an 27 Februari 1925 dit besluit, voorzoover 
betreft punt 3°., waarbij aan het polderbestuur 
,vordt opgedrager te bevorderen, dat door de 
vergadering van ingelanden zoo spoedig mogelijk 
wordt voorzien in de vervulling der vacature 
van plaatsvervangend dijkgraaf, te vernietigen . 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

De JJfinister van Waterstaat, 

Na mijnerzijds deze zaak aandachtig t e heb
ben overwogen, kan ik mij met de voorgedragen 
beslissing wel, doch met de daaraan ten grond
slag gelegde rechtsoverwegingen ten deele niet 
vereenigen. 

De Afdeeling gaat iP de eerste dier overwe
gingen uit van de opvatting, dat na toepassing 
var het vernietiginé,,srecht het vernietigend ge
zag bevoegd is door intrekking van zijn besluit 
de vernietiging ongedaan te maken, en ha.nd
haaft deze opvatting.na hernieuwde overweging. 
Volgens het nader advies der Afdeeling brengt 
vernietiging mede, dat het be9luit van het lager 
orgaan, hoewel feitelijk genomen, hetgeen niet 
ongedaan kan worden gemaakt, rechtens geen 
effect kan hebben, zoodat, wanneer door intrek
king van de vernietiging het gebrek aan rechts
kracht wordt, weggenomen, het getroffen be
~luit in juridischen zin herleeft. 

De juistheid van deze opvatting kan naar 
mijn gevoelen in algemeenen zin niet worden 
toegegeven. Volgens artikel 30, eerste lid, der 
Waterstaatswet 1900, overeenkomende met 
artikel 173 der provmciale wet en artikel 158 
der gemeentewet, brengt vernietiging wegens 
strijd met de wet of met andere rechtsvoor
schriften mede vernietiging van alle daarvoor 
vatbare gevolgen van het vernietigd besluit. 
Daar dus de wet de zaak zooveel doenlijk 
terugbrengt in den toestand als had het ver
D!etigd besluit nimmer bestaan. (Vgl. Oppen
heim, Gemeenterecb,t, blz. 95, 96 en 407 v., 
Krabbe in Bijdragen Staatsbestuur deel XXVII, 
blz. 49), kan het Ged. Staten naar de wet niet 
vrijstaan om door intrekking van een eenmaal 
van kracht geworden vernietigingsbesluit t e 
doen herleven hetgeen vernietigd was. De on
juistheid der hier bestreden opvatting spreekt 
bovendien duidelijk, indien men zich reken
schap geeft van hare consequenties bijvoorbeeld 
ten aanzien van de honderden vernietigings
besluiten, sedert het midden der vorige eeuw 
door de Kroon krachtens artikel 166 der pro
vinciale wet en artikel 153 der gemeentewet 
genomen. 

Intnsschen doet zich, hier het feit voor, dat het 

14 
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vernietigingsbesluit van 12 September 1924 is 
ingetrokken lang voordat het ingevolge artikel 
23 in verband met artikel 21 der Watcrstaatswet 
1900 is afgekondigd, welk laatste blijkens de 
stukken eerst 10 November 1925 is geschied. 

Daar de wet tegen de volgens haar artikel 22 
genomen besluiten t.ot vernietiging recht van 
beroep toekent in artikel 23, moet het hare 
bedoeling zijn de mogelijkheid te openen, dat 
in hoogsten aanleg het vernietigingsbesluit ge
heel ongedaan wordt gemaakt. Deze bedoeling 
zou worden verijdeld, indien de vernietiging 
met het daaraan door art.ikel 30 verbonden 
rechtsgevolg reeds kon werken, voordat de 
termijn van beroep verstreken of in beroep be
slist was. In dat geval toch zou de Kroon niet 
meer bij machte zijn steeds te bewerken, dat 
de vernietiging als niet geschied moest-worden 
beschouwd. Dit brengt mede, dat een op arti
kel 22 gegrond besluit van Ged. Staten ook 
zonder stellig voorschrift geacht moet worden 
niet eerder m werking te treden dan na verloop 
van den beroepstermijn of na- beslissing in be
roep. Daar nu de beroepstermijn dertig dagen 
na de afkondiging eindigt, en de afkondiging 
ten tijde der intrekking nog niet had plaats 
gehad, is de intrekking van het besluit ge
schie<l, voordat het had gewerkt en eenig 
rechtsgevolg kon hebben gehad, zoodat aan de 
werking van artikel 30 der wet niet tekort kan 
zijn gedaan, en uit dezen hoofde de geldigheid 
der intrekking kan worden aanvaard. 

In de voorlaatste overweging van het ont
werp-besluit der Afdeeling wordt verklaard, 
dat de besluiten der vergadering van ingelan
den van 8 October en 5 December 1924, welke 
na de vernietiging van haar besluit van 12 Juni 
t.v. moesten volgen, door Ged. Staten ten 
gevolge van de intrekking van deze vernietiging 
terecht zijn vernietigd. Ik acht het beter te 
doen uitkomen, dat dit, paar besluiten in allen 
gevalle t-e vroeg, immers voordat de vernietiging 
van het vorige besluit kon werken, is genomen, 
dus op een tijdstip, toen het bestaan van eene 
vacature nog niet vaststond en vervulling daar
van naar het reglement niet in aanmerking kon 
komen. 

Het ontwerp-besluit der Afdeeling doet in de 
laatste overweging op zichzelf terecht uitko
men, dat de op 12 Juni 1924 gedane benoemiµg 
van J. D. Haak tot plaatsvervangend dijkgraaf 
niet door Ged. Staten is vernietigd, zoodat voor 
de bij punt 3 van het bestreden besluit gedane 
opdracht om eene nieuwe benoeming te bevor
deren geen plaats was. 

Opgemerkt ·moge echter worden, dat, al ware 
het anders, het gPven van zoodanige opdrarht 
toch niet op den weg van Ged. Staten zou 
liggen, aangezien reeds de wet in artikel 31, 
naar het voorbeeld van de artikelen 174 der 
provinciale en 159 der gemeentewet, aan het 
bestuur der instelling J:,et treffen, voor zooveel 
noodig. van nieuwe voorzilc'ning tot taak stelt. 

Het bovenstaande leidt tot wijziging van <le 
rechtsoverwegingen van het ontwerp-besluit. 

Ik moge Uwer Majesteit mitsdien zeer eer
biedig in overweging geven het hiernevens
gaand, overeenkomstig het vorenstaande op
gemaakt ontwerp-besluit te bekrachtigen. 

De JJfinister van Waterstaat, 
H. v. D. VEGTE. 

6 Mei 1926. KONINKLIJK BESLUIT. 
Woningwet. Welstandsbepalingen ten 

aanzien van gebouwen in een gemeente
lijke bouwverordening. De Woningwet 
staat de bevoegdheid van den gemeente
raad tot het geven van deze regelen niet 
in den weg. Gedeputeerde Staten hebben 
daarom ten onrechte hunne goedkeuring 
aan de hierbedoeld wijziging van de bouw
verordening onthouden. 

Voor zoover de welstandsbepalingen 
betreffen hekken, muren en soortgelijke 
bij gebouwen behoorende werken en af
scheidingen, behoeven zij geen goedkeuring 
krachtens de Woningwet. 

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

den Raad der gemeente Maarssen tegen het_ 
besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht 
van 8 December 1925, waarbij goedkeuring 
is onthouden aan eene wijziging van de bouw
verordening voor die gemeente ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 14 
April 1926, n°. 237; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid, Handel en Nijverheid van 30 April 
1926, n°. 2766, M. /P.B.R. Afdeeling Volks
gezondheid ; 

· Overwegende dat de Raad van Maarssen in 
zijne vergadering van 30 April 1925 heeft 
vastgesteld eene verordening tot wijziging van 
de bouwverordening dezer gemeente, waarbij 
onder meer achter art. 6 van Afdeeling I van 
Hoofdstuk II de volgende artikelen werden 
ingevoegd: 

Art. 6a. Onverminderd het bepaalde in de 
navolgende artikelen moet het uiterlijk van 
een nieuw te maken of naar den uiterlijken vorm 
te veranderen gebouw met al wat daarbij be
hoort, hekken, muren en soortgelijke werken 
zoodanig zijn, dat het noch op zich zelf, noch 
in verband met de omgeving uit een oogpunt 
van welstand aanstoot kan geven ; Burgemees
ter en Wethouders zijn bevoegd te dien aanzien 
nadere eischen te stellen. 

Art. 6b. De aan den openbaren weg gren
zende terreinen zullen daarvan moeten worden 
afgescheiden op eene wijze door Burgemeester 
en Wethouders goed te keuren. 

Art. 6c. De bepalingen van de artikelen 6a. 
en 6b zullen slechts van toepassing zijn op ge
bouwen, te stichten of te veranderen, na goed
keuring dier bepalingen ; 

dat Gedeputeerde Staten van Utrecht bij 
besluit van 8 December 1925 aan bovengenoemd 
raadsbesluit hunne goedkeuring hebben ont
houden uit overweging dat de Raad de hier
bedoelde zoogenaamde welstandsbepaling, zoo
wel blijkens de aan Burgemeester en Wethouders 
gegeven bevoegdheid om ten aanzien van den 
welstand nadere eischen te stellen, als blijkens 
hare plaatsing in de Bouwverordening, als een 
voorschrift ingevolge de Woningwet beschouwt; 

dat in de considerans van de Woningwet 
alleen wordt vermeld, dat de bepalingen der 
wet zijn gemaakt in het belang der volkshuis
vesting ; dat in art. 3 van genoemde wet is 
aangegeven omtrent welke zaken voorschriften 
door den gemeenteraad kunnen worden vast
gesteld ten aanzien van geheel of voor een ge
deelte te vernieuwen of nieuw te bouwen wo-



211 6 MEI. 1926 

ningen of als woning in gebruik t e nemen ge
bouwen of gedeelten van gebouwen ; dat daar 
onder niet is opgenomen , dat voor bedoelde 
gebouwen of gedeelten van gebouwen eischen 
omtrent het uiterlij k dier gebouwen voor 
schriften door den Gemeenteraad kunnen wor
den vastgest eld ; dat zelfs indien dit ware ge
schied, deze eischen slechts zouden kunnen 
gelden voor gebouwen, doch niet voor de 
daarbij behoorende hekken, m uren en soort
gelijke werken ; 

dat van het besluit van Gedeputeerde Sta ten 
de R aad van Maarssen bij Ons in beroep is 
gekomen, aanvoerende dat zijns inziens de 
zorg voor de volkshuisvesting ingevolge de 
Woningwet zoo algemeen behoort t e worden 
opgevat, dat daaronder · ook begrepen is het 
waken van de overheid, dat door nieuwbouw of 
naar den uiterlijken vorm verandering van ge
bouwen , een t oestand wordt geschapen, die 
aanst oot geeft uit een oogpunt van welst and, 
hetzij op zich zelf, hetzij in verband met de 
omgeving ; dat hij van oordeel is, dat de be
perkte beteekenis, welke blijkelij k door Gede
puteerde Staten van Ut recht aan het woord 
,,volkshuisvesting" wordt gehecht , ook overi
gens geen steun vindt in de Woningwet zelve , 
omdat deze wet verschillende regelingen bevat, 
welke buiten een beperkte uitlegging van het 
woord "volkshuisvesting" - zooals door 
Gedeputeerde Stat en van Utrecht wordt voor
gestaan - omgaan, terwijl niettemin de consi
derans van genoemde wet slechts van bepalin
gen betreffende de volkshuisvesting gewaagt ; 

dat voor ts, wat de overweging van Gedepu
teerde Staten betreft, dat .in art. 3 der Woning
wet niet is aangegeven, dat met betrekking 
t ot het uiterlijk van gebouwen door den ge
meenteraad voorschriften kunnen worden vast 
gesteld, de gemeenteraad van oordeel is, dat 
de structuur der Woningwet ten aanzien van 
de bouwverordeningen deze is, dat ar t. 3 dier 
wet aangeeft de punten, welke behoudèns vrij
st elling van Gedeputeerde Staten in elk geval 
geregeld woet en worden, doch daarenboven de 
gemeenteraad bevoegd is meerdere punten te 
r egelen ; dat hij voor deze opvat t ing st eun vindt 
in het antwoord, door de R egeering gegeven 
op de vraag, bij het voorloopig verslag der 
Tweede K amer bij de behandeling der wet, 
namelijk of dit artikel (art. 3) limitatief is in 
dien zin , dat bepalingen omtrent daarin niet 
genoemde onderwerpen niet kunnen worden 
opgenomen in de bouwverordening, waar op de 
R egeering heeft geantwoord, dat het niet dui
delijk is hoe m en kon twijfelen of de R aad 
bevoegd blijft nevens de punten in het impera 
tieve ar t . 3 genoemd, andere te regelen ; dat 
het voorts onlogisch schijnt dat Gedeputeerde 
Staten de vraag of de bepaling, waarvan hier 
sprake is, door den gemeenteraad mag worden 
vastgesteld, toetsen aan art. 3 der Woningwet , 
omdat genoemd art. 3 eene regeling inhoudt 
ten aanzien van geheel of voor een gedeelte 
t e vernieu wen of nieuw t e bouwen woningen, 
terwijl het raadsbesluit van 30 April 1925 
spreekt van gebouwen ; dat de gemeenteraad 
zich t en deze op het standpunt meent t e mogen 
stellen, dat de bestreden regeling er eene is 
die niet genoemd wordt in het imperatieve, 
doch geenszins limitatieve art. 3 der Woning
wet, doch ten aanzien van elk onderwerp de 

R aad zich krachtens de Woningwet regelings
bevoegd acht, omdat ook deze regeling geacht 
moet worden er eene te zijn, die de "Volks
huisvesting" raakt ; dat de gemeenteraad ten 
aanzien van de overweging van Gedeputeerde 
Staten van Utrecht, dat , al zoude de bestreden 
regeling onder ar t . 3 der Woningwet vallen -
wat d oor den gemeenteraad van Maarssen 
geenszins wordt beweerd - deze eischen slechts 
zouden · kunnen gelden voor gebouwen, doch 
niet voor de daarbij behoorende hekken , muren 
en soortgelijke werken , opmerkt, da t deze over 
weging voortspruit uit het verband, hetwelk 
door Gedeputeerde Staten van Utrech t ten 
onrechte wordt gelegd t usschen de bestreden 
regeling en art. 3 der Woningwet, zooals hier 
voren reeds is uiteengezet ; dat de gemeente
raad niet kan inzien waarom hij eene zekere 
bepaling geldende voor "gebouwen •· niet even
zeer zou mogen van toepassing verklaren op 
dat gene, wat bij een gebouw behoort, namelijk 

. hekken , muren en soortgelijke werken en hij 
ten deze ook geen strijd met de wet kan ont 
dekken ; dat de gemeenteraad van Maarssen 
uit de eerst e overweging in het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Utrecht den indruk 
heeft gekregen, dat dit college meent , dat de 
bestreden regeling er eene is, welke regeling 
zou moeten vinden krachtens art. 135 der Ge
meentewet, doch dat hij er om practische rede
nen de voorkeur aan geeft de regeling op de 
Woni ngwet te fundeeren, opdat daardoor zoo 
noodig gebruik zzl kunnen worden gemaakt van 
de toepassing van ar t . 52 en volgende der W o
ningwet, welke verschillende voordeelen bieden 
boven art. 180 der Gemeentewet; 

Overwegende dat het raadsbesluit, voorzoo
ver het betreft hekken, muren en soor tgelijke 
bij gebouwen behooren.de werken en afsche_i
dingen , geen goedkeuring krachtens de W oning
wet behoeft ; 

Overwegende voorzoover het raadsbesluit 
betrekking heeft op gebouwen, dat weliswaar 
art. 1 der Woningwet den gemeenten opdraagt 
het vaststellen van voorschriften, waaraan moet 
worden voldaan bij het bouwen van woningen 

. en bij het geheel of voor een gedeelte vernieu
wen van woningen , t erwijl krachtens ar t. 3 der 
wet t en aanzien van geheel of voor een gedeelte 
t e vernieuwen of nieuw te bouwen woningen 
of als woning in gebruik t e nemen gebouwen of 
gedeelten van gebouwen door den gemeente
raad voorschriften nwelen worden vastgesteld 
betreffende de onder a tot en met i vermelde 
onderwerpen, doch dat deze wet sbepalingen 
niet in den weg st aan aan de uit art. 135 der 
Gemeentewet voortvloeiende bevoegdheid van 
den gemeenteraad omtrent andere dan de 

. hier bedoelde punten betreffende het bouwen 
r egelen te geven ; 

dat Gedeputeerde Stat en daarom t en onrechte 
aan het besluit van den R aad van Maarssen 
tot wijziging van de bouwverordening dezer 
gemeente, voorzoover daarbij zoogenaamde 
welstandsbepalingen t en aanzien van gebouwen 
in de verordening zijn opgenomen , hunne goed 
keuring hebben ont houden ; 

Gezien de Woningwet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden beslui t 
van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 8 
December l • afdeeling n°. 3475/2154 aan de 

14* 
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verordening tot wijziging van de bouwverorde
ning der gemeente Maarssen, vastgesteld bij 
besluit van den Raad dier gemeente van 30 
April 192fi, voorzoover dit goedkeuring inge
volge de Woningwet· behoeft, goedkeuring te 
v erleenen. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en r ijver
heid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
waarvan afschrift-zal worden gezonden aan den 
Raad van tate, Afdeeling voor de G"eschi llen 
van Bestuur. 

H et Loo, den 6 Mei 1926. 
WILHELMINA. 

De Jl!fin;s•er van Ar!eid, Handel en Nij: ·erhe,d, 
,Î. R. SLOTElllAKER DE BRUÏNE. 

(B.) 

6 M ei 1926. KONINKLI.TK BE•LUIT. 
De Woningwet erkent de bevoegdheid 

tot het uitvaardiger van een bouwverbod 
en met name in art. 30 t en aanzien van ter
reinen die voor den aanleg van een straat, 
een gracht of een plein zijn bestemd en 
zoodanig verbod met waarborgen ten be
hoeve van belanghebbenden omringt. 

Een bepaling in een bouwverordening 
echter, die beoogt den bouw van woningen 
aan bepaalde straten t e beletten, waardoor 
de raad de bevoegdheid verkrijgt om zonder 
meer een bouwverbod te leggen op terrei
nen aan die straten gelegen, is van wijdere 
strekking en van geen waarborgen tegen 
willekeur omringd. Zij gaat daarom te ver. 

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

den Raad der gemeente Schaesberg tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg 
van 28 Augustus 1925, waarbij goedkeuring is 
onthouden aan de bouwverordening voor die 
gemeente; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur gehoord, atdvies van 31 
Maart 1926, n°. 179 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid, Handel en Nijverheid van_ 29 April 
1926, n°. 2577 M. P. B. R.. afdeelmg Volks
gez·ondheid ; 

Overwegende dat art. 8, l e lid, der bedoelde 
bouwverordening luidt als volgt : 

,,Door den gemeenteraad kunnen bij plaat
selijke verordening straten ter bebomving onge
schikt worden verklaard. Deze verklaring be
treft uitsluitend straten, welke in een plan van 
uitbreiding niet als zoodanig voorkomen of 
w<,l straten, welke onverhard en gemiddeld 
minder dan 5 M. breed zijn" ; 

dat Gedeputeerde Staten bij besluit van 28 
Augustus 1925 aan het Raadsbesluit tot vast
stelling der bouwverordening de goedkeuring 
hebben onthouden uit oferweging dat het doel, 
dat met art. 8 l • lid der verordening wordt 
beoogd, blijkbaar is te voorkomen, dat eene al 
te verspreid liggende bebouwing zou ontstaan, 
waardoor de gemeente genoodzaakt zou worden 
groote uitgaven t e doen wegens verharding van 
wegen en aanleg van water-, electriciteits-, riool
en andere leidingen ; 

dat echter ter bereiking van dit doel aan de 
gemeenten de bevoegdheid is gegeven, onder
scheidenlijk de verplichting is opgelegd, om 
een uitbreidingsplan vast te stellen, terwijl art. 5 

der Woningwet, gelijk dit luidt sedert de daarin 
bij de wet van 10 Februari 1921 (Slaafs' lad n°. 
73\ aangebrachte wijziging, waarborgt, dat niet 
met afwijking van dat uitbreidingsplan zal 
worden gebouwd ; dat derhalve bij het bestaan 
van een goedgekeurd uitbreidingsplan de aan
wijzing van straten, waaraan niet gebouwd mag 
worden, niet nog eens bij plaatselijke verorde
ning bekrachtigd behoeft te worden, veel 
minder daarbij kan worden gewijzigd ; dat de 
gemeenteraad van Schaesberg nog niet heeft 
voldaan aan de krachtens art. 31 der Woning
wet op hem rustende verplichting om een uit
breidingsplan aan de goedkeuring van dit col
lege te onderwerpen ; dat mitsdien de plaatse
lijke verordening in art. 8, 1 • lid, bedoeld, voor 
wat betreft de aanw~jzing van straten, waaraan 
niet gebouwd mag worden, in dit geval in de 
plaats zou treden van het uitbreidingsplan ; 
echter de bepalingen der Woningwet, welke 
betrekking hebben op de vaststelling van uit
breidingsplannen tevenR voorafgaande ter visie
legging van zoodanig plan en goedkeuring daar
van door Gedeputeerde Staten eischen, dus 
zekere waarborgen inhouden voor de belangen 
der betrokken grondeigenaren : dat de Raad 
door te bepalen, dat straten, waaraan niet ge
bouwd mag worden, kunnen worden aangewe
zen bij eenvoudige plaatselijke verordening, 
de door den wetgever nadrukkelijk gewilde 
waarborgen voor de belangen der eigenaren 
terzijde zou stellen; 

dat zulks naar het oordeel van Gedeputeerde 
Staten in strijd zou zijn IPet de wet; 

c'at de gemeenteraad in beroep aanvoert dat 
een gemeenteraad stellig de bevoegdheid bezit 
om bij plaatselijke verordening straten aan te 
wijzen, waaraan niet gebouwd mag worden; dat, 
wat er ook moge zijn van de doelmatigheid van 
het door Gedeputeerde Staten aangegeven 
middel - het maken van een uitbreidingsplan, 
om het beoogde doel te bereiken - vaststaat 
dat de gemeenteraad de bevoegdheid heeft 
behouden ook op andere wijze de bebouwing t e 
regelen; dat met betrekking tot de waarborgen 
voor de belangen der betrokken grondeigena
ren, in welke behoefte bij de vast.stelling van 
een uitbreidingsplan wordt voorzien door voor
afgaande tervisiele~ging, deze waarborgen even
eens ontbreken biJ de vaststelling eener rooi
lijnen-verordening; dat de verplichting, voort
vloeiende uit art. 31 der Woningwet hier niet 
aanwezig is, aangezien het zielental der ge
meente in de laatste 5 jaren niet met meer dan 
een vijfde is toegenomen ; 

Overwegende dat art. 8, 1 e lid der bouwver
ordening van Schaesberg beoogt den bouw van 
woningen aan bepaalde straten te beletten ; 

dat hiertoe de raad de bevoegdheid verkrijgt 
om zonder meer een bouwverbod te leggen op 
terreinen aan die straten gelegen ; 

dat de Woningwet de be"\"oegdheid erkent 
tot het uitvaardigen van een bouwverbod eP 
met name in art,. 30 ten aanzien van terreinen 
die voor den aanleg van een straat, een gracht 
of een plein zijn bestemd en zoodanig verbod 
met waarborgen ten behoeve van de belang
hebbenden omringt; 

dat het bouwverbod bedoeld in art. 8, l • lid 
der verordening van wijdere strekking is en van 
geen waarborgen tegen willekeur is omringd ; 

dat onder het licht van het b venstaande 
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het meergenoemde art. 8, 1 , Jid der verorde
ning van Schaesberg te ver gaat ; 

dat weliswaar art. 51 der Woningwet hand
haaft de bevoegdheid van den gemeenteraad 
om ingevolge art 135 der Gemeentewet ten 
aanzien van het onderwerp waarin de Woning
wet voorziet verordeningen te treffen voor zoo
ver die niet met de bepalingen der Woningwet in 
strijd zijn, maar dat een beroep hierop ten deze 
faalt; 

dat immers, aangenomen dat uit art. 135 
der Gemeentewet voortvloeit de bevoegdheid 
tot het leggen van een bouwverbod, het bouw
verbod waar het hier omgaat naar aard en strek
king in strijd is te achten met de Woningwet en 
Gedeputeerde Staten dan ook terecht aan de 
bouwverordening van Schaesberg hunne goed
keuring hebben onthouden; 

Gezien de genoemde wet; 
H ebben goedgevonden en verstaan ; 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze l\Iinister van Arbeid, Handel en Nijver

heid is belast met de uitvoering van dit besluit 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State, Afdeeling voor de Geschil
len van Bestuur. 

Het Loo, den 6 Mei 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister ran Arleid, Handel en Nij••erheid, 
J. R. SLOTEM ·, KER DE BRUÏNE. 

/B.) 

7 Mei 1926. BESLUIT, houdende aanw1Jzmg 
der kantoren, waar de pasmunt tegen 
Rijksdaalders, guldens en halve guldens 
kan worden ingewisseld. S. 112. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Gelet op artikel 12 der Muntwet 1901 ; 
Mede gelet op artikel 14 der Bankwet 1919 

(Staatshlad n°. 553 van 1918) ; 
Op de voor<lracht van Onze Ministers van 

Financiën en van Waterstaat van 9 April 1926 
n°. 103, afd. Gen. Thes., en van 30 April 1926, 
n°. 7, Afd. Posterijen en Telegrafie; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. Als kantoren, waar de Nederland

sche pasmunt, mits voor niet minder dan eene 
waarde van vijftig gulden in zilveren of van 
tien gulden in bronzen en nikkelen pasmunt, 
tegen RijksdaalderR, guldens en halve guldens 
inwisselbaar zal zijn, worden aangewezen : 

A. de Nederlandscbe Bank te Amst•rdam; 
B. alle post- en post- en telegraafkantoren 

en verder alle door den Directeur-Generaal der 
Posterijen en Telegrafie aan te w~jzen kantoren 
der Posterij en. 

2. De regeling van de dagen en uren, 
waarop de hij artikel 1, sub /,, aangewezen 
kantoren voor het daarbij omschreven doel 
zullen geopend zijn, geschiedt door den Direc
teur-Generaal der Posterijen en Telegrafie. 

3. Met den dag van inwerkingtreding van 
dit besluit wordt ingetrokken Ons besluit van 
17 December 1901 (Staatsblad n°. 268), laatste
lijk gewijzigd bij Ons besluit van 25 Februari 
1907 (Staatsblad n°. 59). 

Onze Ministers van Financiën en van Water
staat zijn belast met de uitvoering van dit 

besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst. 

Het Loo, den 7den Mei 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financilin, DE GEER. 
De Minister 1Jan Waterstaat, H. v. D. VEGTE. 

( Uitgeg. 19 Mei 1926.) 

7 Mei 1926. BESLUIT tot wijziging van het 
Besluit va.n 21 Februari 1923 (Staatsblad 
n°. 48), zooals dit is gewijzigd en aangevuld 
bij Besluit van 16 April 1923 (Staatsblad 
no. 141). S. 113. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onze Mini~ters van 

Oorlog en van Financi/.\n van 3 Maart 1926, 
ITde Afd. n°. 47 en van 13 Maart 1926 n°. 89, 
Afdeeling Pensioenen en Eerediensten ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 20 
April 1926 n°. 17) ; 

Ge!et op het nader rapport van Onze Mi
nisters van Oorlog en van Financiën van 24 
April 1926, Tide Afd. n°. 49 en van 30 April 
1926 n°. 84, Pensioenen en Eerediensten ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is Ons 
Besluit van den 21 Februari 1923 (Staatsblad 
n°. 48). houdende regeling van de toekenning 
van wachtgeld aan officieren behoorende tot de 
landmacht, zooals dit Besluit is gewjjzigd en 
aangevuld bij Ons Besluit van den 16 April 
1923 (Staatsblad n°. 141), na.der te wijzigen en 
aan te vullen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met ingang van 1 .Juli 1925 te bepalen als volgt: 
Art. I. In Ons eerstaangehaald Besluit wor

den de volgende wijzigingen en aanvullingen 
aangebràcht: 

a. Artikel 1 wordt gewijzigd als volgt : 
In het tweede lid wordt voor "art. 70, 3°" 

en "punt 3°" onderscheidenlijk gelezen : ,,art. 
70, 30 of 40" en "punt 30 of 40". 

In het vierde lid wordt "2° c" vervangen 
door "4°". 

Het vijfde lid vervalt. 
h Artikel 2 wordt gewijzigd en aangevuld 

als volgt: 
Het bestaande artikel wordt eerste lid ; in 

dat, eerste lid wordt tusschen de woorden "toe
passing" en "van" ingevoegd "van de verdere 
artikelen". 

Een nieuw lid wordt aan het slot toegevoegd, 
luidende : 

"2. Bij de toepassing van het tweede lid 
van artikel 3 wordt, n iettemin de t ijd vóór de 
onderbreking wel medegeteld, ook al heeft de 
onderbreking een jaar of langer geduurd." 

c. Artikel 3 wordt gelezen als volgt : 
"Art. 3. 1. Aan een officier, als bedoeld in 

artikel 1, wordt het genot van wachtgeld toe
gekend gedurende een tijdvak, gehjk aan zijn 
diensttijd. 

2. Voor zooV'eel een officier ten tijde van 
het ontslag een diensttijd van ten minste tien 
jaren heeft volbracht en het aantal jaren van 
dien diensttijd tezamen met het aantal jaren 
van den leeftijd, dien hij ten tijde van het 
ontslag heeft bereikt, 60 of meer bedraagt, 
wordt hem na afloop van den in het eerste lid 
bedoelden termijn een verder genot van wacht
geld toegekend. 
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3. Het wachtgeld, bedoeld in het eerste lid, 
bedraagt: 

a. indien de officier ten tijde van het ontslag 
kostwinner is van een gezin, ~edurende de 
eerste drie maanden de laatstelijk door hem 
genoten bezoldiging, gedurende de volgende 
drie maanden 85, gedurende de daarop volgen
de vijf jaren 70, gedurende de daaraan volgende 
vijf jaren 60 en vervolgens 50 ten honderd van 
de laatstelijk genoten bezoldiging ; 

h. in de overige gevallen gedurende de 
onder a bedoelde termijnen onderscheidenlijk 
de laatstelijk genoten bezoldiging en 75, 60, 
50 en 40 ten honderd daarvan ; 

een en ander voor zoover de termijnen, 
waarover het genot van wachtgeld is toege
kend, niet reeds eerder zijn geëindigd en met 
dien verstande, dat het wachtgeld niet daalt 
beneden het bedrag van het uitgesteld pensioen, 
waarop de betrokkene terzake van het hem 
verleende ontslag uitzicht heeft of, indien uit 
hoofde van eenigerlei omstandigheid zoodanig 
uitzicht niet of niet meer ten volle bestaat, 
anders zou hebben gehad. 

4. Het wachtgeld bedoeld in het tweede lid, 
is gelijk aan het bedrag van het uitgesteld 
pensioen, waarop betrokkene terzake van het 
hem verleende ontslag uitzicht heeft of, indien 
uit hoofde van eenigerlei omstandigheid zoo
danig uitzicht niet of niet meer ten volle be
staat, anders zou hebben gehad, met dien 
verstande, dat, indien het evenbedoeldP be
driig minder bedraagt dan 40 ten honderd van 
de laatstelijk genoten bezoldiging, bedoeld in 
het eerste, tweede, derde en vierde lid van 
artikel 5, het wachtgeld gedurende het eerste 
jaar op laatstvermeld bedrag wordt gesteld. 

5. Wanneer het tweede lid niet van toepas
sing is, kan in buitengewone gevallen het 
wachtgeld na afloop van den in het eerste lid 
bedoelden termijn voor een bepaalden tijd 
worden voortgezet ; dat wachtgeld bedraagt 
ten hoogste, naar gelang de betrokkene ten 
tijde van het ontslag al dan nie~ kostwinner 
was van een gezin, onderscheidenlijk 50 of 40 
ten honderd van de laatstelijk genoten bezol
diging. 

6. Voor de toepassing van dit artikel komt 
de ingevolge art. 70, 3° of 4° der Bevorderings
wet voor de landmacht 1902 reeds op non
activiteit doorgebrachte tijd in mindering van 
het in het eerste lid genoemde tijdvak geduren
de hetwelk wachtgeld kan worden toegekend. 

d. Artikel 4 wordt gewijzigd en aangevuld 
als volgt: 

Het tweede lid wordt gelezen : 
"2. Tijdens den duur van den reserveplicht 

genieten de belanghebbenden eene toelage ten 
bedrage van 5 ten honderd van de laatstelijk 
genoten bezoldiging." 

In het derde en vierde lid wordt het woord 
,,verhooging" vervangen door het woord "toe
lage". 

Een nieuw vijfde lid wordt toegevoegd, 
luidende : 

"5. De hierbedoclde toelage wordt aan den 
reserve-officier wachtgelder niet toegekend in 
de gevallen, waarin geen t-0elagen worden ge
noten door het reserve-personeel, dat daarop 
overigens aanspraak heeft, en ook niet in het 
geval, bedoeld in artikel 42 der Wet voor het 
reserve-personeel der landmacht 1905." 

e. Artikel 5 wordt gewijzigd en aangevuld 
als volgt: 

In het tweede lid wordt voor "art. 70, 3°" 
gelezen ·: ,,art. 70, 3° of 4°" en vervallen de 
woorden : ,,met inacht,neming van het bepaalde 
in het vijfde lid van artikel l ". 

Het vierde lid wordt gelezen : 
"4. Voort• wordt, indien ter zake va.n 

pensioen van de officieren eene bijdrage wordt 
gevorderd, bij de vaststelling van de laatstelijk 
genoten bezoldiging van hen, die vóór 1 Juli 
1925 op wachtgeld z(in gesteld, hierop tot 1 
Januari 1930 een bedrag in mindering gebracht. 
Dit bedrag wordt naar denzelfden maatstaf 
berekend als voor de militairen op grond van 
artikel 15a van de Pensioenwet voor de land
macht (Staatsblad 1922 n°. 66) plaats vindt, 
echter met dien verstande, dat deze berekening 
geschiedt van de gezamenlijke inkometen ge
durende het laatste jaar werkelijken dienst 
genot.en, voor zoover deze inkom~ten bij de 
vaststelling va-n den pensioensgrondslP,g in aan
merking kwamen." 

Een nieuw vijfde lid wordt toegevoegd, 
luidende: 

"5. Met afwijking van het gestelde in het 
eerste, tweede, derde en vierde lid wordt voor 
het wachtgeld, toegekend krachtens het tweede 
lid van artikel 3, als laatstelijk genoten bezol
diging aangemerkt het bedrag van den pen
sioensgrondslag, waarnaar het daarbedoelde 
wacht.geld is berekend." 

/. Artikel 6 wordt gewijzigd als volgt : 
:jlet eerste lid wordt gelezen : 
,,1. Wanneer de op wnchtgeld-gestelde in

komsten gaat genieten l'it of in "erband met 
arbeid of bedrijf, na het ontslag ter hand ge
nomen, wordt : 

A. indien die inkomsten genoten worden 
in dienst van openbare lichamen, zoodra en 
zoolang het wachtgeld vermeerderd met die 
inkometen de laatstelijk genoten bezoldiging 
zou overschrijden, het wachtgeld met het 
bedrag van die overschrijding verminderd ; 

B. in de overige gevallen zoodra en zoo
lang die inkomsten meer bedragen dan 30 
ten honderd van de laatstelijk genoten be
zoldi.,aing, het wachtgeld met de helft van 
dat meerdere verminderd, met dien verstande 
evenwel dat, zood.ra en zoolang die inkom
sten, ook al bedragen deze 30 of minder ten 
honderd van de la-atstelijk genoten bezoldi
ging, gezamenlijk met het wachtgeld meer 
beloopen dan de laatstelijk genoten bezoldi
ging, het wachtgeld eveneeng met de helft 
van dat meerdere wordt verminderd; 

C. bij het gelijktijdig genieten van in
komsten als bedoeld onder A. en B. : 

1. indien de inkomsten als bedoeld onder 
A. grooter zijn dan het verschil tusschen de 
laatstelijk genoten bezoldiging en het wacht
geld, voor die inkomsten een vermindering 
toegepast als onder A. is aangegeven ; daarna 
wordt het wachtgeld nog verminderd me-t 
een bedrag gelijk aan de helft van de inkom
sten als bedoeld onder B.; 

2. indien de in.kometen als bedoeld onder 
A. gelijk of kleiner zijn dan het verschil 
tusschen de laatstelijk genoten bezoldiging 
en het wachtgeld, voor die inkomsten geen 
vermindering toegepast ; 

voor de inkomRten als bedoeld onder B. 
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wordt het wachtgeld zoodra en zoolang die 
inkomsten meer bedragen dan 30 ten honderd 
van de laatstelijk genoten bezoldiging, met 
de helft van dat meerdere verminderd, met 
d.ien verstande evenwel dat, zoodra en zoo
lang die inl!omsten, ook al bedragen deze 
31) of minder ten honderd van de laatstelijk 
genoten bezoldiging, gezamenlijk met het 
wachtgeld en de inkomsten als bedoeld onder 
A. meer beloopen dan de laatstelijk genoten 
bezoldigine, het wachtgeld eveneens met de 
helft van dat meerdere wordt verminderd . 
Het hier bepaalde vindt overeenkomstige 

toepassing ten aanzien · van inkomsten, ver
kregen uit of in verband met arbeid of bedrijf, 
welke geacht moeten worden te zijn ter hand 
genomen, gedurende verlof, c.q. non-activiteit 
ingevolge aJ't. 70, 3° of 40 der Bevorderingswet 
voor de landmacht 1902, voorafgaande aan 
ontslag." 

Het tweede lid wordt gelezen : 
.,2. Wanneer de op wachtgeld-ge telde in

komsten genoot uit of in verband met arbeid 
of bedrijf, ter hand genomen vóór den dag, 
waarop het verlof, c.q. de non-activiteit in
gevolge art. 70, 3°. of 40, der Bevorderingswet 
voor de landmacht 1902, bedoeld in het l ' lid 
is ingegaan, of indien geen verlof, c.q. non
activiteit als bovenbedoeld, is genoten vóór 
den dag, waarop het ontslag ter zake waarvan 
het wachtgeld hem is verleend i ingegaan, en 
deze inkomsten zijn vermeerderd, zijn ten aan
zien van clie vermeerdering de bepalingen van 
d.it artikel van overeenkomstige toepassing." 

In het derde lid worden de woorden: 
"het verschijnen van den eerstvolgenden 

wachtgeldtermijn" t-usschen de woorden "voor" 
en "nadere", alsmede de woorden "het verschij
nen van eiken wachtgeldtermijn" tusschen de 
woorden "vóór" en "opgave" vervangen door: 
,,de eerstvolgende uitbetaling van het wacht
geld". 

g. Artikel 7 wordt ge,vijzigd als volgt : 
Aan het slot van het eerste lid worden de 

woorden: 
,,vervalt, onverminderd het bepaalde in arti

kel 3, derde lid, het wachtgeld voor het bedrag, 
waarmede het wachtgeld, vermeerderd met de 
verzuimde inkomsten, de laatstelijk genoten 
bezoldiging zou hebben overschreden." ' 

vervangen door de volgende : 
"wordt niettemin het wachtgeld verminderd 

met een zoodanig bedrag alsof de verzuimde 
inkomsten wèl worden genoten''. 

h. Artikel 8 wordt gelezen als volgt : 
,,Art. 8. 1. Het wachtgeld vervllllt : 
a. wanneer de belanghebbende op eenigerlei 

wijze pensioen gaat genieten, hetzij krachtens 
de Pensioenwet voor de landmacht (Staatsb/,a,d 
1922 n°. 66), hetzij krachtens de Pensioenwet 
1922 (Staatsblad n°. 240) ; 

/i. door vervallenverklaring ingeval de op 
wachtgeld-gestelde zich zoodanig gedraagt, dat 
hij, ware hij in dienst gebleven, zou zijn ont
slagen, of indien hij zich zonder toestemming 
van Onzen Minister van Oorlog in het buiten
] and vestigt of geacht moet worden aldaar 
duurzaam te verblijven ; 

c. bij terugkeer in actieven dienst, hetzij 
bij het leger hier te lande, bij het leger in 
Nederlandsch-lndië of de landmacht in Suri
name of Curaçao, dan wel bij de Zeemacht ; 

d. op verzoek. 
Wanneer het wachtgeld op een der boven

omschreven wijzen is vervallen, dan is bij het 
eventueel verstrijken van den termijn, ge
noemd in het eerste lid van artikel 3, tevens 
vervallen het recht op het wachtgeld, genoemd 
in het tweede lid van genoemd artikel. 

2. Het vervallen, schorsen, verminderen of 
vermeerderen van wachtgeld gaat in met den 
dag, waarop de reden van het vervallen, de 
schorsing, de vermindering of vermeerdering 
intreedt." 

i. Na artikel 8 wordt een nieuw artikel 
ingevoegd, luidende : 

"Art. Shis . fot den op wachtgeld-gestelde 
kan eene regeling worden getroffen krachtens 
welke het wachtgeld geheal of ten deele wordt 
vervangen door een afkoopsom." 

i. In het tweede lid van art.ikel 10 wordt 
het woord "wachtgeldverhooging" vervangen 
door "toelage, bedoeld in artikel 4, tweede 
lid,". 

OVERGANGSBEP.ALUIG EN. 

Art. IL De wachtgelden, die op 1 Juli 1925 
loopende zijn, worden herzien met inachtne
ming van de wijzigingen, die ingevolge dit 
Besluit in Ons besluit van 21 Februari 1923 
(Staatsblad n°. 48) worden aangebmcht, echter 
met dien verstande, dat : 

a. voor hen, die daartoe uiterlijk drie maan
den na het in werking treden van dit Besluit 
het verlangen te kennen geven, de vermindering 
van de wachtgelden, als bedoeld in het derde 
lid onder a. en b. van artikel 3 van voren
aangehaald Besluit, onderscheidenlijk tot 60 
en 50 en tot 50 en 40 ten honderd, niet wordt 
toegepast, in welk geval een eventueele ver
mindering van het wachtgeld krachtens arti 
kel 6 van dat Besluit wegens inkomsten ver
kregen uit arbeid of bedrijf anders dan in dienst 
van openbare lichamen, ook voor die inkomsten 
plaats vindt overeenkomstig het bepaalde bij 
het eerste lid onder A. van laatstgenoemd 
artikel; 

b. voor hen, die het onder a bedoelde ver
langen niet tijdig te kennen hebben gegeven, 
de in artikel 3, derde lid van meergemeld 
besluit onder a en onder h bedoelde termijn 
van vijf jaren, waarna het wachtgeld onder
scheidenlijk tot 60 en 50 ten honderd wordt 
verminderd, voor deze wachtgelden in elk 
geval niet eerder aanvangt, dan 1 Juli 1925. 

Art. III. Voor de gewezen officieren, die 
vóór 1 Juli 1925 op wachtgeld zijn gesteld, 
wordt het bedrag van het uitgesteld pensioen 
bedoeld in het derde lid van artikel 3 van Ons 
Besluit van 21 Februari 1923 (Staatsblad no. 48), 
zooals dat Besluit ingevolge artikel I is komen 
te luiden, voor het eerst vastgesteld op 1 Juli 
1925 en daarna telkens bij den aanvang van de 
kalenderjaren 1926 tot en met 1930 herzien. 

SLOTBEPALING. 

Art. IV. Dit Besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Sta,alslilad, waarin het is 
geplaatst. 

Onze Ministers van Oorlog en van Financiën 
zijn, ieder voor zooveel hem betreft, belast 
met de uitvoering van dit Besluit, dat in het 
Staat.sblad zal worden geplaatst en waarvan 
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afschrüt zal worden gezonden aan den R aad 
van State. 

H et Loo, den 7den Mei 1926. 
WILHELMINA. 

De Minisf.er mn Oofr,g, L AMBOOY . 
De Minister mn Financië11 , D E GEER. 

1 f! itge~ . 19 M ei 1926.) 

7 M e• 1926. BF.SLUIT tot wijziging van het 
Besluit van 30 December 1922 (S taatsblad 
n°. 774), zooals dit is gewijzigd en aange
vuld biJ Besluit van 16 April 1923 (S taals
Nad n°. 142). S. 114. 

Wr.J WILHELMINA, EN.Il. 
Op de voordracht van Onze Minfater~ van 

Oorlog en van Financiën van 3 Maart 1926, 
Ilde Afd. n°. 47 en van 13 Maart 1926 n°. 89, 
Afdeeling Pensioenen en Eerediensten ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 20 
April 1926 n°. 17) ; 

Gelet op het- nader r appor t van Onze Mi
nisters van Oorlog en van Financiën van 24 
April 1926, IIde Afd. n°. 49 en van 30 April 
1926 n°. 84, Pensioenen en Eerediensten ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, Ons 
Besluit van den 30 December 1922 (StaatsNad 
n°. 774), houdende regeling van de toekenning 
van wachtgeld aan militairen der landmacht, 
beneden den rang van Officier, zooals dit 
Besluit is gewijzigd en aangevuld bij Ons 
Besluit van den 16 April 1923 (Staaisblad no. 
142), nader te wjjzigen en aan te vullen ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
met ingang van 1 ,Juli 1925, te bepalen als 

vo!gt : 
Art. I. In Ons eerstaangehaald Besluit 

worden de volgende wijûgingen en aanvullingen 
aangebracht : 

a. Artikel 1 wordt gewijzigd als volgt : 
In het tweede lid wordt tusschen het woord 

,,dienstvak" en "waartoe" een komma geplaatst, 
het getal "35" wordt vervangen door "40" ; 
tusschen het woord "genieten" en ,, -ten" wor
den de volgende woorden ingevoegd : 

,, , of den leeftijd van zestig jaren heeft. 
bereikt o.f overschreden en uit dien hoofde in 
het genot van pensioen kan worden gest eld. " 

/,. Artikel 21 ;.s wordt gPwijzigd en aangevuld 
als volgt : 

Het bestaande artikel wordt eerste lid ; in 
dat eerste lid wordt t usschen de woorden "toe
pasqing" en "van" ingevoegd "van de verdere 
ar tikelen". 

Een nieuw lid wordt aan het slot t oegevoegd, 
luidende : 

"2 . Bij de toepassing van het derde lid van 
artikel 3 wordt niet temin de t ij d vóór de onder
breking wel medegeteld, ook al heeft de onder 
breking een jaar of langer geduurd." 

c. Artikel 3 wordt gelezen als volgt : 
"Ar'. 3. 1. Aan een militair, als bedoeld 

in ar tikel 2, onder a, wordt het genot van wacht
geld t oegekend gedurende een t ijdvak, gelijk 
aan zijn dienst,tijd. 

2. Aan een militiiir, als bedoeld in ar t ikel 'l, 
onder h, wordt het genot van wachtgeld toe
~ekend gedurende drie maanden, vermeerderd 
voor hem, die ten t ij de van het ont~lag kost
winner van een gezin was met twee maanden 
en voor de overigen met één maand voor elk 
jaa.r door hem volbrachten diensttijd. 

3. Voor zooveel een milit air ten tijde van 
het ontslag een diensttijd van ten minste tien 
jaren heefi volbracht en het aantal jaren van 
dien diensttijd t ezamen met het aantal jaren 
van den leeftijd, dien hij ten tij de van het ont 
slag heeft, bereikt, 60 of meer bedraagt, wordt 
hem na afl oop van de in het eerste en tweede 
l id bedoelde termijnen een verder genot van 
wachtgeld t oegekend. 

4. H et wachtgeld, bedoeld in het eerste lid, 
bedraagt: 

a. indien de militair ten tijde van het ont
slag kostwinner is van een gezin, gedurende de 
eerst e drie maanden de laatstelijk door hem 
genoten bezoldiging, gedurende de volgende 
drie maanden 85, gedurende de daarop volgende 
vijf jaren 70, gedurende de daaraan volgende 
vijf jaren 60 en vervolgens 50 ten honderd van 
de laatstelijk genoten bezoldiging ; 

,,. in de overige gevallen gedurende de 
onder a bedoelde t ermijnen onderscheidenlijk 
de làat,stelijk genoten bezoldiging en 7n, 60, 
50 en 40 ten honderd daarvan : 

een en ander voor zoover de termijn, waarover 
het genot van wachtgeld is toegekend niet reeds 
eerder is ge.Sindigd, en met dien verstande, dat 
het wachtgeld niet daalt beneden het bedrag 
van het uitgesteld pensioen, waar op de betrok
kene t erzake van het hem verleende ontslag 
uitzicht heeft of indien uithoofde van eenigerlei 
omstandigheid, zoodanig uitzicht niet of niet 
meer ten volle bestaat, anders zou hebben ge
had. 

5. H et wachtgeld bedoeld in het tweede lid, 
bedraagt gedurende de eerste drie maanden de 
laatstelijk door den betrokkene genoten bezol
diging en daarna 70 t en honderd daarvan . 

6. ~H et wachtgeld. bedoeld in het derde lid, 
is gelijk aan het bedrag van het uitgesteld pen
sioen, waarop betrokkene terzake van het hem 
verleende ontslag uitzicht heeft of, indien uit 
hoofde van eenigerlei omstandigheid zoodanig 
u;t zicht niet of niet meer ten volle bestaat, 
anders zou hebben gehad, met dien verstande, 
dat, indien het evenbedoelde bedrag minder 
bedraagt dan 40 t en honderd van de laat stelijk 
genoten bezoldiging bedoeld in het eerst e, 
t weede en derde lid van artikel 5, het wachtgeld 
gedurende het eerste jaar op laatstvermeld be
drag wordt gesteld. 

7. Wanneer het derde lid niet van toenas
sing is, kan in buitengewone gevallen het waêht 
geld na afloop van de in het eerste e:r. tweede lid 
bedoelde termijnen voor een bepaalden tijd 
worden voor tgezet ; ditt wachtgeld bedraagt ten 
hoogste, 'Daar gelang de betrokkene t en t ijde 
van het ontslag al dán niet kostwinner was van 
een gezin, onderscheidenlijk 50 of 40 t en honderd 
van de laatstelijk genoten bezoldigin/l" ." 

d. Art ikel 4 wordt gewijzigd als volgt : 
H et derde lid wordt gelezen : 
,,3. Tijdens den duur van zoodanige verbin

t enis genieten de belanghebbenden eene toelage 
t en bedrage van fi t en honderd van de laatstelijk 
genoten bezoldiging." 

In het vierde en vijfde lid wordt het woord 
,,verhooging" vervangen door het woord "toe
lage". 

Een nieuw zesde lid wordt t oegevoegd, lui
dende : 

" 6. De hierbedoelde toelage wordt aan den 
reservist -wachtgelder niet toegekend in de ge-
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vallen, waarin geen toelagen worden genoten 
door het reserve-personeel, dat daarop overigens 
aanspraak heeft. " 

e. Artikel 5 wordt. gewijzigd en aangevuld 
als volgt: 

Het derde lid wordt gelezen : 
,,3. Voorts wordt, indien ter zake van pen

sioen van de militairen eene bijdrage wordt 
gevorderd, bij de vaststelling van de laatstel~k 
genoten bezoldiging voor hen, die vóór 1 ,Juli 
1925 op wachtgeld zijn gesteld, hierop tot 1 
J anuari 1930 een bedrag in mindering gebracht. 
Dit bedrng wordt naar den zelfden maatstaf 
berekend als voor de militairen op grond van 
artikel 15a van de Pensioenwet voor de land
macht (Slaa'sblad 1922 n°. 66) plaats vindt, 
echter met dien verstande, dat deze berekening 
geschiedt van de gezamenlijke inkomsten ge
durende het laat st e jaar werkelijken dienst ge
noten, voor zoover deze inkomst en bij de vast
stelling van den pensioensgrondslag in aanmer
king kwamen. " 

Een nieuw vierde lid wordt toegevoegd, 
luidende: 

"4. llfe't, afwijking van het gestelde in het 
eerste, tweede en derde lid wordt voor het 
wachtgeld, toegekend krachtens het derde lid 
van artikel 3, als laatstelijk genoten bezoldiging 
aangemerkt het bedrag van den pensioensgron~
slag, waarnaar het daarbedoelde wachtgeld 1s 
berekend." 

1. Artikel 6 wordt gewijzigd als volgt: 
H et eerst e lid wordt gelezen : 
,.1. Wanneer de op wachtgeld-gestelde in

komsten gaat. genieten uit of in verband met 
arbeid of bedrijf, na het ontslag ter hand ge
nomen, wordt : 

A. indien die inkomsten genot.en worden 
in dienst van openbare lichamen, zoodra en 
rnolang het wachtgeld vermeerderd met die 
inkomsten de laatst,elijk genot.en bezoldiging 
zou overschrijden , het wachtgeld met het 
bedrag dier overschrijding verminderd: 

B. in de overige gevallen zoodra en zoo
lang die inlwmsten meer bedragen dan 30 ten 
honderd van de laatstelijk genoten bezoldi
ging, het wachtgeld met de helft van dat 
meerdere verminderd, met, dien verstande 
evenwel, dat zoodra en zoolang die inkom
sten, ook al bedragen deze 30 of minder ten 
honderd van de laats~lijk genoten bezoldi
ging, gezamenlijk met het wachtgeld meer 
beloopen dan de laatstelijk genoten bezoldi
ging, het wachtgeld eveneens met de helft van 
dat meerdere wordt verminderd ; 

C. bij het gelijktijdig genieten van inkom
st en als bedoeld onder A. en B. : 

1. indien de inkomsten als bedoeld onder 
A groot.er zijn dan het verschil tusschen de 
laatstelijk genoten bezoldiging en het wacht
geld, voor die inkomsten eene vermindering 
toegepast als onder A. is aangegeven; daarna 
wordt het wachtgeld riog verminderd met een 
bedrag gelijk aan de helft van de inkomsten 
als bedoeld onder B. ; 

2. indien de inkomsten als bedoeld onder 
A. gelijk of kleiner zijn dan het vérschil 
tusschen de laatstelijk genoten bezoldiging en 
het wachtgeld, voor die inkomsten geen ver
mmdermg toegepast ; voor de inkomsten als 
bedoeld onder B. wordt het wachtgeld zoodra 
en zoolang deze inkomsten meer bedragen 

dan 30 t en honderd van de laat stelijk genoten 
bezoldiging met, de helft van dat meerdere 
verminderd, met dien verstande evenwel dat 
zoodra en zoolang die inkomsten , ook al be
dragen deze 30 of minder t en honderd van 
de laatstelijk genoten bezoldiging, gezamenlijk 
met het wachtgeld en de inkomsten als be
doeld onder A. meer beloopen dan de laatste
lijk genoten bezoldiging, het wachtgeld even
eens met de helft van dat meerdere wordt 
verminderd. 
Het bier bepaalde vindt overeenkomstige 

t oepassing ten aanzien van inkomsten, verkre
gen uit of in verband met arbeid of bedrijf, 
welke geacht moeten worden te zijn t er hand 
"enomen gedurende verlof voorafgaande aan het 
~ntslag." 

H et tweede lid wordt gelezen : 
.,2. Wanneer de op-wachtgeld-ges telde in

komst en genoot uit of in verband met arbeid 
of bedrijf, ter hand genomen vóór den dag, 
waarop het verlof bedoeld onder 1 is ingegaan, 
of indien geen verlof is genoten , vóór den dag, 
waarop het ontslag ter zake waarvan het wacht
geld hem is verleend is ingegaan, en deze in
komst en zijn vermeerderd, zijn ten aanzien van 
die vermeerdering de bepalingen van dit artikel 
van ov,ireenkomstige toepassing." 

In het derde lid worden de woorden "het 
verschijnen van den eerstvolgenden wachtgeld
termijn" tusschen de woorden "voor " en "na
dere", alsmede de woorden "het verschijnen van 
eiken wachtgeldtermijn" tusschen de woorden 
,,vóór" en "opgave" vervangen door : ,,de eerst
volgende uitbetaling van het wachtgeld". 

'J· Artikel 7 wordt gewijzigd als volgt : 
Aan het slot van het eerste lid worden de 

woorden: ,,vervalt, onverminderd het bepaalde 
in artikel 8, derde lid, het wachtgeld voor het 
hedrag, waarmede het wachtgeld verme~rderd 
met de verzuimde inkomsten de laatst ehJk ge
noten bezoldiging zou hebben overschreden." 
vervangen door de volgende : 

"wordt niettemin het wachtgeld vermu:1;derd 
met een zoodanig bedrag, alsof de verzmmde 
inkomsten wel werden genoten" . 

h. Artikel 8 wordt gelezen als volgt: 
,,Art. 8. 1. H et wachtgeld vervalt : 
a. wanneer de belanghebbende op eenigerlei 

wijze pensioen gaat genieten , hetzij krachtens 
de P ensioenwet voor de landmacht (Staatsblad 
1922 n°. 66), hetzij krachtens de P ensioenwet 
1922 (Staatsb/.ad n°. 240) ; 

b. door vervallenverklaring ingeval de op 
wachtgeld-gestelde zich rnodanig gedraagt, dat 
hij, ware hij in dienst gebleven, zou zijn ont
slagen, of indien hij zich zonder toestemming 
van Onzen Minister van Oorlog in het buiten
land vestigt of geacht moet worden aldaar 
duurzaam t e verblijven ; 

c. bij terugkeer in actieven dienst, hetzij bij 
het leger hier te lande, bij het leger in Neder
landsch-I ndië of de landmacht in Suriname of 
Curaçao, dan wel bij de Zeemacht ; 

d. op verzoek. 
Wanneer het wachtgeld op een der boven

omschreven wijzen is vervallen, dan is bij het 
eventueel verstrijken van dan termijn, genoemd 
in het eerst e of het tweede lid van artikel 3, 
t evens vervallen het recht op het wachtgeld, 
genoemd in het derde lid van dat artikel. 

2. H et vervallen , schorsen, verminderen of 
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vermeerderen van wachtgeld gaat in met den 
dag, waarop de reden van het vervallen, de 
schorsing, de vermindering of vermeerdering 
intreedt." 

i. Na artikel 8 wordt een nieuw artikel in
gevoegd, luidende : 

"Art. Sbis. Met den op wachtgeld-gestelde 
kan eene regeling worden getroffen krachtens 
welke het wachtgeld geheel of ten deele wordt 
vervangen door een afkoopsom." 

i. In het tweede lid van artikel 10 wordt 
het woord "wachtgeldverhooging" vervangen 
door "toelage, bedoeld in artikel 4, derde lid, ". 

Art. II. Indien een militair beneden den 
rang van officier, nadat hij in het tijdvak tus
schen den datum van in werking treden van 
Ons Besluit van 30 December 1922 (Staatsblad 
n°. 774) en 1 Juli 1925 op wachtgeld was ge
steld, in bedoeld tijdvak eene vrijwillige mili
taire verbintenis heeft aangegaan bij het léger 
hier te lande, bij het leger in Nederlandsch-lridie 
of de landmacht in S11riname of Curaçao, dan 
wel bjj de zeemacht (anders dan bij het verlofs
personeel), dan wordt het hem toegekende 
wachtgeld voor goed te zijn vervallen geacht 
met ingan~ van den datum, waarop de belang
hebbende m militairen dienst is herplaatst. 

OVERGANGSBEP ALING EN. 

Art. IJL De wachtgelden, die op 1 ,Juli 1925 
loopende zijn, worden herzien met inachtneming 
van de wijzigingen, die ingevolge dit Besluit in 
Ons Besluit van 30 December 1922 (Staatsblad 
no. 774) worden aangebracht, echter met dien 
verstande, dat : 

a. voor hen, die daartoe uiterlijk drie maan
den nà het in werking treden van dit Besluit 
het verlangen te kennén geven, de vermindering 
van de wachtgelden, als bedoeld in het vierde 
lid onder a. en b. van artikel 3 van vorenaan
gehaald Besluit onderscheidenlijk tot 60 en 50 
en tot 50 en 40 ten honderd niet wordt toegepast, 
in welk geval een eventueele vermindering van 
het wachtgeld krachtens artikel 6 van dat 
Besluit wegens inkomsten verkregen uit arbeid 
of bedrijf anders dan in dienst van openbare 
lichamen, ook voor die inkomsten plaats vindt 
overeenkomstig het bepaalde bij het eerste lid 
onder A van laatstgenoemd artikel ; 

b. voor hen, die het onder a bedoelde ver
langen niet tijdig te kennen hebben gegeven·, 
de in artikel 3, vierde lid van meergenoemd 
Besluit onder a en onder h. bedoelde termijn 
van vijf jaren, waarna het wachtgeld onder
scheidenlijk tot 60 en 50 ten honderd wordt 
verminderd, voor deze wachtgelden in elk geval 
niet eerder aanvangt dan 1 Juli 1925. 

Art. IV. Voor de gewezen militairen, die 
vóór 1 Juli 1925 op wachtgeld .ziin gesteld, 
wordt het bedrag van het uitgesteld pensioen, 
bedoeld in het vierde lid van artikel 3 van Ons 
Besluit van 30 December 1922 (Staatsólad n°. 
774), zooals dat Besluit ingevolge artikel I is 
komen te luiden, voor het eerst vastgesteld op 
1 Juli 1925 en daarna telkens bij den aanvang 
van de kalenderjaren 1926 tot en met 1930 
herzien. 

SLOTBEPALING. 

Art. V. Dit Besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

Onze Ministers van Oorlog en van Financiën 
zijn, ieder voor zooveel hem aangaat, belast met 
de uitvoering van dit Besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 7den Mei 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, · LAMBOOY. 
De Minisler van Financiën, DE GEER. 

( Uitge:J, 19 1Wei 1926.) 

10 Mei 1926. BEsLmT tot nadere wijziging 
van het "Besluit op de Indische Bestuurs
opleiding 1922". S. lló. 

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

Koloniën van 15 Maart 1926, 4de Afdeeling, 
n°. 30; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
13 April 1926, n°. 41) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 3 Mei 1926, 4de Afdee
ling, n°. 36; 

:S:ebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Het besluit op de Indische Bestuurs

opleiding 1922 (Nederlandsch Staatsblad n°. 453, 
Indisch Staatsblad n°. 650), zooals dat is gewij 
zigd, laatstelijk bij Ons besluit van 9 October 
1924 (Nederlandsch Staatsblad n°. 469, Indisch 
Staatsblad no. ,5 4), wordt nader gewijzigd als 
volgt: 

I. Het eerste lid van artike! 1 wordt gelezen : 
(1) Tot de betrekkingen van administratief 

a~btenaar, adspimrt-controleur en co11;~roleur 
b1J het binnenlandsch bestuur, gewesteliJk sec
retaris, assistent-resident, resident en gouver
neur, zoomede tot de betrekkingen bedoeld bij 
artikel 2 sub I van het Besluit op de Bestuurs
organisatie (Indisch Staatsblad 1925 n°. _62~), 
zijn alleen benoembaar zij, die geslaagd z1Jn m 
een van de doctorale examens der Indologische 
studie. 

II. De aanhef van artikel 2 wordt gelezen : 
Onverminderd het bepaalde in artikel 20, 

letter b, van de Hooger Onderwijsordonnantie 
(Indisch Staats/lad 1924 n°. 456), zijn tot de 
bet,rekkingen van administr~tief am~ten~ar, 
referendaris - met uitzondering van die b1J de 
comptabiliteit -, van administrateur en secre
taris bij de Departementen van algemee11; bur: 
gerlijk bestuur, bij de Algemeene Secretarie, b1J 
den Raad van Nederlandsch-Indië en bij den 
Raad van Departementshoofden, daaronder bE;
grepen de betrekkingen van algemeen secre~ar!S 
en van gouvernements-secretaris; zoomede de 
betrekkingen bedoeld bij artikel 2 su~ Illa ~an 
het Besluit op de Bestuursorgarusat1e (Indisch 
Staatsblad 1925 no. 622), alleen benoembaar : . 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagteekening 
van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, 
en werkt terug tot eeri door den Gouverneur
Generaal te bepalen dag. 

Onze Minister van Koloniën is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsf./ad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den !Oden Mei 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Koloni;;n, K0NINGSBERGER , 
( Uitgeg. 27 Mei 1926.) 
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IO Mei 1926. ARREST van den Hoogen Raad. 
Een Ministerieele aanschrijving aan een 

enkele categorie (die der ambtenaren van 
den \Vaterstaat) der ambtenaren en be
ambten die met de handhaving van het 
Alg. Reglement va npolit-ie voor de rivieren 
en rijkskanalen zijn belast, on ter zake 
van overtreding van art. 7 daarvan geen 
proces-verbaal op te naken, kan niet gel-

- den als een toestemming of bevel om van 
de bepalingen van dat art af te wijken, 
als bedoeld in art. 98. 

(Alg. Reg!. Politie rivieren enrijkskanalenart. 7). 

Mrs. Hesse, Segers, Ort, Taverne en Kirberger. 

De Officier van Justitie bij de Arr.-Rechtbank 
te Middelburg, requirant van cassatie tegen een 
vonnis van die Rechtbank van den negen
tienden Februari 1926, waarbij in hooger beroep, 
met gedeeltelijke vernietiging van een door het 
Kantongerecht te Goes op 18 December 1925 
gedane uitspraak ,f. W. v. S. van alle rechts
vervolging is ontslagen ; 

Gehoord het verslag van den Raadsheer 
Taverne ; 

Gelet op het middel van cassatie, door den 
requirant voorgesteld en toegelicht bij memorie : 

Schending van de artt. 7 en 97 en verkeerde 
toepassing van artikel 98 van ·het Algemeen 
Reglement v11,n.. politie voor rivieren en rijks
kanalen; 

Gehoord den Advocaat-Generaal Ledeboer, 
namens den Procureur-Generaal, in zijne con
clusie, strekkende tot, enz. ; 

0. dat bij het in zoover bevestigde vonnis 
wettig en overtuigend is bewezen verklaard, 
dat gerequireerde op 30 November 1925 des 
namiddags te 3.30 uur te Hansweert, gemeente 
Kruiningen, als schipper van een vaartui~ van 
936 ton laadvermogen, zijnde het schip A11gera, 
en niet bestemd om de zee te bevaren, met dat 
vaartuig het kanaal door Zuid-Beveland, zijnde 
het kanaal dQor Zuid-Beveland een kanaal 
onder beheer van het Rijk, heeft bevaren, zonder 
dat de naam van den schipper op dat vaartuig 
was aangegeven zooals is voorgeschreven ; 

0. dat de Rechtbank ten aanzien van de 
strafbaarheid van dit" feit heeft overwogen : 

"dat bij de artikelen 7 en 97 sub e van het 
Algemeen Reglement van politie voor rivieren 
en rijkskanalen dit feit strafbaar is gesteld, 
doch artikel 98 van datzelfde reglement bepaalt, 
dat de Minister van Waterstaat gemachtigd is 
toe te staan of te bevelen, dat wordt afgeweken 
onder meer van artikel 7 van dit reglement ; 

dat nu blijkens eene verklaring van beklaag
des gemachtigde ter terechtzitting in hooger 
beroep, nader bevestigd door een schrijven van 
den Inspecteur-Generaal van den Rijks-Water
staat aan dien gemachtigde, er een nimmer 
ingetroklrnn aanschrijving van den Minister 
van Waterstaat aan de beambten van den 
Waterstaat bestaat om geen proces-verbaal 
op te maken ter zake van artikel 7 van dat 
reglement; 

dat deze aa.nschrijving moet worden aan, 
gemerkt als een bevel van dien Minister, steu
nende op artikel 98 van meergenoemd Regle
ment, dat afgeweken wordt van artikel 7 van 
dat reglement ; dat in dezen derhalve dat 
artikel 7 geen toepassing kan vinden ; 
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dat, waar het ten laste gelegde en bewezen 
verklaarde evenmin bij eenige andere wet o f 
wettelijk voorschrift strafbaar is gesteld, de 
beklaagde moet worden ontslagen van alle 
rechtsvervolging" : 

0. nu ten aanzien van het middel van cas
satie: 

dat ten deze niets meer vaststaat dan dat de 
Minister van Waterstaat den beambten van 
den Waterstaat heeft aangeschreven om geen 
proces-verbaal op te malren ter zake van 
artikel 7 van voormeld Reglement, bij welk 
artikel voor vaartuigen van 10 ton en meer 
laadvermogen, niet bestemd om de zee te be
varen, is voorgeschreven, dat naam en woon
plaats van den schipper op eene in het oog val
lende plaats aan de buitenzijde op de vaste 
deelen van het vaartuig met letters van ten 
minste 0.10 M. hoogte en 0.01 M. breedte 
duidelijk leesbaar moeten zijn aangegeven, 
terwijl bij artikel 97 van dat Reglement op 
overtreding van dat voorschrift een straf is 
gesteld van geldboete van ten hoogste vijftig 
gulden; 

dat voorts, krachtens artikel 93, met de 
handhaving van dit Reglement zijn belast de 
ambtenaren en beambten der Rijks- en ge
meentepolitie, de ambtenaren van den Water
staat, die van het loodswezen, van de ambu
lante recherche te water en die, belast met het 
toezicht op de visscherij ; 

0. dat hieruit volgt dat een Ministerieele 
aanschrijving aan een enkele categorie dier 
ambtenaren of beambten om ter zake van 
artikel 7 voormeld geen proces-verbaal op te 
maken, nooit zou kunnen gelden als een toe
stemming of bevel als in artikel 98 van het 
Reglement bedoeld, daargelaten nog, dat een 
dergelijke aanschrijving reeds krachtens haren 
aard, geheel buiten de al of niet strafbaarheid 
van de desbetreffende feiten om gaat ; 

0. dat het middel derhalve gegrond is en het 
ontslag van rechtsvervolging door de R echt
bank ten onrechte is uitgesproken ; 

0 . dat de Hooge Raad, in de omstandigheden, 
waaronder het feit is gepleegd, aanleiding vindt 
een zeer geringe straf op te leggen ; 

Vernietigt het bestreden vonnis, doch alleen 
voorzoover het bewezene niet strafbaar is ver
klaard en gerequireerde van alle rechtsver
volging is ontslagen ; 

Rechtdoende krachtens artikel 105 R. 0. : 
Qualificeert het bewezen verklaarde als : 
Bij het gebruik maken van een Rijkskanaal 

met een vaartuig, niet bestemd om de zee te 
bevaren, en een laadvermogen hebbende van 
meer dan 10 ton, den naam van den schipper 
niet op eene in het oog vallende plaats aan de 
buitenzijde op de vaste deelen van het vaartuig 
duidelijk leesbaar aangegeven hebben met 
letters van ten minste 0.10 M. hoogte en 0.01 M. 
breedte; 

Gezien de artikelen 1, 7 en 97 van het Alge
meen Reglement van politie voor rivieren enz., 
vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 24 No
vember 1919, S. 765, 23 Sr. ; 

Veroordeelt gerequireerde tot eene geld
boete van f 0.50 bij gebreke van betalin~ en 
verhaal te vervangen door één dag hechtems. 

[Gewezen overeenkomstig de Conclusie van den 
Advocaat-Generaal Mr. Ledeboer.J (N. J.) 

l 
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12 Mei 1926. BESLUIT, houdende beschikking 
op de beroepen, ingesteld door de Erven 
van wijlen H. de Jongh t e Rotterdam tegen 
de uitspraken van Ged. Staten van Zuid
Holland in zake de aansla~en van wijlen 
H . de Jongh, in de plaatseltjke inkomsten
belasting der gemeente 's-Gravenhage als 
woonforens over de belastingjaren 1921/22 
en 1922/23. S. 116. 

WIJ WILHELMINA, E N Z. 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 

de Erven van wijlen H. de Jongh te RoUerdam 
tegen de uitspraken van Ged. Staten van Zuid
Holland van 22 September/3 October 1924, 
waarbij de bezwaren tegen de aanslagen van 
wijlen H. de .Tongh in de plaat selijke inkomsten
belasting der gemeente 's-<havenhaye als woon
forens over de belastingjaren 1921/22 en 1922/23 
ongegrond zijn verklaard; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
4 Maart 1925, n°. 114 en van 12 Augustus 1925, 
no. 114 /91; 

Op de voordracht van Onzen Minist er van 
Financiën van 6 Mei 1926, n°. 106, afdeeling 
Directe Belastingen ; 

Overwegende dat de uitspraak van Ged. Sta
ten van Zitid-HollanrZ van 22 September/3 Oc
toher 1924, betrekking hebbende op het belas
tingjaar 1921/22 steunt op de overweging, da.t 
de door nu wijlen H. de J ongh aangevoerde 
omstandigheid, dat de ledikanten in het t egen 
over zijn in de gemeente 's-Gravenhage gelegen 
villa bestaande koetshuis zijn opgeborgen, aan 
deze het ka.rakter van gemeubileerde woning 
n iet ontnomen heeft, aangezien het meubilair 
der voor nachtverblijf bestemde vertrekken 
evenals dat van de andere kamers ook na het 
vertrek van den reclamant en zijn gezin voor het 
grootste gedeelte in de villa is achter gebleven 
en deze, zoo vaak de reclamant zulks wenschte 
met geringe moeite nl. door eenige verplaatsing 
en aanvulling van het meubilair o. a . uit de 
nevengebouwen, in volmaakt bewoon baren staat 
kon worden teru$gebracht ; dat de reclamant, 
die door het op zijn kosten en la,.,t doen onder 
houden van zijn eigendom - de villa met 
meubilair - blijk heeft gegeven den wil en de 
zorg te hebben gehad om deze gemeubiljlerde 
woning steeds tot zijne beschikking: te hebben, 
geacht moet worden haar ook gedurende meer 
dan 90 das.en var, het belastingjaar l 92! /22 voor 
zich of zijn gezin beschikbaar te hebben ge
houden ; dat de bestreden aanslag mitsdien 
terecht is opge!egd ; 

dat de uitspraak van Ged. Staten van Zuid
H ollarul van gelijke dagteekening, betrekking 
hebbenrle op het belastingjaar 19~2/23 is ge
grond op de overweging, dat wijlen H. de J ongh 
het pand, Seinpostduin n° 21 te Scheveningen 
op 29 April 1922 voor de som van f 24,000 aan 
zijn nicht, Mejuffrouw E. W. Costerus t e Wage
ningen, heeft verkocht en in eigendom overge
dragen, doch terzelfder t ijd wederom van de 
nieuwe eigenares voor de jaren 1922, 1923 en 
1924 heeft gehuurd, t elkens voor het tijdvak 
van 3 Juni tot 29 Augustus, tegen eene ver
goeding van f 1200 's jaars, daarbij de voldoe
n ing van alle lasten en belastingen op het ver
huurde drukkende, en alle onderhoud en alle 
reparaties, ook al komt een en ander volgens 
de wet ten laste van de verhuurst er, voor zijne 

rekening nemende ; dat deze beide overeenkom
sten, in onderling verband beschouwd, en gelet 
op de door het gemeentebestuur verstrekte in
lichtingen van feitelijken aard, aannemelijk 
maken, dat de aangeslagene de gemeubileerde 
villa ondanks den formeelen eigendomsovergang 
ook gedurende het gedeelte van het belasting
jaar, dat valt buiten de genoemde periode van 
verhuring, voor zich of zijn gezin beschikbaar 
beeft gehouden, teneinde baar des zomers te 
kunnen bewonen ; dat immers een persoon van 
de maatschappelijke positie en het fortuin van 
den aangesla~ene er niet toe zou zijn overgegaan 
zijn meubilair achter t e laten in een aan een 
ander toebehoorend pand, dat door hem des 
zomers placht bewoond te worden, indien hij 
njet van tevoren met de eigenares ·was overeen
gekomen, dat het pand gedurende zijne afwezig
heid niet aan derden verhuurd of in gebruik 
zou worden gegeven ; dat dan ook van pogingen 
van de eigenares om het aan derden te verhuren, 
hoewel daartoe met het oog op het door baar 
genoten inkomen alleszins aanleiding zou hebben 
bestaan, niet i~ gebleken; dat op bovenstaande 
gronden moet worden aangenomen, dat de be
streden aanslag t erecht is opgelegd ; 

dat van beide uitspraken de Erven van wijlen 
H. de ,Jongh bij Ons in beroep zijn gekomen ; 

dat de appellanten t,en a-anzien van de uit
spraak betrekking hebbende op het belasting
jaar 1921/22 uiteenzetten, dat de villa t,e Sche
veningen in welke wijlen H. de ,Jongh ieder Jaar 
gedurende korten tijd (niet lan~er dan 90 dagen) 
vertoefde, gedurende den overigen t ijd van het 
jaar a bsoluut onbewoonbaar is geweest, daar 
dan al het huisraad werd op~eborgen , zoodat 
wijlen H. de J ongh niet gezegd kan worden ge
durende meer dan !)0 dagen van het belasting
jaar 1921/22 eene gemeubi!eerde woning voor 
zich beschikbaar te hebben gehouden ; 

dat de appellanten ten aanzlen van de uit
spraak betrekking hebbende OJ.l het, belasting
jaar 1922/23 aanvoeren, dat wiJlen H. de Jongh 
bij acte van overdracht van 29 April 1922 van 
de beschikking over de genoemde villa beeft 
afstand gedaan door deze te verkoopen en dat 
hij er zich t evreden mede wilde stellen de be
schikking over de villa te houden gedurende de 
zomermaanden over een tijdvak van korter dan 
90 dagen, waartoe hij met de nieuwe eigenares 
een huurcontract heeft aangegaan ; dat de villa 
gedurende den overigen tijd van het jaar ter 
beschikking stond van de nieuwe eigenares ; dat 
dan ook geen enkele grond te vinden was wa-arop 
wijlen H. de Jongh in de forensenbelasting zou 
kunnen worden aangeslagen ; 

Overwegende ten aanzien van den bestreden 
aanshtg over het belastingjaar 1921 /22, dat op 
grond van de overgelegde stukken moet word ,u 
aangenomen dat H. de Jongh in de gemeen ,,.., 
's-Gra1,enhage op meer dan 90 dagen van di r 
belastingjaar voor zich of zijn gezin eene ge
meubileerde woning in den zin van art. 244a, 
4°. der Gemeentewet heeft beschikbaar gehou
den: 

dat de aanslag over het belastingjaar 1921/22 
derhalve door Ged. Stat.en terecht is gehand
haafd; 

Overwegende ten aanzien van de wettigheid 
van den aanslag over het belastingjaar 1922/23, 
dat het voor de toepasselijkheid van art. 244a, 
4°., der Gemeentewet onder meer, wel nood-
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zakelijk is, dat de belanghebbende een gemeu
bileerde woning voor zich of zijn gezin beschik
baar houdt,, doch dat de wet geen eischen stelt 
omtrent de oorzaak waaruit de beschikkings
mogelijkheid voortvloeit ; 

dat uit de stukken is af t e leiden, dat wijlen 
H. de J ongh ook gedurende het gedeelte van 
het belastingjaar 1922/23 waarin hij geen eige
naar of huurder de:r woning was, deze niettemin 
beschikbaar heeft gehouden, zij het dat wellicht 
slechts kracht.ens mondelinge afspraak of bloot 
gedoogen daartoe voor hem de mogelijkheid 
bestond ; 

dat mitsdien moet worden aangenomen, dat 
de aangeslagene op meer dan 90 dagen van het 
belastingjaar 1922/23 voor zich een gemeubi
leerde woning heeft beschikbaar gehouden ; 

dat Ged. Staten derhalve terecht ook den 
aanslag over het belastingjaar 1922/23 hebben 
gehandhaafd ; 

Gezien de genoemde wet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

de beide beroepen ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Financiën is belast met de 

uitvoering van dit beRluit, dat tegelijk met zijn 
rapport in het Staatshlad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State, Afdeeling voor de Geschil
len van Bestuur. 

H et Loo, den 12den Mei 1926. 
WILHELM! A. 

De J,f inister van Financiën, DE GEER. 
( Uitgeg. 1 J uni 1926.) 

MINISTERIE VAN 
FINANCIEN. 

AFDEE LING 
DIRECT E B ELAST INGEN. 

N°. 106. 

O N DERWERP : 
Commissorialen van 

4 Nov. 1924, nos. 87 en 88. 

's-Gravenhage, 6 Mei 1926. 
A an de Koningin. 

Mits deze heeft de ondergeteekende de eer, 
Uwer Majesteit weder aa.n t e bieden de beroep
schriften, ingediend door de Erven H . de Jongh 
te Rotterdam in zake de aanslagen van genoem
den overledene in de plaatselijke inkomsten
belasting der gemeente 's-Gravenhage als woon
forens over de jaren 1921/22 en 1922/23. 

De Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, heeft Uwer Majesteit de 
volgende uitspraak voorgedragen : 

Be~chikkende op de beroepen, ingesteld door 
de Erven van wijlen H . de Jongh te Rotterdam 
t egen de uitspraken van Ged. Staten van Zuid
Holland van 22 September/3 October 1924, 
waarbjj de bezwaren t egen de aanslagen van 
wijlen H. de J·ongh in de plaat selijke inkomsten
belasting der gemeente 's-Grai·enhage als woon
forens over de belastingjaren 1921/22 en 1922/23 
ongegrond zijn verklaard ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
4 Maart 1925, n°. 114 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van 

Overwegende da t de uitspraak van Ged. Sta
ten van Zuid-Holland van 22 September/3 Oc 
tober 1924, betrekking hebbende op het belas
tingjaar 1921/22 steunt.op de overweging, dat 
de door nu wijlen H . de Jongh aangevoerde 
omstandigheid, dat de ledikanten in het tegen
over zijn in de gemeente 's -GravenhaJe gelegen 
villa bestaande koetshuis zijn opgeborgen, aan 
deze het karakter van gemeubileerde woning 
niet ontnomen heeft, aangezien het meubilair 
der voor nachtverblijf bestemde vertrekken 
evenals dat van de andere kamers ook na het 
vertrek van den reclamant en zijn gezin voor 
het grootste gedeelte in de villa i~ ach ter geble
ven en deze, zoo vaak de reclamant zulks 
wenschte met geringe moeite n.l. door eenige 
verplaatsing en aanvulling van het meubilair 
o. a . uit de nevengebouwen, in volmaakt be
woonbaren staat kon worden teruggebracht ; 
dat de reclamant die door het op zijn kosten 
en last doen onderhouden van zijn eigendom -
de villa met meubilair - blijk heeft gegeven 
den wil en de zorg t e hebben gehad om deze 
gemeubileerde woning steeds tot zijne beschik
king te hebben, geacht moet worden haar ook 
~edurende meer dan 90 dagen van het belasting
Jaar 1921/22 voor zich of zijn gezin beschikbaar 
te hebben gehouden; dat de bestreden aanslag 
mitsdien terecht is opgelegd ; 

dat de uitspraak van Ged. Staten van Zuid
Holland van gelijke dagteekening, betrekking 
hebbende op het belastingjaar 1922/23 is ge
grond op de overweging, dat wijlen H. de Jongh 
het pand, Seinpostduin n°. 21 t e Scheveningen 
op 29 April 1922 voor de som van f 24,000 aan 
zijnnicht,Mejuffrouw E.W. Costeruste Wagenin
gen, heeft verkocht en in eigendom overgedragen, 
doch t ezelfder tijd wederom van de nieuwe 
eigenares voor de jaren 1922. 1923 en 1924 
heeft gehuurd, t elkens voor het t ijdvak van 
3 ,Tuni t ot 29 Augustus t egen eene vergoeding 
van f 1200 's-jaars, daarbij de voldoening van 
alle lasten en belasti ngen op het verhuurde 
drukkende, en alle onderhoud en alle reparaties, 
ook al komt een en ander volgens de wet ten 
laste van de verhuurster, voor zijne r ekening 
nemende ; dat deze beide overeenkomsten, in 
onderling verband beschouwd, en gelet op de 
door het gemeentebestuur verstrekte inlichtin
gen van feitelijken aard, aannemelijk maken, 
dat de aangeslagene de gemeubileerde villa on
danks den formeelen eigendomsovergang ook 
gedurende het gedeelte van het belastingjaar, 
dat valt buiten de genoemde periode van ver
huring~ voor zich of zijn gezin beschikbaar 
heeft gehouden, t eneinde haar des zomers t e 
kunnen bewonen ; dat immers een persoon van 
de maatschappelijke positie en het fortuin van 
den aangeslagene er niet toe zou zijn overgegaan 
zijn meubilair achter t e laten in een aan een 
ander t oebehoorend pand, dat door hem des 
zomers placht bewoond te worden, indien hij 
niet van tevoren met de eigenares was overeen
gekomen dat het pand gedurende zijne afwezig
heid niet aan derden verhuurd of in gebruik 
zou worden gegeven ; dat dan ook van pogingen 
van de eigenares om het aan derden te ver
huren, hoewel daartoe met het oog op het door 
haar genoten inkomen alleszins aanleiding zou 
hebben bestaan, niet is gebleken ; dat op boven
staande gronden moet worden aangenomen, dat 
de bestreden aanslag t erecht is opgelegd ; 

dat van beide uitspraken de Erven van wijlen 
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H. de J ongh bij Ons in beroep zijn gekomen ; 
dat de appellanten ten aanzien van de uit

spraak betrekking hebbende op het belasting
jaar 1921/22 uiteenzetten dat de villa te Scheve
ningen in welke wijlen- H. de Jongh ieder jaar 
gedurende korten tijd (niet langer dan 90 dagen) 
vertoefde, gedurende den overigen tijd van het 
jaar absoluut onbewoonbaar is geweest, daar 
dan al het huisraad werd opgeborgen, zoodat 
wijlen H. de Jongh niet gezegd kan worden 
~edurende meer dan 90 dagen van het belasting
iaar 1921/22 eene gemeubileerde woning voor 
zich beschikbaar te hebben gehouden; 

dat de appellanten ten aanzien van de uit
spraak betrekking hebbende op het belasting
jaar 1922/23 aanvoeren dat wijlen H. de Jongh 
bij acte van overdracht van 29 April 1922 van 
de beschikking over de genoemàe villa heeft 
afstand gedaan door deze te verkoopen en dat 
hij er zich tevreden mede wilde stellen de be
schikking over de villa te houden gedurende de 
zomermaanden over een tijdvak korter dan 90 
dagen, waartoe hij me· de nieuwe eigenares een 
huurcontract heeft aangegaan ; dat de villa ge
durende den overigen tijd van het jaar ter 
beschikking stond van de nieuwe eigenares ; dat 
dan ook geen enkele grond te vinden was waarop 
wijlen H. de Jongh in de forensenbelasting zou 
kunnen worden aangeslagen ; 

Overwegende ten aanzien van den bestreden 
aanslag over het belastingjaar 1921/22, dat op 
grond van de overgelegde stukken moet worden 
aangenomen dat H. de Jongh in de gemet>nte 
's-{}ravenhage op meer dan 90 dagen van dit 
belastingjaar voor zich of zijn gezin eene ge
meubileerde woning in den zin van art. 244a, 
4°. der Gemeentewet heeft beschikbaar gehou
den; 

dat de aanslag over het belastingjaar 1921/22 
derhalve door Ged. Staten terecht is gehand
haafd; 

Overwegende ten aanzien van den bestreden 
aanslag over het belastingjaar 1922/23 dat 
blijkens de overgelegde stukken de bovenbe
doelde gemeubileerde woning bij acte van over
dracht van 29 April 1922 door H. de Jongh is 
verkocht, en H. de Jongh dientengevolge over 
deze woning de beschikking verloor ; 

dat hij weliswaar tijdens het belastingjaar 
1922/23 als huurder over deze woning de be
schikking heeft gehad, doch de huur blijkens 
huurcontract voor een tijdvak korter dan 90 
dagen was aangegaan ; 

dat nu wijlen H. de Jongh derhalve niet op 
· meer dan 90 dagen van het belastingjaai;,1922/23 
voor zich of zijn gezin een gemeubileerde woning 
in den zin van art. 244a, 4° der Gemeentewet 
heeft beschikbaar gehouden; 

dat Ged. Staten derhalve ten onrechte den 
aanslag over het belastingjaar 1922/23 hebben 
gehandhaafd ; 

Gezien de genoemde wet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

1 °. het beroep gericht tegen de uitspraak 
van Ged . Staten van Zuid-Hol/,and van 22 Sep
tember/3 October 1924, betrekking hebbende op 
het belastingjaar 1921/22 ongegrond te ver
klaren; 

2°. de uitspraak van Ged. Staten van Zuid
Holland van 22 September/3 October 1924, 
betrekking hebbende op het belastingjaar 
1922/23 en den aanslag van nu wijlen H. de 
J ongh te Rotterdam als woonforens in de plaat-

selijke inkomstenbelasting der gemeente 's-{}ra
venhage over het belastingjaar 1922/23 te ver
nietigen. 

Onze Minister van Financii'n is belast met de 
uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

De ondergeteekende is vervolgens krachtens 
machtiging van Uwe Majesteit van 11 Juni 
1925, n°. 9, met de ~enoemde Afdeeling van 
den Raad van State m overleg getreden. Die 
Afdeeling heeft echter geen termen kunnen 
vinden haar bovenstaand advies te wijzigen. 

Met dat advies kan de ondergeteekende ,ich 
niet vereenigen. 

De gronden waarop dit oordeel rust, zijn 
vermeld in het ontweq>-besluit, dat Uwer 
Majesteit hierbij eerbiedig ter bekrachtiging 
wordt aangeboden. 

De Mini8ler i;an Financiën, 
DE GEER. 

12 Mei 1926. BESLUIT, houdende aanwijzing 
van een heerbaan en herziening van de 
attributen van het kantoor Roodesluis 
(gemeente Overslag). S. 117. 

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

Financiën van 6 Mei 1926, n°. 109, Invoer
rechten; 

Gezien de artikelen 37, 28, 42, 64, 66 en 75 
der Algemeene Wet van 26 Augustus 1822 
(Staatsblad n°. 38) ; 

Herzien het Koninklijk besluit van 4 Juni 
1864 (Staatsblad n°. 45); 

H ebben goedgevonden en veretaan : 
te bepalen: 
Art. 1. De spoorweg(tramweg) Drieschouwen

Moerbeke worclt van de Belgische grens tot aan 
het tramwegdouanegebouw nabij het grens
kantoor Roodesluis aangewezen als heerbaan. 

2. Het kantoor Roodesluis (gemeente Over
slag) wordt zoowel voor het verkeer te bnde 
als voor dat lang~ den in artikel 1 bedoelden 
spoorweg, aangewezen : 

a. als expeditie- en betalingskantoor voor 
den invoer van accijnsgoederen en van accijns
vrije goederen ; 

b. voor den doorvoer. 
3. Dit besluit treedt in werking met ingang 

van 15 Juni 1926. 
Onze Minister van Financiën is belast met de 

uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst. 

H et Loo, den 12den Mei 1926. 
WILHELMINA 

De Minister van Financiën, DE GEER. 
(Uitgeg . 27 Mei 1926.) 

12 Me; 1926. BEscmKKING van den Hoogen 
R aad. 

De te 's-Gravenbage op sommige plaat
sen bestaande voor den communalen dienst 
bestemde wachthuizen der H. T. M. zijn 
niet te beschouwen als stations. De om
standigheid dat daar door personeel, niet 
in dienst der tramonderneming, kaarten 
voor tramritten verkocht worden en for
mulieren voor aanvraag van abonnemen
ten, schoolkaarten enz. voor het, publiek 
verkrijgbaar zijn, geeft dezen verblijfplaat
sen nog niet het karakter van een station. 
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De Hooge Raad enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van de 

naamlooze vennootscha p . . . . te 's -Graven
hage, tegen de uitspraak van den Raad van 
Beroep voor de directe belastingen aldaar, van 
8 Juni 1925, betreffende haar aanslag in de 
zakelijke bedrijfsbelasting over het belasting
jaar 1923/24 ; 

Gehoord enz. ; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Advocaat -Generaal Besier, namens den Procu
re ur-Generaal , strekkende tot verwerping van 
het beroep ; 

0 . dat belanghebbende over voormeld jaar 
m genoemde belasting is aangeslagen voor haar 
personeel , dat werkzaam is op de lijnen, gelegen 
binnen de gemeente 's-Gravenhage, welke aan
slag, nadat belanghebbende bezwaren had inge
bracht , is gehandhaafd bij beschikking van den 
Directeur der gemeente-belastingen van 4 
Maar t 1925: 

dat belanghebbende tegen deze beschikking 
in beroep is gekomen, op grond, dat ingevolge 
art. 242e der gemeentewet de belastin~ van 
haar niet kan worden geheven, omdat 7<1j bin
nen de gemeente haar bedrijf uit oefent in 
stations ; 

dat de Raad van Beroep echter de bestreden 
beschikking heeft bevestigd, na, voor zooverre 
thans nog van belang, t e hebben overwogen: 

"dat slechts te beslissen is de vraag of de 
wachthuizen der H . T . M., als station in den 
zin der wet zijn t.e beschcuwen ; 

"dat blijkens de voorwaarden, waaronder de 
gemeente 's -Gravenhage aan de H. T. M con
cessie verleend heeft , door de gemeente wacht
huizen worden gebouwd, waar en wanneer 
Burgemeester en Wethouders dit noodig oor
deelen (ar t. l l }, welke wachthuizen bestaan in: 
a. wachthuizen voor het publiek, en / . wacht 
huizen voor de conducteurs en bestuurders 
(art 12). waarvan hier alleen die bedoeld sub a 
van belang zijn, waarvan er eenige in de ge
meente docr de gemeente 's -Gravenhage zijn 
gebouwd ; 

· ,,dat uit deze bepaling reeds volgt, dat de 
wacht huizen sub a worden opgericht daar, 
waar B. en W. dit in het belang van het publiek 
noodig achten en niet waar de Maatschappij 
zulks t en behoeve van haar dienst noodzakelijk 
of gewenscht acht; 

,,dat de Raad aanneemt, dat de door appel
lante gestelde handelingen (verkoop van tram
kaar ten, bewaren van bagage en het verstrek
ken van aanvragen voor abonnement en derge
lijke inderdaad plaats hebben voor zoqverre 
in die wachthuizen bedienend personeel aan
wezig is; 

"dat de Raad eveneens aannemelijk gemaakt 
acht, dat, al moge de exploitatie van die wacht
huizen aan een derde zijn opgedragen, de afre
kening van den verkoop der trankaarten. buiten 
den exploitant om, rechtstreeks met de H . T . M. 
geschied t ; 

"dat uit deze omstandigheden naar 's R aads 
oordeel niet volgt, dat deze wachthuizen, welke 
op slechts enkele plaatsen zijn opgericht, naar 
het a lgemeen spraakgebruik zijn te beschouwen 
als stations, waarin appellante haar bedrijf 
uitoe ent"; 

0. dat tegen deze uitspraak als middel van 
cassatie is voorgesteld : · 

Schending, immers verkeerde toepassing van 
art. l der verordening op de heffing eener zake
lijke bedrijfsbelasting in de gemeente 's-Graven
hage, artt. 242e, 265b en c der gemeentewet, 
en art. 16 van de wet van 19 December 1914 
(S taatsblad n°. 564) , houdende instelling van 
R aden van Beroep voor de directe belastingen 
en vaststelling van algemeene bepalingen be
treffende het beroep op die colleges, vermits de 
R aad, t en onrechte aannemende, dat requestran
t e haar bedrijf niet uitoefent in stations, t erwijl 
uit de door den R aad, als vaststaande aange
nomen feiten het tegendeel volgt, requestrante's 
hooger beroep verworpen en den aanslag ge
handhaafd heeft, daarbij in ieder geval onvol
doende mot iveerende, waarom volgens zijn 
oordeel de door requestrante opgerichte wacht
huizen niet als stations in den zin der wet zijn 
te beslissen ; 

0 . daaromtrent : 
dat ten betooge, dat in haar bedrijf gebouwen 

worden gebezigd die als stations zijn te beschou
wen , belanghebbende slechts heeft gewezen op 
de - ook door den R aad van Beroep als vast 
staande aangenomen - aanwezigheid van voor 
het publiek bestemde afgesloten ruimten, 
waarin dit de komst van de tram kan afwachten 
en waarin belanghebbende t evens door tus
schenkomst van personeel, dat in dienst is van 
een derde, kaarten voor een aantal tramritten 
en formulieren voor aanvraag van abonnemen
t en, schoolkaarten, werkmanskaarten, enz. 
verkrijgbaar stelt, t erwijl voormeld personeel 
ook bagage in bewaring neemt ; 

dat echter op dien voet ingerichte en geëx
ploiteerde wachtlokalen zonder meer nog niet 
kunnen worden genoemd stations, waarin be
langhebbende haar bedrijf uitoefent ; 

dat derhalve, daargelaten of de Raad t erecht 
gewicht heeft gehecht aan de omstandigheid, 
dat de wachthuizen van gemeentewege werden 
gebouwd en zulks dáár waar Burgemeester en 
Wethouders het noodig oordeelden, zijne be
slissing, dat hier niet zijn stations in den zin 
van het artikel der gemeentewet, door de ook 
door den Raad vastgestelde feiten wordt ge
rechtvaardigd; 

Verwerpt het beroep. 
(Gem.Stem.) 

12 .Mei 1926. BESCHIKKING van den Hoogen 
Raad. 

Za kei ij ke belas!ing op het bedrijf der ge
meente A mslerdam. 

Een expediteur en agent van stoomboot
maatschappijen heeft geen aanspraak _op 
de vrijstelling van de zakelijke belastmg 
op het bedrijf bedoeld in art. 242e der 
Gemeentewet, omdat hij zijn bedrijf in 
stations zou uitoefenen, ook al brengt de 
aard van zijn bedrijf mede, dat in zijn dienst 
werkzame arbeiders in de stations der ver 
voerondernemingen goederen lossen en 
laden. Blijkens de geschiedenis van het 
wetsartikel ziet de vrijstelling alleen op 
vervoerondernemingen . 

De Hooge R aad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van A. , 

te X. , handelende onder den naam firma A. 
en B., t egen de uitspraak van den R aad van 
Beroep voor de directe belastingen II, te Am-
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sterdam, van 10 Juli 1925, betreffende zijnen 
aanslag in de zakelijke belasting op het bedrijf 
der gemeente Amsterdam, over het belasting
jaar 1921 ; 

Gehoord den raadsman van belanghebbende; 
Gezien de stukken ; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Advocaat-Generaal Ledeboer, namens den 
Porcureur-Generaal, strekkende tot verwerping 
van het beroep ; 

Overwegende, dat de belanghebbende, die 
in de genoemde belasting over het genoemde 
belastingjaar was aangeslagen naar den maat
sraf van 33 arbeiclers voor een bedrag van f 396, 
tegen dien aanslag bezwaar heeft ingediend bij 
den Inspecteur der gemeentebelastingen van 
Amsterdam, die evenwel bij beschikking van 
24 Sept. 1924 den aanslag heeft gehandhaafd ; 

0 . dat de belanghebbende van deze beschik
king in beroep is gekomen bij den Raad van 
Beroep, voornoemd, die bij de bestreden uit
spraak heeft overwogen : 

"dat voor den Raad van Beroep, als zijnde 
tusschen partijen onbetwist, vaststaat : 

,,dat het beroep van belanghebbende is expe
diteur en agent van stoombootondernemingen ; 

"dat hij tot de uitoefening van dat beroep 
een aantal arbeiders in zijn dienst heeft, wier 
taak bestaat deels uit het behulpzaam zijn bij 
het laden en lossen van schepen op of in stations 
van vervoerondernemingen, waarvoor hij als 
agent optreedt, deels uit de bestelling van 
goederen van of naar die stations ; 

,,dat bij art. 3 der Verordening dezer gemeen
te op de heffing van een zakelijke belasting op 
het bedrijf in overeenstemming met art. 242e 
der Gemeentewet is bepaald, dat geene belasting 
wordt geheven, onder meer, indien en voor 
zooverre een bedrijf wordt uitgeoefend in een 
of meer stations ; 

,,dat belanghebbende nu van meening is, 
dat hij aanspraak kan maken op deze vrijstel
ling, omdat zijn arbeiders een gedeelte van hun
ne werkzaamheden verrichten in stations; 

"dat deze meening echtef geen steun vindt 
in de wet en in strijd is met de bedoeling van 
den wetgever, welke geen andere kan zijn dan 
dat de vrijstelling beperkt blijft tot die onder
nemingen, in wier bedrijf het in gebruik hebben 
van stations een noodzakelijke eisch is ; 

"dat dus, waar belanghebbende niet heeft 
gesteld en den Raad niet is gebleken, dat 
belanghebbende voor de uitoefening van zijn 
beroep een of meer stations in gebrwk heeft., de 
ingebrachte grief in zooverre is ongegrond ; " 

waarna de Raad - uit overweging, dat hem 
uit de gedingstukken is gebleken, dat het ge
middeld aantal arbeiders dat het jaar 1920 in 
het bedrijf van belanghebbende werkzaam is 
geweest niet heeft bedragen 33 doch 32, zoodat 
de bestreden beslissing en de daarbij gehand
haafde aanslag niet in stand kunnen blijven -
de beschikking, waarvan beroep, en den daarbij 
gehandhaafden aanslag heeft vernietigd en 
belanghebbende over het belastingjaar 1921 
in de meergenoemde belasting heeft aange
slagen voor f 384 ; 

0. dat tegen deze beslissing is gericht het 
middel van cassatie : 

Schending, immers verkeerde toepassing van 
de artt 242e der Gemeentewet, en art. 16 der 
wet van 19 Dec. 1914 (Stbl. n°. 564), omdat : 

a. ten onrechte is aangenomen, dat onder 

de bedrijven "in stations uitgeoefend '' , bedoeld 
in eerstgenoemd wetsartikel, slechts diegene 
zijn te verstaan, waarvoor het in gebruik heb
ben van stations een noodzakelijke eisch is ; 

b. ten onrechte is aangenomen en in strijd 
met hetgeen als feitelijk vaststaande door deze 
Raad wordt aanvaard, dat belanghebbende 
niet zou hebben gesteld, dat hij voor de uitoefe
ning van zijn beroep ·een of meer stations in 
gebruik heeft, hetgeen niet wordt gedekt door 
de toevoeging, dat zulks den Raad ook niet 
is gebleken ; 

althans verzwmd is te onderzoeken of het 
bedrijf van belanghebbende op de wijze, waarop 
hij dit wtoefent, dat is : als agent van stoom
vaartmaatschappijen, niet noodzakelijkerwijze 
in stations, immers in de stations dier maat
schappijen moet worden uitgeoefend, hetzij 
dan met geheel zijn personeel, hetzij dan met 
een deel daarvan ; 

0 . dat dit middel niet tot cassatie kan leiden, 
omdat wat er zij van de in de uitspraak daar
voor aangevoerde gronden, in elk geval juist 
is de beslissing, dat belanghebbende voor zijn 
onderneming geen aanspraak kan maken op 
de vrijstelling van art. 3 der Verordening van 
de gemeente Amsterdam op de heffing van eene 
zakelijke belasting op het bedrijf, zooals die 
vrijstelling daar in overeenstemminl? met art. 
242e der Gemeentewet is opgenomen ; 

0. dat toch de vrijstelling alleen kan gelden 
voor vervoer-ondernemingen, voor welker be
drijf in de gemeente stations zijn gevestigd, 
maar niet voor de onderneming van behng
hebbende, wier expeditie- en agentuurbedrijf 
niet meer medebrengt, dan dat hare arbeiders 
in de stations der vervoer-ondernemingen goe
deren lossen en laden ; 

0 . dat dit is in overeenstemming met wat 
de geschiedenis van de totstandkoming van 
bovengenoemd wetsartikel leert, dat namelijk 
bedoelde vrijstelling daarin is opgenomen, om
dat het in eene gemeente vestigen, ·het aan eene 
gemeente als het ware brengen, van een station 
door eene vervoeronderneming, a ls een zoo 
belangrijk voordeel voor die gemeente is aange
merkt, dat dit mocht worden geacht op te 
wegen tegen het, de heffing van eene zakelijke 
belasting op het bedrijf rechtvaardigende, 
financieele nadeel, dat uit de vestiging in eene 
gemeente van een aantal arbeiders eener binnen 
de gemeente een bedrijf uitoefenende onder
neming voor de gemeente voortspruit; 

Verwerpt het beroep. (W.) 

14 .Mei 1926. WET tot bestrijding van de 
zedelijke en maatschappehjke gevaren van 
de bioscoop. . ll8. 

Zie voor eerste ontwerp : 
Bijl. Hand. 2• Kamer 1920/1921, n°. 597, 1-3; 

1921/1922 n°. 261; 1922/1923 n°. 64, 1-16. 
Hand. 2° Kamer 1922/1923 bladz. 1482-1489, 

1491-1510, 1512-1529, 1533-1550, 1553-
1599, 1701, 1702. 

Zie voor tweede ontwerp : 
Bijl. Hand. 2• Kamer 1922/1923 n°. 417, 

1-4; 1923/1924 n°. 55, 1-4 ; 1924/1925 n°. 
30; 1925/1926 n°. 25, 1-9. 

Hand. 2• Kamer 1925/9926 bladz. 34-50, 
52-71, 83-111. 

Hand. 1° Kamer 1925/1926 bladz. 25, 36-44, 
200-210, 215-228. 
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WIJ WILHEL.'1:INA, ENZ •• . doen te weten: 
Alzoo Wij in .overweging genomen hebben, 

dat maatregelen dienen t e worden getroffen ter 
bestrijding van de zedelijke en maatschappelijke 
gevaren van de bioscoop ; 

Zoo is het , dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. 1. H et is verboden het geven in 

het openbaar van bioscoopvoorstellingen t e 
ondernemen, tenzij Burgemeester en Wethou
ders eene daartoe strekkende schriftelijke ver
gunning hebben verleend. 

2. Deze vergunning wordt niet vereischt 
voor : 

1°. de openbare bioscoopvoorstellin~en ten 
dienste van door Onzen met de behartigm g van 
de algemeene onderwijsaangelegenheden be
lasten Minister aangewezen inrichtingen van 
onderwijs ; 

2°. openbare bioscoopvoorstellingen, waar
bij uitsluitend films worden vertoond betreffen
de onderwerpen van wetenschap, nijverheid, 
landbouw en h ande!, welke als zoodanig door de 
cent rale commissie, bedoeld in art ikel 15, zijn 
goedgekeurd. 

2. 1. De vergunning, bedoeld in artikel 1, 
eerste lid, wordt schrifteEjk aangevraagd voor 
eene daarbij omschreven plaats. Bij de aanvraag 
kiest de belanghebbende voor de geheele be
handeling daarvan eene bepaalde . woonplaats 
binnen de gemeente. 

2. De aanvrager verstrekt zooveel mogeEjk 
d e van hem door of vanwege Burgemeester en 
Wethouders gevraagde inlichtingen en beschei
den. 

3. Binnen twee maanden wordt op de aan
vraag schriftelijk beschikt, de plaatseEjke com
missie van toezicht, bedoeld i n artikel 18, ge
hoord. 

3. De vergunning wordt alleen geweigerd, 
indien: 

i 0 • te duchteP is, dat de aanvrager de be
palingen, bij of krachtens deze wet vastgesteld, 
niet zal nakomen ; 

2°. de plaats, waar de voorstellingen zullen 
worden gegeven, niet voldoet, aan de bij veror
dening gvstelde of, bij gebreke daarvan, door 
Burgemeester en Wethouders redelijkerwijs te 
stellen eischen van veiligheid, gezondheid en 
zedelijkheid ; 

3°. nog geen vijf jaren zijn verstreken sedert 
eene aan den aanvrager ingevolge deze wet 
verleende vergunning is ingetrokken. 

4. 1. Bij verordening kan de gemeenteraad 
onder Onze goedkeuring bepalen, dat vergun
ningen als bedoeld in artikel 1 slechts met in
achtneming van de in de verordening gestelde 
voorschriften zullen worden verleend. 

2. Deze voorschriften zullen, behoudens eene 
keuring van de te vertoonen films en de afbeel
dingen ter reclame voor films, niet mogen be
treffen voorstellingen, die uitsluitend voor per
sonen, die den leeftijd van 18 jaren hebben 
bereikt, toegankelijk zijn. 

5. 1. Een besluit tot verleening der ver
gunning houdt in eene omschrijving van de 
plaats, waar de voorstellingen zullen worden 
gegeven. 

2. De schrifteEjke vergunning, ingericht 
naar een model, door Onzen met de uitvoering 
dezer wet belasten Minister vast t e stellen . 
wordt ter secretarie van de gemeente aan den 
belanghebbende uitgereikt. 

1926 . 

3. De vergunning geldt voor de rechtverkrij
genden van den vergunninghouder, indien zij 
het bedrijf voortzetten, gedurende drie maan
den, nadat het recht is overgegaan of indien zij 
binnen dien tijd vergunning hebben aange
vraagd, totda t de beschikking op hunne aan
vraag onherroepelijk is geworden. 

6. 1. Een besluit tot weigering van de 
vergunning vermeldt de gronden, waarop -deze 
weigering berust. 

2. H et wordt niet genomen, dan nadat de 
belanghebbende in de gelegenheid is_gesteld om 
door of vamrnge Burgemeester en Wethouders 
te worden gehoord. 

3. Tegen de weigering kan de belanghebben
de binnen één maand na de dagteekening van 
het besluit bij Ged. Stat en in beroep komen. 
Ged. Staten beslissen binnen twee maanden na 
den dag, waarop de voorziening is gevraagd. 

7. De houder der vergunning is verplicht 
t e zorgen: . 

1°. dat de bepalingen, bij of krachtens deze 
wet vastgesteld, voorzoover hem betreft, wor
den nagekomen ; 

2°. dat de exploitatie van zijn bedrijf niet 
geschiedt in strijd met de goede zeden of de 
openbare orde ; 

3°. dat geen andere afbeeldingen ter reclame 
voor films worden vertoond dan die vooraf door 
de centrale commissie zijn toegelaten ; 

4°. dat de schrifteEjke vergunning benevens 
alle bescheiden, betrekking hebbende op de 
nader in deze wet genoemde keuring der voor 
openbare vertooning bestemde films, op aan
vraag worden vertoond aan elk der personen, 
bedoeld in artikel 28, eerste lid, en dat aan deze 
personen, alle door deze gewen.schte inlichtin
gen, betreffende de vertooning der films, worden 
gegeven; 

5°. dat aan elk der personen, bedoeld in 
artikel 26, eerste lid, tot het als zoodanig bij
wonen van de voorstellingen te allen tijde vrije 
toegang wordt verschaft, volgens voorschriften 
bij algemeenen maatregel van · bestuur t e 
geveP. 

8. 1. Ter bestrijding van de kosten van 
administratie en toezicht betaalt de houder t er 
zake van de hem verleende schrifteEjke ver
gunning bij de uitreiking daarvan en vervolgens 
m de eerste maand van elk volgend kalenderjaar 
een recht, waarvan het bedrag door Ons wordt 
vastgesteld. 

2. De opbrengst komt voor een derde ten 
bate van het Rijk en voor twee derden ten bate 
van de gemeente. 

9. 1. Bij gebleken wenschelijkheid, kunnen 
de krachtens artikel 3, 2°., gestelde eischen van 
veiligheid, gezondheid en zedelijkheid worden 
gewiJzigd. Burgemeester en Wethouders zenden 
hiervan schrifteEjk bericht aan den houder der 
vergunning, met bepaling van een termijn, 
waarbinnen door dezen aan de gewijzigde ei-
schen zal moeten zijn voldaan. , 

2. Tegen eene aanschrijving als in het eerste 
lid van dit artikel bedoeld, kan de belangheb
bende binnen één maand bij Ged. Stat.en in be
roep komen. Ged. Staten beslissen binnen twee 
maanden na den dag waarop de voorziening is 
gevrflagd. Een ingesteld beroep schorst den 
termijn, in het eerste lid bedoeld. 

10. Burgemeester en Wethouders zenden 
eene schriftelijke waarschuwing aan den houder 

15 . 
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der vergunning, indien eemge ingevolge deze 
wet of ingevolge de hem verleende vergunning 
op hem rustende verplichting niet is nagekomen 
of indien de plaats, waar de voorstellingPn 
worden gegeven, niet voldoet aan de gestelde 
eis_chen van veiligheid, gezondheid en zedelijk
heid. 

11. 1. De vergunning kan door Burge
meester en Wethouders, de plaatselijke com
missie van toezicht gehoord, voor den tijd van 
ten hoogste zes maanden worden geschorst, in
dien aan de waarschuwing, bedoeld in artikel 10, 
binnen een door Burgemeester en Wethouders 
t e bepalen termijn met is voldaan, of indien na 
het zenden der waarschuwing binnen een tijds
verloop van vijf jaren er andermaal termen zijn 
voor toepassing van artikel 10. 

2. Het besluit tot schorsing wordt niet ge
nomen, dan nadat de houder der vergunning in 
de gelegenheid is gesteld om door of vanwege 
Burgemeester en Wethouders te worden ge
hoord. 

3. Burgemeester en vVethouders kunnen in 
dringende gevallen hun be luit tot schorsing bij 
voorraad uitvoerbaar verklaren. 

12. 1. De vergulllllng kan door Burge
meester en Wethouders, de plaatselijke commis
sie van toezicht gehoord, worden ingetrokken: 

1°. indien omstandigheden ,ich voordoen, op 
grond waarvan, indien zij vroeger bekend of te 
duchten waren geweest, de vergulllllng zou zijn 
geweigerd; 

20. indien blijkt, dat er binnen vijf jaren na 
de waarschuwing, bedoeld in artikel 10, of de 
schorsing, berloeld in artikel 11, andermaal 
termen zouden zijn voor toepassing van een 
dezer artikelen. 

2. Het besluit tot intrekking wordt niet ge
nomen, dan nadat de houder der vergunning in 
de gelegenheid is gesteld om door of vanwege 
Burgemeester en Wethouders te worden ge-
hoord. · 

3. Burgemeester en Wethouders kunnen in 
dringende gevallen hun besluit tot intrekking 
bij voorraad uitvoerbaar verklaren. 

13. 1. Een besluit tot schorsing of intrek
king van de vergunning vermeldt de gronden, 
waarop de schorsing of intrekking berust. 

2. Tegen de schorsing of intrekking kan de 
belanghebbende binnen één maand bij Ged. 
Staten in beroPp komen. Ged. Staten beslissen 
binnen twee maanden na den dag waarop de 
voorziening is gevraagd. · 

3. Alvorens op een ingesteld beroep te be
slissen, kunnen Ged. Staten de uitvoerbaar
verklaring bij voorraad van een besluit van 

\. Burgemeester en Wethouders tot schorsing of 
intrekking der vergunnino buiten werking stel
len, na dit College te hebben gehoord. 

14. 1. Elke gemeente draagt zorg voor het 
aanleggen en bijhouden van een alphabetisch 
register op de namen der aanvragers, inhouden
de korte vei:melding van : 

1 °. alle aanvragen afzonderlijk ; 
2°. alle beschikkingen op aanvrageP; 
3°. alle kenmsgevingen, gezonden overeen

komstig artikel 9 van deze wet ; 
4°. alle gegeven waarschuwingen; 
5°. alle besluiten betreffende schorsing en 

intrekking van verleende vergunningen; 
6°. hetgeen verder door Onzen met de uit

voering dezer wet belasten l\finister wordt voor
geschreven. 

2. Aan het Departement van Onzen met de 
uitvoering dezer wet hela.sten Minister wordt 
aangelegd en alphabetisch, op de namen der 
aanvragers bijgehouden, een centraal register 
houdende, voorzoover betreft het geheele Rijk, 
korte vermelding als in het voorgaande lid om
schreven. 

3. Onze met de uitvoering dezer wet belaste 
Minister is bevoegd voorschriften te geven ter 
verzekering van een behoorlij ke uitvoning van 
dit artikel. 

15. 1. Er bestaat voor het Rjik eene cen
trale commissie voor de keuring van films . 

2. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
worden geregeld : zetel, samenstelling, taak en 
werkwijze van de centrale commissie, alsmede 
ha re verhouding tot de plaatselijke commissiën 
van toezicht en de erkende instellingen of ver
eenigingen, bedoeld in ar t ikel 20. 

3. Ter bestrijding van de kosten van admi
nistratie en toezicht betaalt de belanghebbende 
ter zake van de keuring der films bij de aan
bieding een recht, waarvan het bedrag door Ons 
wordt vast$esteld. De opbrengst komt ten bate 
van het Rijk . 

16. 1. In het openbaar worden geen films 
vertoond dan indien en voor zoover zjj door de 
centrale commissie, als niet in strijd met de 
goede zeden .of de open bare orde, voor open bare 
vertooning zijn toegelaten. 

2. Bij openbare bioscoopvoorstellingen, toe
gankelijk voor of bijgewoond door kinderen, te 
wier aanzien met voldoende aannemelijk is, dat 
zij den leeftijd van veertien jaren hebben be
reikt, worden geen films vertoond dan indien 
en voor zoover de centrale commissie die voor 
het vertoonen aan kinderen, jonger daP veertien 
jaren, toelaatbaar heeft bevonden. 

3. Bij openbare bioscoopvoor tellingen, niet 
toegankelijk voor of bijgewoond door kinderen 
beneden de veertien jaren, doch toegankelijk 
voor of bijgewoond door personen van veertien 
jaren of daarboven, te wier aanzien niet vol
doende aannemelijk is, dat zij den leeftijd van 
achttien jaren hebben bereikt, worden geen 
films vertoond dan indien en voor zoover de 
centrale commissie die voor het vertoonen aan 
personen tusschen veertien en achttien jaren 
toelaatbaar heeft bevonden. 

4. In afwijking van de voorgaande bepalin
gen zijn houders van vergunningen, naar regelen 
door de centrale commissie t e stelten, bevoegd 
in spoedeischende gevallen films, betreffende 
ond!'rwerpen van actueel belang. te vertoonen, 
vóórdat deze aan het oordeel der commissie zijn 
onderworpen. 

17. 1. Op duidelijk waarneembare wijze 
wordt aan den ingang van de plaats, waar de 
voorstelling gegeven wordt, vermeld voor welke 
personen naar onderscheiding van leeftijd de 
voorstelling toegankelijk is. 

2. Indien een film, gelijk zij wordt vertoond, 
met door de centra Ie commissie voor personen 
jonger dan achttien jaren is geschikt bevonden, 
mag zij met openlijk a ls zoodanig worden aan-

1 gekondigd. 
18. 1. In elke gemeente, waar regelmatig 

openbare bioscoopvoo!'stellingen worden gege
ven, benoemen Burgemeester en ,vethouders 
eene plaatselijke commissie van toezicht op de 
bioscopen. 

2. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
worden geregeld : samenstelling, ·taak en werk-
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wijze van de plaatselijke commissiën van toe
zicht, alsmede hare verhouding tot de erkende 
instellingen of vereenigingen, bedoeld in arti
kel 20. 

3. Waar deze wet het hooren der plaatselijke 
commissie van toezicht voorschrijft, geldt dit 
alleen ten aanzien van die gemeenten, waar 
zoodanige commissie bestaat. 

19. Indien van de openbare vertooning 
eener door de centrale commissie toegelaten 
film stoornis van de openbare orde is te duchten, 
is de Burgemeester bevoegd de openbare ver
tooning van zulk een film te verbieden. 

20. Instellingen of vereenigingen, welke 
blijkens hare Ptatuten zich ten do<'l stellen het 
voorkomen of bestrijden van de zedelijke en 
maatschappel ijke gevaren, aan bioscoopvoor
stellingen verbonden . kunnen door Onzen met 
de uitvoering dezer wet belasten Minister als 
zoodanig worden erkend. 

21. l. Uitsluitend de houder van een9 
vergunning, die zich ten aanzien van door hem 
ondernomen openbare bioscoopvoorstellingen 
schriftelijk heeft onderworpen aan het bijzonder 
toezicht van eene erkende instelling of vereeni
ging, bedoeld in artikel 20, is bevoegd openlijk 
aan te kondigen, dat hij onder dat bijzonder 
toezicht staat. 

2. Hij kan te allen tijde schriftelijk op zijne 
onderwerping aan het bijzonder toezicht terug
komen, mits hij dat alsdan onverwijld openlijk 
bekend maakt. 

3. Onverminderd het bepaalde bij de arti
kelen 16 en 17 worden, zoo!rtng hij onder het 
bijzonder toezicht staat, bij de door hem onder
nomen openbare bioscoopvoorstellingen uit
sluitend films vertoond, voor zoover die zijn 
toegelaten door cle erkende instelling of ver
eeniging, bedoeld in artikel 20, en is hij verplicht 
te zorgen, dat aan elk der personen, voor de 
uitoefening van het bijzonder toezicht aange
wezen, tot het bijwonen van de voorstellingen 
als zoodanig te allen tijde vrije toegang en eene 
behoorlijke plaats worden verschaft. 

22. Indien eene film, gelijk zij wordt ver
toond, niet door eene erkende instelling of ver
eeniging, bedoeld in artikel 20, is toegelaten, 
mag zij niet openlijk als door die instelling of 
vereeniging toegelaten worden aangekondigd. 

23. 1. Overtreding van artikel l, eerste 
lid, wordt gestraft met hechtenis van ten 
hoogste twee maanden of geldboete van t en 
hoogste twee duizend gulden. 

2. Indien de overtreding wordt begaan door 
of vanwege eene naamlooze vennootschap, eene 
coöperatieve of andere rechtspersoonlijkheid 
be7ittende vereeniging 0f eene stichting, wordt 
de strafvervolging ingesteld en worden de ~traf
ftn uitgesproken tegen de leden van het bestuur. 

24. 1. Nadere bepalingen, welke ter uit
voering van deze wet noodig blijken, worden 
vastgesteld bij algemeenen maatregel van be
stuur. 

2. Op overtreding van bepalingen, krachtens 
deze wet, vastgesteld bij een algemeenen maat
regel van bestuur, kan straf worden gesteld, 
doch geen andere da.n hechtenis van ten hoogste 
twee maanden of geldboete van ten hoogste 
twee duizend gulden. 

25. Feiten, bij of krachtens deze wet straf
baar gestek, worden als overt.redingen aange
merkt. 

26. 1. Met het toezicht op de naleving van 
deze wet en de opsporing van de overt redingen, 
bedoeld in artikel 23, zijn, behalve de ingevolge 
het Wetboek van Strafvordering in het alge
meen met de opsporing van strafbare feiten 
belaste ambtenaren, belast de ambtenaren van 
Rijks- en gemeentepolit ie, de leden van de 
centrale commissie en van de plaatselijke com
missie van t oezicht, alsmede de personen, daar
toe aangewezen door Burgemeester en Wet
houders. 

2. Met het toezicht op de naleving van de 
artikelen 21 en 22 zijn bovendien belast de 
personen, aangewezen voor de uitoefening van 
het bijzonder toezicht. 

27. 1. De personen, bedoeld in artikel 26, 
eerste lid, hebben ter uitoefening van het hun 
opgedragen toezicht, op vertoon van hun legiti
matiebewijs, t e allen tijde vrijen toegang tot 
alle plaatsen, waarvan redelijkerwijze moet 
worden vermoed, dat er openbare bioscoop
voorstellingen worden gegeven, of dat zij aan 
zoodanige voorstellingen dienstbaar zijn. 

2. Wordt hun de toegang geweigerd, dan 
verschaffen zij zich dien met behulp van den 
sterken arm. 

3. Is de plaats tevens eene woning of alleen 
door eene woning toegankelijk, dan treden zij 
cl ezP. tegen den wil des bewoners niet binnen dan 
op algemeenen of bijzonderen schriftelijkeo last 
van den Burgemeester en in tegenwoordigheid 
hetzij van den Burgemeester, hetzij van den 
kantonrechter, hetzij van den commissaris van 
politie. 

28. 1. Indien de personen, be<loeld in arti
kel 26, bevinden, dat een der voorafgaande 
artikelen, op welker nalevin(l; zij moeten toezien, 
wordt overtreden, maken zij van hunne bevin
ding zoo spoedig mogelijk verslag op en doen 
dit, indien het niet betreft overtreding van 
artikel 1, eerste lid, toekomen aan den Bur
gemeester. 

2. De houder der vergunning levert hun op 
aanvraag onverwijld geneel of gedeeltelijk elke . 
film uit, welke hij onder zich heeft, in den toe
stand, waarin die in het openbaar is vertoond. 
Zij v<>rzegelen de film in zijne tegenwoordigheid 
en doen die toekomen, indien het niet betreft 
overtreding van artikel l, eerste lid, aan den 
Burgemees-ter. 

3. Behoudens bij overtreding van artikel 1, 
eerste lid, wordt de film door den BurgemePster 
teruggegeven aan den houder der vergunning, 
die de film heeft uitgeleverd, zoodra deze voor 
de administratieve procedure, bedoeld in de 
artikelen 10, 11, 12 of 13 niet meer noodig is. 
De houder is verplicht op aanvraag van den 
Burgemeester of den commissaris van politie 
opnieuw een voorstelling te geven van de uit
geleverde film in den staat waarin die zich be
vindt en naar de aanwijzingen, hem daarbij 
door den Burgemeester of den commissaris van 
politie te geven. 

29. Deze wet kan worden aangehaald als 
,,Bioscoopwet" . 

30. J. Deze wet treedt in werking op een 
door Ons te bepalen tijdstip. 

2. Ten aanzien van hen, die op het tijdstip 
van de inwerkingtreding vao deze wet het geven 
in het openbaar van bioscoopvoorstellingen 
onclernemen en binnen een maand na dat tijd
stip eene aanvraag om vergunning overeen-

15* 
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komstig deze wet indienen, blijft artikel l buiten 
toepassing totdat de beschikking op hun aan
vraag onherroepelijk is geworden. 

3. Ten aanzien van films, welke op het tijd
stip van het in werking tri>den van deze wet bij 
verhuurkantoren in voorraad zijn, blijft tot 
l Juli 192'7 het bepaalde bij de artikelen 16 
en 17 buiten toepassing. Wij behouden Ons 
voor te dien opzichte bij algemeenen maatregel 
van bestuur nadere voorschriften te gP.ven. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 14den Mei 

1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken 
en l.andbouw, J. B. KAN. 

De Minister van Justitie J. D0NNER. 
(Uitgeg. 21 .IJfeî 1926.) 

14 Mei 1926. KONINKLIJK BESLUIT tot wijzi
ging van het Koninklijk besluit van 6 Juni 
1922 tot uitvoering van art. 99, l ste lid, 
der Veewet. 

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

Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 8 Mei 
1926, Directie van den Landbouw, n°. 73, 3de 
afdeeling; 

Gelet op Ons besluit van 6 Juni 1922 tot 
uitvoering van art. 99, lste lid, der Veewet; 

Mede gelet op de vereeniging der Veeartse
nijkundige Hoogeschool met de Rijksuniver
siteit te Utrecht ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
In genoemd besluit wordt in plaats van "de 

Veeartsenijkundige Hoogeschool" gelezen: ,,de 
inrichtingen van onderwijs en van wetenschap
pelijk onderzoek, behoorende tot de faculteit 
der veeartsenijkunde van de Rijksuniversiteit" . 

Onze voornoemde Minister is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in de Staats

.· courant zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan de Algemeene 
Rekenkamer. 

Het Loo, 14 Mei 1926. 
WILHELMINA 

De Min. v. Binnenlandsche Zaken en Landbouw, 
( J. B. KAN. 

(B.) 

l6 Mei 1926. BESLUIT tot wijziging van het 
Koninklijk besluit van 7 Augustus 1916 
(Staatsblad n°. 373), waarbij worden aan
gewezen de in de koloniën en bezittingen 
afgegeven akten van bekwaamheid tot het 
geven van lager onderwijs, bedoeld in arti
kel 89 der wet tot regeling van het lager 
onderwijs van 1878 (en artikel 209 der 
Lager-onderwijswet 1920). . 119. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 26 
Februari 1026, n°. 66lrrr, Afdeeling Middelbaar 
Onderwijs; 

Overwegende, dat artikel 210 der Lager
onderwijswet 1920 bepaalt, dat tot het in wer
king brengen van de voorschriften o. a . der 
artikelen 134 tot en met 136 c'ier wet een ter
mijn worclt toegestaan, welke op 31 December 
1936 eindigt ; 

dat gedurende dien termijn artikel l :!8 van 
voornoemde wet buiten toepassing blijft ; 

dat dus de aanwijzing, vervat in Ons besluit 
van 7 Augustus 1916 (Staatsblrul n°. 373), ge
durende dien termjjn moet worden bestendigd 
voor zooveel betreft de akten, bedoeld in arti
kel 209 der Lager-onderwijswet 1920 ; 

Overwegende, dat het programma voor de 
akte van bekwaamheid in de gymnastiek, vast
gesteld bij besluit van den Gouverneur-Generaal 
van Nederlandsch-Indië van 10 September 1894 
(N.- l. Staatsblad n°. 194) nader 1s vastgesteld 
achtereenvolgens bij besluit van den Gouver
neur-Ger,eraal van 14 NovPmber 1918 {N.-1. 
Staatsblad n°. 776) en bij besluit van den Gou
verneur-Generaal d.d. 8 October 1925 n°. 8 ; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
20 April 1926, n°. 16 ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden l\finister van 10 Mei 1926, n°. 3637, 
Afdeeling Middelbaar Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat in artikel 4 van Ons besluit 

van 7 Augustus 1916 (Staatsblad n°. 373) de 
zinsnede: ,,verkregen na het afleggen van een 
examen volgens het programma, vastgesteld 
voor rnoveel de onder a, b, c, d en f vermelde 
vakken betreft, bij besluit van den Gouverneur
Generaal van 10 September 1894 (N.-1. Staats
blad n°. 194) en voor zooveel het onder e ver
melde vak betreft, bij besluit van den Gouver
neur-Generaal van 24 Mei 1912 (N.-I. Staatsblad 
no. 321)", zal worden gelezen: ,,verkregen na 
het afleggen van een examen : 

voor zooveel de onder a, b, c en d vermelde 
vakken betreft, volgens het programma, vast
gesteld bij besluit van den Gouverneur-Generaal 
van 10 September 1894 (N.-I. Staatsblad n°. 
194), 

voor zoo veel het onder e vermelde vak betreft, 
volgens het programma vastgesteld bjj besluit 
van den Gouverneur-Generaal van 24 Mei 1912 
(N.-I. Staatsblad n°. 312), en 

voor zooveel het onder f vermelde vak betreft, 
volgens het programma vastgesteld bij besluit 
van den Gouverneur-Generaal van 10 September 
1894 (N.-l. St=tsblad n°. 194), het progra=a, 
vastgesteld bij besluit van den Gouverneur
Generaal van 14 November 1918 (N.-l . Staats
blad n°. 776), of het programma, vastgesteld bij 
besluit van den Gouverneur-Generaal van 8 Oc
tober 1926, n°. 8". 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering van 
dit besluit, dat in het Staatsblad ial worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 15den Mei 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

WASZINK. 
(Uitgeg. 31 Mei 1926.) 

16 Mei 1926. BESLUIT tot nadere vaststelling 
van buitengewone maatregelen tot afwen
ding der Aziatische cholera en tot wering 
harer uitbreiding en gevolgen. S. 120. 

WIJ WILHELM:IN A, ENZ. 
Overwegende, dat, onverminderd Ons besluit 

van 14 April 1926 (Staatsblad n°. 141), nader 
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buitengewone maatregelen noodzakelijk zijn tot 
afwending der Aziatische cholera en tot wering 
harer uitbreiding en gevolgen, wegens voor
komen van Aziatische cholera in het buitenland ; 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Arbeid, Handel en Nijverheid, van Financiën en 
van Waterstaat van 6 Februari 1926, n°. 122 H, 
afd. Volksgezondheid, van 16 Februari 1926, 
n°. ll0, Afd. Invoerrechten en van 19 Februari 
1926, La. L, Afd. Spoorwegen; 

Gelet op de wet van 26 April 1884 (Staatsblad 
n°. 80), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
31 December 1920 (S-taatsblad n°. 954), en op de 
wet van 26 Februari 1914 (Staatsblad n°. 57); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
27 April 1926, n°. 26) ; 

Gelet op het nader rapport van Onze Ministers 
van Arbeid, H andel en Nijverheid, van Finan
ciën en van Waterstaat van 4 Mei 1926, n°. 
1024 H, afd. Volksgezondheid, van 5 Mei 1926, 
n°. 150, afdeeling Invoerrechten, van 10 Mei 
1926, La. A, Afd. Vervoer- en Mijnwezen; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
t e bepalen: 

HOOFDSTUK I. 
ALGEMEENE BEPALINGEN. 

Art. 1. De gemeentebesturen en de burge
meesters, ieder voor aooveel hen aangaat, dragen 
nauwlet tend zorg voor eene doeltreffende toe
passing van de bepalingen der wet van 4 De
cember 1872 (Staatsblad n°. 134), gewijzigd bij 
de wetten van 3 December 1874 (Staatsb lad n°. 
188), 28 Maart 1877 (Staatsblad n°. 36), 15 April 
1886 (Staatsblad n°. 64), 8 April 1893 (Staats
bfad n°. 64), "l Juli 1899 (Staatsblad n°. 166), 
;..l Juni 1901 (Staatsblad n°. 157), 14 Juli 1910 
(Sta•1tsblad n°. ~04), 17 Juli , 911 (Staatsblad 
n°. 208), 27 April 1912 (Staatsblad n°. 165), 
26 .Tuli 1918 (Staatsblad n°. 492) en 27 November 
1!)19 (Staatsblad n°. 784) . 

Uittreksels uit den tekst dier wet, voorzoover 
de bepalingen op Aziatische cholera toepasselijk 
zijn, en de herinnering daarvan aan de ingeze
t enen van belang moet worden geacht, benevens 
uit den tekst van dit besluit worden vanwege 
Onzen Minister van Arbeid, H andel en Nijver
heid, zoodra deze dit noodig acht, aan de ge
meentebesturen verzonden, ten einde in elke 
gemeente te worden aangeplakt. 

2. Een ieder is verplicht de inlichtingen, 
door ambtenaren of geneeskundigen van hem 
verlangd ter zake van de uitvoering van dit 
besluit, nauwkeurig en naar waarheid onver
wijld t e geven. 

3. Een ieder, die waarneemt, dat een per
soon aan Aziatische cholera lijdt of verschijn
selen vertoont, welke doen vermoeden dat hij 
door die ziekte is besmet, is verplicht daarvan 
onverwijld kennis t e geven aan den burgemees
t er of den meest nabij zijnden ambtenaar van 
Rijks- of gemeente-politie. 

Deze verplichting rust in het bijzonder op 
houders van vervonmiddelen en daarbij geëm
ployeerden. 

4. De burgemeester is bevoegd, op de per
sonen, die aan Aziatische cholera iijden of, op 
grond van een ingewonnen advies van den 
ambtenaar van het Staatstoezicht op de volks
gezondheid of van een geneeskundige, doen 
vermoeden dat zij door die ziekte besmet zijn of 
de besmetting op anderen kunnen overbrengen, 

de door hem, gehoord genoemden ambtenaar of 
geneeskundige, noodig geachte maatregelen van 
onderzoek, afzondering en ontsmetting t e doen 
toepassen en hen naar eene openbare inrichting 
of andere verblijfplaats ter verpleging te doen 
overbrengen, wanneer hun toestand overeen
komstig de verklaring van den behandelenden 
geneeskundige dit gedoogt. 

De personen, waarop de in de vorige alinea 
bedoelde maatregelen worden toegepast, zijn 
verplicht zich aan die maatregelen te onder
werpen en mogen zich niet zonder vergunning 
van den burgemeester naar een e andere plaats 
begeven. . 

Indien het gemeentebestuur aan personen, 
die inkomsten derven ten gevolge van krachtens 
het eerste lid van dit artikel genomen maa.t.
regelen van afzondering, deswege schadeloos
stelling verleent, wordt door den Staat aan de 
gemeente eene bijdrage verleend van vijftig ten 
honderd in de uitgaven voor die schadeloos
stelling. 

5. De burgemeester is bevoegd, na inge
wonnen advies van den ambtenaar van het 
Staatstoericht op de volksgezondheid of yan 
een geneeskundi!!e, hot uitvoeren van verdachte 
of voor het overbrengen van besmetting vatbare 
voorwerpen, van welken aard ook, uit het huis, 
erf, voer- of vaartuig, waar een geval of een 
verdaoh~ geval van Aziatische cholera voor
kwam, anders dan met inachtneming van de 
door hem te geven voorschriften, te ver
bieden . 

6. In spoedeischende gevallen zijn de be
stuurders van Rijksinrichtingen, voor zo ver de 
dienst in hunne inrichting het toelaat, verplicht, 
op verzoek van een burgemeester aan dezen 
onmiddellijk t e doen toekomen of ten gebruike 
af te staan tot hunne inrichting behoorend 
materieel, noodig voor behandeling, verple~ing, 
afzondering, ontsmetting of vervoer van liJders 
aan Aziatische cholera of daarvan verdachten, 
of voor ontsmetting of vervoer van besmette 
goederen. 

Bij weigering of geschil wordt onverwijld de 
beslissing ingeroepen van het hoofd van het 
Departement , waaronder de inrichting ressor
teert. 

7. De burgemeester doet de hand houden 
aan een nauwkeurig bijhouden van het in arti
kel 438 van het Wetboek van Strafrecht bedoel
de register in slaapsteden en logementen, en 
doet, voor zoover hem dit noodig voorkomt, 
toezicht houden OP. deze inrichtingen en op de 
aldaar naohtverbhjfhoudende reizigers. 

Indien vanwege het gemeentebestuur een 
geneeskundige met het houden van toezicht op 
de in het eerste lid van dit artikel bedoelde 
reizigers belast is, zijn dezen verplicht dien ge
neeskundige b(i zich t e ontvangen en hem alle 
verlangde inlichtin~en ter zake van de uitvoe
ring van dit beslmt, hetzij mondeling, hetzij 
schriftelijk, te verschaffen, t enzij zij kunnen 
aantoonen binnen de laatste vijf dagen niet in 
eene met Aziatische cholera besmette plaats 
vertoefd te hebben. 

De burgemeester doet van hetgeen door hem 
ter bestrijding der Aziatische cholera of van 
verdachte gevallen dier ziekte wordt of is ver
richt, ten spoedigste mededeeling aan den amb
tenaar van het Staatstoezicht op de Volks
gezondheid. 
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HOOFDSTUK IJ. 
§ 1. Van het toezicht op landverhuizers en 

dergelijken. 

8. In de aan de grenzen des lands gelegen 
gemeenten, door Onze Ministers van Arbeid, 
Handel en Jijverheid en van Financiën aan te 
wijzen, worden : a. landloopers en zigeuners 
(bohémiens), b. landverhuizer~ en personen, die 
bij troepen reizen of de grens overtrekken, niet 
toegelaten dan na geneeskundig onderzocht te 
zijn en zoo noodig na ontsmetting der kleederen 
en reiniging der personen. 

Uitzonderingen op het bepaalde in het eerste 
lid worden niet toegestaan, dan met inacht
neming van de voorschriften, daaromtrent door 
Onze Minister van Arbeid, Handel en Nijver
heid en van Financiën ge$even. 

Onze Ministers van Arbeid, Handel en Nijver
heid, van Financiën en van Waterstaat kunnen 
bepalen, dat personen, bedoeld onder b van het 
l ste lid van dit artikel, aan de landgrenzen in 
Nederland slechts worden toegelaten over de 
gemeenten, langs de wegen en met de treinen, 
daartoe door hen aan te wijzen. 

De beschikkingen tot aanwijzing van bedoelde 
gemeenten, wegen en treinen worden in de 
N ederlandsche S taatscourant geplaatst ten minste 
één dag, vóórdat zij in werking treden. 

9,.,_ Het onderzoek geschiedt aan het grens
stat10n of den eersten Nederlandschen grens
post, waar de in het vorig artikel bedoelde per
sonen aankomen, door eenen geneeskundige, die 
daartoe door Onzen Minister van Arbeid, Han
del en ijverheid met toekenning van een door 
dezer te bepalen vergoeding tot wederopzeggens 
wordt aangewezen, met inachtneming van het 
bepaalde in de artikelen 10, 11 en 12 van dit 
besluit. 

10. Het onderzoek valt steeds zooveel mo
gelijk samen met het douane-onderzoek en 
wordt verricht op de wijze, die door den ge
neeskundige het meest doeltreffend wordt ge
oordeeld. 

Deze treedt omtrent het onderzoek in overleg 
met den hoogst in rang zijnden der aanwezige 
ambtenaren van de Invoerrechten en Accijnzen 
en, indien het onderzoek geschiedt op een spoor
weg- of tramstation, tevens met den chef daar
van. 

11. Personen, die door den geneeskundige 
bevonden worden, niet aan Aziatische cholera 
te lijden, noch verschijnselen vertoonen, welke 
doen vermoeden, dat zij door die ziekte besmet 
zijn, mogen niet worden aangehouden , maar 
worden terstond tot voortzetting van hunne 
reis toegelaten. 

Aan de vergu.nning tot voortzetting van de 
reis kunnen voorwaarden worclen verbonden. 

Aan hen wordt zoo spoedig mogelijk een 
schriftelijk bewijs afgegeven, volgens door On 
zen Minister van Arbeid, H andel en -Nijverheid 
vastgesteld model, vermeldende dat zij, Neder
land binnengekomen, geen ziekteverschijnselen 
vertoonden, welke het bestaan van Aziati~che 
cholera deden vermoeden. 

12. Personen, die door den geneeskundige 
bevonden worden aan Aziatische cholera te 
lijder,, worden onverwijld, met inachtneming 
van artikel 9 der wet van 4 December 1872 
(Staatsblad n°. 134), overgebracht naar eene door 
den burgemeester der grensgemeente, waarin 

het onderzoek plaats heeft, volgens artikel 20 
van dit besluit aan te wijzen inrichting voor 
verpleging van lijders aan besmettelijke ziekten, 
en daar afgezonderd en verpleegd. 

Gelijke maatregelen worden genomen, indien 
de geneeskundige dit noodig oordeelt, ten op
zichte _van personen, die verschijnselen vertoo
nen, welke doen vermoeden, dat zij door die 
ziekte besmet zijn. -

De kosten van vervoer en verpleging worden 
door de verpleegden of hunne erfgenamen ver
goed. Behoeftigen worden op 's Rijks kosten 
vervoerd en verpleegd. 

Personen, wier lichamen of kleederen besmet 
moeten worden geacht, worden niet tot voort
zetting hunner reis toegelaten, dan na reiniging 
en ontsmetting. 

§ 2. Van het grensverkeer. 
13. Jn de aan de grenzen des lands gelegen 

gemeenten, door Onze Ministers van Arbeid, 
Handel en ijverheid en van Financiën aan te 
wijzen, worden geen personen toegelaten, ko
mende uit door deze Ministers aangewezen met 
Aziatische cholera besmette landen, landstreken 
en plaatsen, dan na geneeskundig onderzocht 
en zoo noodig ontsmet t e zijn. 

Uitzonderingen op het bepaalde in het eerste 
lid worden niet toegestaan, dan met inacht
neming van de voorschr'ften, daaromtrent door 
Onze Ministers van Arbeid, Handel en Nijver
heid en van Financiën gegeven. 

Op dit onderzoek is toepasselijk het bepaalde 
in de artikelen 9, 10, 11 en 12 van dit besluit. 

Onze Ministers van Arbeid, l andel en Nijver
heid, van Financiën en van Waterstaat kunnen 
bepalen, dat personen, bedoeld in het lste lid 
van dit artikel, aan de landgrenzen in Nederland 
slechts worden toegelaten over de gemeenten, 
langs de wegen en met de treinen, daartoe door 
hen aan te wijzen. 

De beschikkingen tot aanwijzing van bedoelde 
landen, landstreken en plaatsen, wegen en 
treinen, worden in de Nederlandsche Staats
courant geplaatst ten minste één dag vóórdat zij 
in werking treden. 

§ 3. Van het goederenvervoer. 
14. Onverminderd de bestaande bepalingen 

omtrent het verbod van in- , door- en vervoer 
van lompen, gebruikte kleedingstukken en on
gewasschen lijf- en beddegoed uit landen en 
plaatsen, door Onze Ministers van Arbeid, 
Handel en Nijverheid en van Financiën aan te 
wijzen, is verboden in-, door- en vervoer van ' 
onbewerkte wol en haar, huiden, bontwerk en 
andere voor het overbrengen van besmetting vat
bare voorwerpen, uit landen of plaatsen, mede 
door Onze genoemde Ministers aan te wijzen. 

De aanwijzingen worden door plaatsing in de 
Nederlandsche Staatscourant ter algemeene ken
nis gebracht. 

Bij aanwijzingen betreffende den in- of door
voer uit landen, die toegetreden zijn tot de op 
17 Januari 1912 te Parijs gesloten en bij de wet 
van 26 Februari 1914 (Staatsblad n°. 57) goed
gekeurde internationale sanitaire overeenkomPt 
gedragen Onze genoemde Ministers zich naar 
de bepalingen van die overeenkomst. 

15. Een ieder, die waarneemt, dat van goe
deren, waarvan in-, door- en vervoer verboden 
is, in-, door- of vervoer plaats heeft, is verplicht 
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da,i,rvan onverwijld kennis t e geven aan den 
burgemeester of den meest nabijzijnden amb
tenaar van Rijks- of gemeentepolitie of van 
's Rijks belastingen. 

Deze verplichting rust in het bijzonder op 
houders van vervoermiddelen en daarbij geëm
ployeerden. 

Op de goecleren, van ,velke, niettegenstaande 
daarvan in-, door - of vervoerverboden is, in-, 
door- of vervoer plaat s heeft, is artikel 5 der 
wet van 4 December 1872 (Staatsblad n°. 134) 
toepasselijk. 

16. Brieven en correspondentie, drukwer
ken, boeken , dagbladen, dienststukken enz. 
(postpakketten niet inbegrepen) worden aan 
geen enkele belemmering of ontsmetting onder
worpen. 

17. Spoor- of tramwagens (zoo personen- als 
goederenwagens) uit het buitenland binnenko
mende, worden aan de grenzen niet aangehou
d en, behoudens dat wagens, die bevuild zijn -
indien de geneeskundige het ooodig oordeelt -
van clen trein worclen gehaakt en op de wij ze, 
door den geneeskundige voorgeschreven, worden 
ontsmet. 

18. Bagages en lijfgoederen van personen, 
als bedoeld in de artikelen 8 en 13, zijn onder
wor pen aan het onderzoek, bedoeld in genoemde 
artikelen. 

Deze bagages en lijfgoederen worden niet aan
gehouden dan voor zoover en voor zoolang dit 
ter ontsmetting noodig is. 

Bagages en lijfgoederen, voor ontsmetting 
aangehouden, worden, desverlangd, aan de ei 
genaars op hunne kosten door den burgemeester 
n agezonden. 

19. Koopmans- en andere goederen, uit het 
buitenland aangevoerd, waarvan de in- of door
voer niet verboden is, worden niet aangehouden 
en aan ontsmetting onderworpen, t enzij zij, 
naar het oordeel van den met het onderzoek 
belasten geneeskundige, geacht kunnen worden 
besmet te zijn. 

§ 4. Verdere bepalingen. 
20. De burgemeester van elke grensge

m eente, als in artikel 8 en artikel 13 van dit 
besluit is bedoeld, zorgt, zoo spoedig mogelijk , 
op Rijkskosten, in overleg met den a mbtenaar 
van het Staatstoezicht, op de volksgezondheid 
of met oen krachtens artikel 9 aangewezen des
kundige: 

a. voor de inrichting van een gelegenheid 
t.ot afzonderir>g en verpleging van de in de 
artikelen 8 en 13 van dit besluit bedoelde per
sonen, lijdende aan of verdacht van Aziatische 
cholera; 

b. voor een geschikte plaats voor de ont
smetting van de in de artik'l!en 18 en 19 van 
dit besluit bedoelde goederen ; 

c. voor het personeel, noodig tot hulp of 
opzicht bjj het onderzoek, de afzondering, de 
ontsmetting of het vervoer van personen en 
goederen, bedoeld in de artikelen 8, 13, 18 en 

-19 van dit besluit; 
d. voor de noodige geneesmiddelen, ont

smettingsmiddelen, vervoermiddelen, meubelen 
en ander noodig materieel. 

Zoo gebruik gemaakt wordt van de inrichting 
van gemeentewege tot stand gebracht t er vol
doening aan artikel 7 van de wet van 4 De
cember 1872 (Staatsblad n°. 134), bepaalt Onze 

Minister van Arbeid, H andel en Nijverheid de 
som deswege aan de gemeente t e vergoeden. 

21. De ambtenaren van Rijks- en gemeente
politie, de ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen, de stationschefs en alle geëmployeer
den aan een spoor- of t ramwegonderneming 
zijn, voor zoover hun dienst het toelaat, ver
plicht met al de hun ten dienste staande mid
delen, onverwijld mede te werken tot de uit
voering van de maatregelen, welke de krachtens 
artikel 9 van dit besluit aangewezen genees
kundige heeft voorgeschreven ten aanzien van 
het onderzoek, de afzondering, de ontsmetting, 
behandeling en verpleging en het vervoer van 
personen of van goederen . 

Onverminderd het bepaalde in artikel 3. zijn 
conducteurs van eiken uit het buitenland bin
nenkomenden trein of tram verplicht, den ge
neeskundige, zoo spoedig mogelijk na aankomst 
van den trein of tram aan het station, kennis 
t e geven van de verdachte verschij nselen, die 
zij bij personen, als bedoeld in de artikt>len 8 
en 13, hebben ,vaargenomen en van hunne be
vinding omtrent, de aanwezighein in den trein 
of t ram van voor het overbrengen van besmet
ting vatbare voorwerpen. 

22. De kosten, vallende op de maatregelen, 
voorgeschreven in de artikelen 9, 11, 12, 13, 
18 en 19 van dit besluit. komen ten laste van 
het Rijk, voor zooveel in genoemde artikelen 
niet anders is bepaald, en die kosten niet inge
volge eenige andere wettelijke bepaling, ten 
laste van anderen moeten worden gebracht. 

23. De krachtens ar t ikel 9 van dit besluit 
aangewezen geneeskundige volgt in de uit
oefening van zijn ambt de aanwijzinger>, die 
Onze Minister van Arbeid, Hand,-! en Nijverheid 
of de ambtenaar van het Staatstoezic]:i.t op de 
volksgezondheid, tot wiens dienstkring zijne 
standplaats behoort, hem geven. 

Hij staat den burgemeester , eiken ambtenaar 
•van Rijks- of gemeentepolitie, of van de invoer
rechten en accijnzen , de stationschefs en de 
overige geëmployeer<l.en bij eene spoor- of t ralll
wegonderneming met zijn advies ter zijde, wan
neer zij dit behoeven bij de uitvoering van wet
t eljjke voorschriften betreffende de wering of 
bestrijding der Aziatische cholera. 

Ontdekt hij dreigend geva,i,r voor de openbare 
gezondheid, dan geeft hij daarvan, onvermin
derd artikel 16 der wet van 4 December 1872 
(Staatsblad n°. 134), onverwijld kennis aan den 
burgemeester en aan bovengenoemden ambte
naar van het Staatstoezicht ()p de volksgezond
heid. 

§ 5. Van het scheepvaartverkeer. 

24. Onze Minister van Arbeid, H andel en 
Nijverheid is bevoegd om, waar noodig, met 
medewerking van Onze Ministers van Financiën 
en van Waterstaat, tot wering van de besmet 
ting van Aziatische cholera, toezioht te doen 
houden op schepen, die langs binnenwateren 
het land binnenvaren, en zulks met toepassing, 
voor zoover mogelijk en noodig, van de artikelen 
8 tot en met 12 en 20 tot en met 23 van dit 
besluit. 

25. Aan elk der door Onze Ministers van 
Arbeid, H andel èn Nijverheid en van Water
staat aan te wijzen plaatsen, gelegen aan stroo
men, rivieren, kanalen of andere binnenwateren, 
wordt geneeskundig toezicht gehouden op de 
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daarlangs varende schepen en hunne opvaren
den door een of meer geneeskundi~en, <lie daar
toe door Onzen Minister van Arbeid, Handel en 
Nijverheid, met toekenniPg van een door dezen 
te bepalen vergoeding, tot wederopzegging 
worden aangewezen. 

De beschikking tot aan\vijzing van bedoelde 
plaatsen wordt in de Nederlandse he Staatscourant 
geplaatst teP minste één dag, vóórdat zij in 
werking treedt. 

Onverminderd het bepaalde in de beide voor
gaande leden, is de burgemeester bij het ver
schijPen of dreigen der Aziatische cholera be
voegd, ten koste van de gemeente, geneeskundig 
toezicht te doen houden op de opvarenden van 
de in de gemeente vertoevende vaartuigen. De 
personen, waarop rlit toezicht wordt uitge~ 
oefend, zijn verplicht zich daaraan te onder
werpen. 

26. Onverminderd artikel 10 der wet van 
4 December 1872 (Staatsblad n°. 134), zooals 
da.t luidt volgen8 de wet van 28 Maart 1877 
(Staatsblad n°. 36), wordt elk schip, varende 
langs of aankomende aan eene der in artikel 25 
van clit besluit bedoelde plaatsen, onderworpen 
aan een gezondheidsonderzoek. 

De schipper is verplicht met zijn schip de 
door den burgemeester aan te wijzen ligplaats 
in te nemen en aldaar zonder gemeenschap met 
den wal of met andere vaartuigen te blijven, 
totdat het gezondheidsonder7oek en de naar 
aanleicling daarvan bevolen gezondheidsmaat
regelen toegepast zijn. 

Op dit verbod van gemeenschap met den wal 
is toepasselijk het tweede lid van itrtikel 10 der 
wet, van 4 December 1872 (Staatsblad n°. 134), 
zooals dat luidt volgens de wet van 28 Maart 
1877 (~taatsblad n°. 36). 

De schipper zorgt met al de te zijner beschik
king staande middelen voor de stipte naleving 
van de gegeven bevelen en is verplicht de 
vragen, hem door of namens den met het ge
zondheidsonderzoek belasten genee~kundige ge
daan, nauwkeurig en naar waarheid te beant
woorden. 

27. De geneeskundige verricht het gezond
heidsonderzoek van het schip, van de opvaren
den en van de lacling of andere op het schip 
aanwezige goederen, op de wijze, clie hem, na 
overleg met den burgemeester, het meest doel
treffend voorkomt. 

Indien het blijkt, dat het schip binnen de 
laatste 24 uren een gezondheidsonderzoek over
eenkomst-ig de voorschriften van di• besluit 
heeft ondergaan, kan h\i het van verder onder
zoek vrijstellen, indien de toestand van het 
schip of van de opvarenden hem tot zoodanig 
onderzoek overigens geen aanleiding geeft. 

28. ·De geneeskundige, die het onderzoek 
verricht heeft, geeft den burgemeester advies 

. omtrent de in het belang der volksgezondheid 
te nemen maatregelen, a.an welk advies de bur
gemeester verplicht is onverwijld gevolg te 
geven, behoudens beroep op Onzen Minister van 
Arbeid, Handel en Nijverheid. 

De kosten op deze maatregelen vallende, ko
men ten laste van het Rijk. 

Ontsmetting geschiedt, zoo noodig, volgens 
de regelen, krachtens artikel 25 der wet van 
4 December 1872 (Staatsblad n°. l:J4) vastge
steld. 

29. Het schip wordt dadelijk tot den ver-

deren doortocht toegelaten en het verbod van 
gemeenschap met den wal opgeheven, hetzij na. 
afloop van het gezondheidsonderzoek, indien 
dit tot geen verdere maatregelen aa.nleiding 
geeft, hetzij, nadat aan de maatregelen naar 
aanleiding van het gezondheidsonderzoek voor
geschreven, uitvoering is gegeven. In het laatste 
geval kunnen evenwel de opvarenden, die bij 
het gezondheidsonderzoek bevonden worden, 
niet te lijden aan Aziatische cholera., noch ver
schijnselen van die ziekte te vertoonen, met 
toestemming van den met het onderzoek be
lasten geneeskundige, terstond onbelemmerd 
aan den wal worden toegelaten. Vooraf heeft 
ontsmetting der kleederen en reiniging der 
personen plaats, indien dit door den genees
kundige noodig wordt geoordeeld. 

30. Ten bewijze dat het schip tot den ver
deren doortocht is toegelaten, en het verbod 
van gemeenschap met den wal is opgeheven, 
ontvangt de schipper van den met het gezond
heidsonderzoek belasten geneeskundige eene 
schriftelijke verklaring volgens het model door 
Onzen Minister van Arbeid, Handel en Nijver
heid vast te stellen en waaruit zal moeten 
blijken van den toestand van het schip, van 
dien der opvarenden en van dien der lading of 
andere op het schip aanwezige goederen , be
nevens van het aantal der opvarenden. 

Eene dergelijke verklaring wordt ook door 
den geneeskundige afgegeven in het geval, be
doeld in het tweede lid van artikel 27 van clit 
besluit, in welk geval daarvoor ook de bevesti
ging van een vroegere verklaring in de plaats 
kan treden. 

31. De burgemeester van elke gemeente, 
waarin eene plaats ligt als in arbikel 25 van dit 
besluit bedoeld, zorgt zoo spoedig mogelijk, op 
Rijkskosten, in overleg met den ambtenaar van 
het Staatstoezicht op de volksgezondheid of den 
krachtens genoemd artikel aangewezen genees
kundige, voor het personeel en het materieel, 
dat de geneeskundige voor het gezondheids
onderzoek behoeft en dat noodig is voor de uit
voering van de naar aanleiding van het gezond
heidsonderzoek voorgeschreven maatregelen, 
en voorts voor de voortdurende aanwezigheid 
van zuiver drinkwater en water voor huishou
del(jke doeleinden, opdat dit aan de schippers, 
indien de geneeskunclige het noodig oordeelt, 
kunne worden verstrekt. 

Onverminderd het in het voorgaande lid be
paalde, zorgt de burgemeester van elke ge
meente, waarin eene plaats ligt, daartoe door 
Onzen Minister van Arbeid, Handel en Nijver
heid aangewezen, zoo spoedig mogelijk op 
's Rijks kosten voor de verstrekking van :z.uiver 
drinkwater en water voor huishoudelijke doel
einden aan de schippers der langs de plaats 
varende schepen. 

32. Op de krachtens artikel 25 van dit be
sluit aangewezen geneeskuncligen zijn toepas
selijk het eerste en derde lid van artikel 23 van 
dit besluit. 

Zij staan den burgemeester en elken ambte
naar van Rijks- of gemeentepolitie met hun 
advies ter zijde, wanneer dezen dit behoeven 
bij de uitvoering van wettelijke voorschriften 
betreffende de wering of bestrijding van de 
Aziatische cholera. 

De ambtenaren van Rijks- ~n gemeentepolitie 
zijn, voor zooveel de dienst het toelaat, ver-
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plicht, met al de hun ten dienste staande mid
delen, onverwijld mede te werken tot de uit
voering van de door bedoelde geneeskundigen 
voorgesrhreven maatregelen. 

HOOFDSTUK III. 
SLOTBEPALINGEN. 

33. Onze in dit besluit genoemde Ministers 
zijn bevoegd de door hen krachtens dit besluit 
genomen beschikkingen of gedane aanwijzingen, 
zoo dik,vijls de omstandigheden dit gedoogen of 
noodig maken, op dezelfde wijze als zij zijn tot 
stand gekomen, te wijzigen of in te trekken. 

34. Waar in dit besluit sprake is van den 
ambtenaar van het Staatstoezicht op de volks
gezondheid, wordt daaronder verstaan de In
specteur, krachtens de Gezondheidswet belast 
met het toezicht op de handhaving van de 
wettelijke bepalingen betreffende besmettelijke 
ziekten. 

35. :Cit besluit, dat, tenzij het eerder wordt 
ingetrokken, gedurende één jaar van kracht 
blijft, treedt in werking met ingang van 22 Mei 
1926. 

Onze Ministers van Arbeid, Handel en Nijver
he.d, van Financiën en van Waterstaat zijn 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat in 
het Staatsblad zal worden geplaatst, en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Het Loo, den 15den Mei 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J . R. SLOTEllfAKER DE BRUÏNE. 

De ltfinister van Financiën, DE GEER. 
De Minister van Waterstaat, H. v. D. VEGTE. 

(Uitgeg. 20 Mei 1926.) 

15 M e, 1926. BESLUIT tot vaststelling van 
buitengewone maatregelen tot afwending 
van vlektyphus en tot wering zijner uit
breiding en gevolgen. S. 121. 

Wu WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende, dat toepassing der wet van 

26 April 1884 (Staatsblad n°. 80), aangevuld 
door de wet van 20 ,Juli 1884 (Staatsblad no. 164) 
en gewij7igd bij art. 19 van de wet van 15 April 
1886 (Staatsblad n°. 64), bij de wet van 9 .Tuli 
1915 (Staatsblad n°. 314) en bij de wet van 
31 December 1920 (Staatsblad n°. 954), tot 
vaststelling van buitengewone maatregelen tot 
afwending van eenige besmettelijke ziekten en 
tot wering harer uitbreiding en gevolgen, nood
zakelijk is wegens het voorkomen van vlek
typhus in het buitenland ; 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Arbeid, H andel en Nijverbeid. van Financiën 
en van Waterstaat van 6 Februari 1926, n°. 
122 H, afdeeling Volksgezondheid, van 16 Fe
bruari 1926, n°. llO, afd. Invoerrechten en van 
19 Februari 1926, La. L, Afd. Spoorwegen: 

Gelet op de wet van 26 April 1884 (Staatsblad 
n°. 80), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
31 December 1920 (Staatsblad no. 954): 

Den Raad van State gehoord (advies van 
27 April 1926, n°. 26) ; 

Gelet op het nader rapport van Onze Minis
ters van Arbeid, Handel en Nijverheid, van 
Financiën en van Waterstaat van 4 Mei 1926, 
n°. 1024 H, afdeeling Volksgezondheid, van 

5 Mei 1926, afdeeling Invoerrechten n°. 150, 
van 10 Mei 1926, La. A, Afd. Vervoer en Mijn
wezen; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 

HOOFDSTUK I. 
ALGEllfEENE BEPALINGEN. 

Art. 1. De gemeentebesturen en de burge
meesters, ieder voor zooveel hun aangaat, dra
gen nauwlettend zorg voor eene doeltreffende 
toepassing van de bepalingen der wet van 4 
December 1872 (Staatsblad n°. 134), gewijzigd 
bij de wetten van 3 December 1874 (Staatsblad 
n°. 188), 28 Maart 1877 (Staatsblad n°. 36), 
15 April 1886 (Staatsblad n°. 64), 8 April 1893 
(Staatsblad n°. 64), 21 Juli 1899 (Staatsblad 
no. 166), 21 Juni 1901 (Staatsblad n°. 157), 
14 Juli 1910 (Staatsblad n°. 204), 17 Juli 1911 
(Staatsblad n°. 208) 27 April 1912 (Staatsblad 
no. 165), 26 Juli 1918 (Staatsblad n°. 492) en 
27 November 1919 (Staaisblad n°. 784). 

Uittreksels uit den tekst dier wet, voor zoover 
de bepalingen op vlektyphus toepasselijk zijn, 
en de herinnering daarvan aan de ingezetenen 
van bel ang moet worden geacht, benevens uit 
den tekst van dit besluit worden vanwege Onzen 
Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid ver
zonden aan de besturen der gemeenten, waar 
dit noodig wordt geacht, ten einde in elk van 
die gemeenten te worden aangeplakt. 

2. Een ieder is verplicht de inlichtingen, 
door ambtenaren of geneeskundigen van hem 
verlangd ter zake van de uitvoering van dit 
besluit, nauwkeurig en naar waarheid onverwijld 
te geven. 

3. Een ieder, die waarneemt, dat een per
soon aan vlektyphus lijdt of verschijnselen ·ver
toont, welke doen vermoeden dat hij door die 
ziekte is besmet, is verplicht daarvan onver
wijld kennis t e geven aan den burgemeester of 
den meest nabij zijnden ambtenaar van Rijks
of gemeentepolitie. 

Deze verplichting rust in het bijzonder op 
houders van vervoermiddelen en op het daarbij 
werkzame personeel. 

4. De burgemeester is bevoegd, op de per
sonen, die aan vlektyphus lijden of, op grond 
van een ingewonnen advies van den ambtenaar 
van het Staatstoezicht op de volksgezondheid 
of van een geneeskundige, doen vermoeden dat 
zij door die ziekte zijn besmet of de besmetting 
op anderen kunnen overbrengen, de door hem 
noodig geachte maatregelen van onderzoek, af
zondering en ontsmetting - waaronder mede 
is begrepen het verdelgen van ongedierte - te 
doen toepassen en hen naa:: eene openbare in
richting of andere verblijfplaats ter verpleging 
te doen overbrengen, wanneer hun toestand 
overeenkomstig de verklaring van den behan
delenden geneeskundige dit gedoogt. 

De personen, waarop de in de vorige alinea 
bedoelde maatregelen worden toegepallt, zijn 
verplicht zich aan die maatregelen te onder
werpen en mogen zich niet zonder vergunning 
van de!1 burgemeester naar eene andere plaats 
begeven. 

Indien het gemeentebestuur aan personen, 
die inkomsten derven ten gevolge van krachtens 
het eerste lid van dit artikel genomen maat
regelen van afzondering, deswege schadeloos
stelling verleent, wordt door den Staat aan de 
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gemeente eene bijdrage verleend van vijftig t en 
honderd van de uitgaven voor die schadeloos
stelling. 

5. De burgemeester is bevoegd bij het voor
komen of dreigen van vlektyphus na ingewonnen 
advies van den ambtenaar van het Staatstoe
zicht op de Volksgezondheid of van een genees
kundige, huizen, woonwagens, keeten en vaar
tuigen te doen reinigen en de inwoners tijdelijk 
daaruit en uit de in de nabijheid gelegen huizen 
en keeten t e verwijderen, indien dit voor de 
reiniging noodig wordt geacht. 

6. De burgemeester is bevoegd, na inge
wonnen advies van den ambtenaar van het 
Staatstoezicht op de volksgezondheid of van 
een geneeskundige, het uitvoeren van ver
dachte of v oor het overbrengen van besm etting 
vatbare voorwerpen van welken aard ook, uit 
het huis, erf, voer- of vaartuig, waar een geval 
of een verdacht geval van vlektyphus vJor
kwam, anders dan met inachtneming van de 
door hem te geven voorschriften , te verbieden. 

7. In spoedeischende gevallen zijn de be
stuurders van Rijks-inrichtingen, voor zoover 
de dienst in hunne inricht ing het toelaat, ver
plicht , op verzoek van een burgemeester aan 
deze onmiddellijk te doen toekomen of t en ge
bruike af t e staan tot hunne inrichting behoo
rend materieel, noodig voor behandeling, ver
pleging, afzondering, ontsmetting of vervoer 
van lijders aan vlektyphus of daarvan verdach
ten, of voor ontsmetting of voor vervoer van 
besmet te of van besmetting verdachte goederen 
of voorwerpen. 

Bij weigering of geschil wordt onverwijld de 
beslissing ingeroepen van het hoofd van het 
Depar tement, waaronder de inrichting ressor
teert. 

8. De burgemeester doet de hand houden 
aan een nauwkeurig bijhouden van het in arti
kel 438 van het Wetboek van Strafrecht be
doelde register in slaapsteden en logementen, en 
doet, voor zoover hem dit noodig voorkomt , 
toezicht houden op deze inrichtingen en op de 
aldaar nachtverblijfhoudende reizigers, zoo
mede op woonwagens en woonschepen en op de 
daarin verblijfhoudende personen. 

Indien vanwege het gemeentebestuur een ge
neeskundige met het houden van toezicht op de 
in het eerste lid van dit artikel bedoelde perso
nen belast is, zijn deze verplicht dien genees
kundige bij hen t e ontvangen en hem alle ver
langde inlichtingen t er zake van de uitvoering 
van dit besluit hetzij mondeling, hetzij schrifte
lijk, t e verschaffen. 

De burgemeester doet van hetgeen door hem 
ter bestrijding van vlek typhus of van verdachte 
gevallen dier ziekte wordt of is verricht , ten 
spoedigste mededeeling aan den ambtenaar van 
het Staatstoezich t op de volksgezondheid. 

HOOFDSTUK II. 
§ 1 VAN H ET TOEZICHT OP LANDVER HUI7ERS 

E N DERGE LIJKEN. 

9. In de aan de grenzen des lands gelegen 
gemeenten, door Onze Ministers van · Arbeid, 
Handel en Nijverheid en van Financiën aan t e 
wijzen, worden : a. landloopers en zigeuners 
(bohémiens), b. landverhuizers en personen, 
die bij troepen reizen of de grens overtrekken, 
niet toegelaten -dan na geneeskundig onderzocht 

t e zijn en, zoo noodig, na ontsmetting der klee
deren en reiniging der personen. 

Uit zonderingen op het bepaalde in het eerste 
lid worden niet toegestaan, dan met inacht
neming van de voorschriften, daaromtrent door 
Onze Ministers van Arbeid, H andel en Nijver
heid en van Financiën gegeven. 

Onze Ministers van Arbeid, H andel en Nijver
heid, van Financiën en van w·aterstaat kunnen 
bepalen, dat personen, bedoeld onder b. van het 
eerste lid van dit artikel, aan de landgrenzen 
in Nederland slechts worden t oegelaten over de 
gemeenten, langs de wegen en met de t reinen, 
daartoe door hen aan te wijzen. 

De beschikkingen tot aanwij zing van bedoelde 
gemeenten, wegen en t reinen, worden in de 
Nederlan dsche S taatscourant geplaatst t enminste 
é"n dag. voordat zij in werking treden. 

10. H et onderzoek geschiedt aan het grens
sta tion of den eersten Nederlandschen grens
post, waar de in het vorig ar t ikel bedoelde 
personen aankomen, door eenen geneeskundi~e, 
die daartoe door Onzen Minister van Arbeid, 
H andel en Nijverheid met toekenning van een 
door deze te bepalen vergoeding tot wederop
zeggens wordt aangewezen, met inachtneming 
van het bepaalde in de artikelen 11, 12 en 13 
van dit besluit . 

11. H et onderzoek valt steeds zooveel mo
gelijk samen met het douane-onderzoek en 
wordt verricht op de wij ze. die door den genees
kundige, met inachtneming van het bepaalde 
in het eerste lid van artikel 24, het meest doel
treffend wordt geoordeeld. 

Deze treedt omtrent het onderzoek in overleg 
met den hoogst in rang zijnden der aanwezige 
ambtenaren van de Invoerrechten en Accijnzen, 
en, indien het onderzoek geschiedt op een 
spoorweg- of t ramstation, t evens met den chef 
daarvan. . 

12. Personen, die door den geneeskundige 
bevonden worden niet aan vlektyphus te lijden, 
noch verschijnselen vertoonen, welke doen ver
moeden, dat zij door die ziekte zijn aangetast 
of de besmetting op anderen kunnen over
brengen of behept zijn met ongedierte of daar
van verdacht, mogen niet worden aangehouden, 
maar worden terstond tot voortzetting van 
hunne reis toegelat en. 

Aan de vergunning tot voor tzetting van de 
reis kunnen voorwaarden worden verbonden. 

Aan ·hen wordt zoo spoedig mogelijk een 
schriftelijk bewijs afgegeven, volgens door On
zen Minister van Arbeid, H andel en Nijverheid 
vastgesteld model, vermeldende dat zij, Neder
land binnengekomen, geen ziekteverschijnselen 
vertoonden, welke het bestaan van vlektyphus 
deden vermoeden. 

13. Personen, die door den geneeskundige 
bevonden worden aan vlektyphus t e lijden, 
worden onverwijld, met inachtneming van 
artikel 9 der wet van 4 December 1872 (Staats 
blad n°. 134), overgebracht naar eene door den 
burgemeester der grensgemeente, waarin het 
onderzoek plaats heeft , volgens artikel 21 van 
dit besluit aan t e wijzen inrichting voor ver
pleging van lijders aan besmet telijke ziekten en 
daar afgezonderd en verpleegd. 

Mede worden maatregelen van afzondering 
en ontsmetting genomen, indien de geneeskun
dige dit noodig oordeelt, t en opzichte van per
sonen, die verschijnselen vertoonen, welke doen 
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vermoeden, dat zij door die ziekte zijn aan
getast of de besmetting op anderen kunnen 
overbrengen of behept zijn met ongedierte of 
daarvan verdacht. 

De kosten van vervoer en verpleging worden 
door de verpleegden of erfgenamen vergoed. 
Behoeft igen worden op ' s Rijks kosten vervoerd 
of verpleegd. 

P ersonen, wier lichamen of kleederen besmet 
moeten worden geacht, worden niet tot voort
zetting hunner reis toegelaten, dan na ont
smetting. 

§ 2. VAN HET GRENSVERKEER. 

11. In de aan de grenzen des lands gelegen 
gemeenten, door Onze Ministers van Arbeid, 
H andel en Nijverheid en van Financiën aan 
t e wijzen, worden geen personen t oegelaten, 
komende uit door deze Ministers aangewezen 
met vlektyphus besmet te landen, . landstreken 
en plaat sen, dan na geneeskundig onderzocht 
en zoo noodig ontsmet t e zijn. 

Uitzonderingen op het bepaalde in het eerste 
lid worden niet t oegestaan, dan met inachtne
ming van de voorschriften , daaromt rent door 
Onze Ministers van Arbeid, H andel en Nij ver 
heid en van F inanciën gegeven. 

Op dit onderzoek is t oepasselijk het bepaalde 
in de artikelen 10, 11, 12 en 13 van dit besluit. 

Onze Minist ers van Arbeid, Handel en Nij ver
heid, van Financiën en van Waterstaat kunnen 
bepalen , dat personen. bedoeld in het l e lid 
van dit artikel aan de landgrenzen in Nederland 
slechts worden t oegelat en over de gemeenten , 
langs de wegen en met de treinen , daart oe door 
hen aan te wijzen. 

De beschikk ingen tot aanwijzing van bedoelde 
landen , landstreken en plaatsen, wegen en 
t reinen, worden in de Nederlandsche Staatscuu
rant geplaatst tenminste é!ln dag voordat zij 
in werking treden . 

§ 3. VAN HET GOEDERE VERVOER . 

15. Onverminderd de bestaande bepalingen 
omtrent het verbod van in- , door - en vervoer 
van lompen, gebruikte kleedingstukken en on 
gewasschen lijf- en beddegoed uit landen en 
plaat sen , door Onze Ministers van Arbeid, H an
del en Nijverheid en van Financiiin aan te wij
zen, ie verboden in -, door- en vervoer van onbe
werkte wol en haar, huiden, bont wer k en andere 
voor het overbrengen van voor besmetting vat
bare voorwerpen, uit landen of plaatsen, mede 
door Onze genoemde Ministers aan t e wijzen . 

De aanwijzingen worden door plaat sing in de 
N ederlandsch, S taatsco11rant ter algemeene ken
nis gebracht. 

16. E en ieder, die waarneemt , dat van goe
deren, waarvan in-, door- en vervoer verboden is, 
in-, door- of vervoer plaats heeft, is verplicht 
da.arvan onverw:(jld kennis t e gt>ven aan den 
burgemeester of den meest nabij zijnden am bte
naar van Rijks- of gemeentepolitie of van 
' s Rijks belastingen. 

Deze verplichting rust in het bijzonder op 
houders van vervoermiddelen en op het daarbij 
werkzame personeel. 

Op de goederen, van welke, niet tegenst aande 
daarvan in-, door- of vervoPr verboden is, in-, 
door- of vervoer plaat s heeft , is artikel 5 der 
wet van 4 December 1872 (Staatsblad n°. 134) 
toepasselijk. 

17. Brieven en correspondentie, drukwerken, 
bc,eken, dagbladen, dienststukken enz. (post 
pakkett ~n niet inbegrepen ) worden aan geen 
enkele belemmering of ontsmetting onderwor
pen . 

18. Spoor- of t ra mwagens (zoo personen- als 
goederenwagens) uit het buitenland binnen
komende, worden aan de grenzen niet aange
houden, behoudens dat wagens, waarin lijders 
aan vlektyphus of personen, die verdacht 
worden aan vlektyphus t e lijden of doen ver 
moeden , dat z\i de ziekte op anderen kunnen 
overbrengen, of behept zijn met ongedierte of 
daarvan verdacht, of waarin besmet te of van 
besmetting verdachte goederen aangebracht 
zijn - indien de geneeskundige het noodig 
oordeelt - van den trein worden gehaakt en 
op de wijze, door den geneeskundige voorge
schreven, worden ontsmet. 

19. Bagages en lijfgoederen van personen, a ls 
bedoeld in de art ikelen 9 en 14, zijn onderwor
pen aan het onderzoek, bedoeld in genoemde 
art ikelen . 

Deze bagages en lijfgoederen worden niet 
aangehouden dan voor zoover en voor zoolang 
dit t er ontsmetting noodig is. 

Bagages en lijfgoederen, voor ontsmet t ing 
aangehouden, worden desverlangd door den 
burgemeester op R ij kskosten aan de eigenaars 
nagezonden. 

20. K oopmans- en andere goederen, uit het 
bui t.enland aangevoerd, waarvan de in- of door 
voer niet verboden is, worden niet aangehouden 
en aan ontsmetting onderworpen , tenzij zij, 
naar het oordeel van den met het onderzoek 
belasti>n geneeskundige, geacht worden besmet 
t e kunnen zijn. 

~ 4. VERDERE BEPAT.lNGFN. 

21. De burgemeester van elke grensgemeente, 
al s in artikel 9 en artikel 14 van dit besluit is 
bedoeld, zorgt, zoo spoedig mogelijk, op Rijks
kosten, in overleg met den ambtenaar van het 
Staatstoezicht of de volksgezondheid of met den 
krachtens artike 10 aangewezen geneeskundige : 

a. voor de inricht ing van een gelegenheid 
t ot afzondering, ontsmetting en verpleging van 
de in de artikelen 9 en 14 van dit besluit be
doelde personen, lijdende aan of verdacht van 
vlektyphus, zoomede van een gelegenheid tot 
huisvesting van gezonde verdachte personen en 
t ot het reinigen van personen ; 

b. voor een geschil,,-te plaat s voor de ont 
smetting van de in de artikelen 19 en 20 van 
dit besluit bedoelde goederen; 

c. voor het personeel, noodig tot hulp of 
opzicht bij het onderzoek, de afzondering, de 
verpleging, de ontsmetting, of het vervoer van 
personen of van goederen, bedoeld in de arti
kelen 9, 14, 19 en 20 van dit besluit ; 

d. voor de noodige geneesmiddelen, ontsmet
tingsmiddelen, vervoermiddelen, meubelen en 
ander noodig materieel, en voor alles wat noodig 
is voor een behoorlij ke verzorging van hen, 
die zijn afgezonderd. · 

Zoo gebruik gemaakt wordt van de inrich
ting van gemeentewege tot stand gebracht ter 
voldoening aan artikel 7 van de wet van 4 De
cember 1872 (S taatst-lad n". 134), bepaal t Onze 
Minister van Arbeid, Handel en Nij verheid de 
som deswege aan de gemeente t e vergoeden. 

22. De ambtenaren van Rijks- en gemeente-
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politie, de ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen, de stationschefs en het personeel 
werkzaam aan een spoor- of tramwegonderne
ming zijn, voor zooveel hun dienst het toelaat. 
verplicht met al de hun ten dienste staande 
middelen, onverwijld mede te werken tot de 
uitvoering van de maatregelen, welke de krach
t ens artikel 10 van dit besluit aangewezen 
geneeskundige heeft voorgeschreven ten aanzien 
van het onderzoek, de afzondering, de ontsmet
ting, de behandeling en verpleging en het ver
voer van personen of van goederen . 

Onverminderd het bepaalde in artikel 3, zijn 
conducteurs van eiken uit het buitenland bin
nenkomenden trein of tram verplicht, den 
geneeskundige zoo spoedig mogelijk na aan
komst van den trein of t ram aan het st ation, 
kennis t e geven van de verdachte verschijnselen, 
die zij bij personen, als bedoeld in de artikelen 
9 en 14, hebben waargenomen en van hunne 
bevinding omtrent de aanwezigheid in den trein 
of t ram van voor het overbrengen van voor 
besmetting vatbare voorwerpen. 

23. De kosten, vallende op de maatregelen, 
voorgeschreven in de artikelen 10, 12, 13, 14, 
19 en 20 van dit besluit, komen ten laste van 
het Rijk, voorzoover in genoemde artikelen niet 
anders is bepaald en die kosten niet, ingevolge 
eenige andere wet telijke bepaling, ten laste 
van anderen moeten worden gebracht . 

24. De krachtens artikel l O van dit besluit 
aangewezen geneeskundige volgt in de uitoefe
ning van zijn ambt de aanwijzingen, die Onze 
Minister van Arbeid, H andel en Nijverheid of 
de ambtenaar van het Staatstoezicht op de 
volksgernndheid, tot wiens dienstkring zijne 
standplaats behoort, hem geven. 

H:ij staat den burgemeester, eiken ambtenaar 
van Rijks- of gemeentepolitie, of van invoer
rechten en accijnzen, de stationschefs en het 
overige personeel werkzaam bij een spoor- of 
tramwegonderneming met zijn advies t er zijde, 
wanneer lllij dit behoeven bij de uitvoering van 
wettelijke voorschriften betreffende de wering 
of bestrijding van vlektypbus. 

Ontdekt bij dreigend gevaar voor de openbare 
gezondheid, dan geeft hij daarvan, onvermin
derd art ikel 16 der wet van 4 December_ 1872 
(Staatsblad n°. 134), onverwijld kennis aan den 
burgemeester en aan bovengenoemden ambte
naar van het Staatstoezicht op de volksgezond
heid. 

§ 5. VAN HET SCHEEPVAARTVERKEER. 

25. Onze Minister van Arbeid, Handel en 
Nijverheid is bevoegd om, waar noodig, met 

· medewerking van Onze Ministers van Financiën 
en van Waterstaat tot wering van de besmetting 
door vlektyphus, toezicht te doen houden op 
schepen, die langs binnenwateren het land bin
nenvaren, en zulks met toepassing voor zoover 
mogelijk en noodig, van de artikelen 9 tot en 
met 13 en 21 tot en met 24 van dit besluit. 

2ll. Aan elk der door Onze Ministers van Ar
beid, H andel en Nijverheid en van Waterstaat 
aan t e wijzen gemeenten, gelegen aan stroomen, 
r;vieren, kanalen of andere binnenwateren, 
wordt geneeskundig toezicht gehouden op de 
daarlangs varende schepen en hunne opvarenden 
door een of meer geneeskundigen, die daartoe 
door Onzen Minister van Arbeid, Handel en 
Nijverheid, met toekenning van een door deze 

te bepalen vergoeding, tot wederopzegging 
worden aangewezen. 

De beschikking tot aanwijzing van bedoelde 
gemeenten wordt in de Nederlandsche Staats
courant geplaatst ten minste één dag vóórdat 
zij in werking t,reedt. 

Onverminderd het bepaalde in de beide voor
gaande leden, is de burgemeester bij het ver
schijnen of dreigen van vlektyphus bevoegd, 
geneeskundig toezicht t e doen houden op de 
opvarenden van de in de gemeente vertoevende 
vaartuigen. De personen, waarop dit toezicht 
wordt •1itgeoefend, zijn verplicht zich daaraan 
te onderwerpen . 

27. Onverminderd artikel 10 der wet van 
4 December 1872 (Staatsblad n°. 134), zooals dat 
luidt volgens de wet van 28 Maart 1877 (8!aa!s
b/,a,r/ n°. 36), wordt elk schip, varende langs of 
aankomenèle aan eene der in artikel 'l6 van dit 
besluit bedoelde gemeenten, onderworpen aan 
een gezondheidsonderzoek. 

De schipper is verplicht met zijn Rchip de door 
den burgemeester aan te wijzen ligplaats in te 
nemen en aldaar zonder gemeenschap met den 
wal of met andere vaartuigen te blijven, totdat 
het gezondheidsonderzoek en de naar aanleiding 
daarvan bevolen gezondheidsmaatregelen toege
past zijn . 

Op dit. verbod van gemeenschap met den wal 
is toepasselijk het tweede lid van artikel 10 
der wet van 4 December 1872 (Staatsblad n°. 
134), zooals dat luidt volgens de wet van 28 
Maart 1877 (Staaisn 1ad no. 36). 

De schipper zorgt met al de t e zijner beschik
king sta-ande middelen voor de st-ipte naleving 
van de gegeven bevelen en is verplicht de vra
gen, hem door of namens den met het gezond
heidsonderzoek belasten geneeskundige gedaan, 
nauwkeurig en naar waarheid te beantwoorden. 

28. De geneeskundige verricht, behoudens 
het bepaalde in ar tikel 23, l ste lirl, het gezond
heidsonderzoek van het schip, van de opvaren
den en van de lading of andere op het schip 
aanwezige goederen, op de wijze, die hem, na. 
overleg met den burgemeester, het meest doel
treffend voorkomt. 

Indien het blijkt, dat het schip binnen de 
laatste 24 uren een gezondheidsonderzoek over
eenkomstig de voorschriften van dit besluit 
heeft ondergaan, kan hij het van verder onder
zoek vrijstellen, indien de toestand van het 
schip of van de opvarenden hem tot zoodanig 
onderzoek overigens geen aanleiding geeft . 

29. De geneeskundige, die het onderzoek 
verricht beeft, geeit den burgemeester advies 
omtrent rle in het belang der volksgezondheid 
te nemen maatregelen, aan welk advies de bur
gemeester verplicht is onverwijld gevolg te 
geven. behoudens beroep op Onzen Minister vaµ 
Arbeid, H andel en Nijverheid. 

De kosten op deze maatregelen vallende ko
men ten laste van het Rijk. 

30. H et schip wordt dadelijk tot den verde
ren doortocht toegelaten en het verbod van ge
meenschap met den wal opgeheven, hetzij na. 
afloop van het gezondheidsonderzoek, indien 
dit tot geen verdere maatregelen aanleiding 
geeft, hetzij, nadat aan de maatregelen, naar 
aanleiding van het gezondheidsonderzoek voor
geschreven, uitvoering is gegeven. In het laatste 
geval kunnen evenwel de opvarenden, die bij het 
gezondheidsonderzoek bevonden worden, niet 
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te lijden aan vlektyphus, noch verschijnselen 
van die ziekte te vertoonen, noch doen vermoe
den dat zij de besmetting op anderen kunnen 
overbrengen, noch behept zijn met ongedierte 
of daarvan verdacht, met toestemming van den 
met het onderzoek belasten geneeskundige 
terstond zonder verdere belemmering aan den 
wal worden toegelaten. Vooraf heeft ontsmetting 
der kleederen en reiniging der personen plaats, 
indien dit door den geneeskundige noodig wordt 
geoordeeld. 

31. Ten bewijze, dat het schip tot den ver
deren doortocht is toegelaten en het verbod 
van gemeenschap met den wal is opgeheven, 
ontvangt de schipper van den met het gezori.d
heidsonderzoek belasten geneeskundige eene 
schriftelijke verklaring volgens het model door 
Onzen Minister van Arbeid, Handel en Nijver
heid vast te stellen en waaruit zal moeten blij 
ken van den toestand van het schip, van dien 
der opvarenden en van dien der lading of andere 
op het schip aanwezige goederen, benevens van 
het aantal der opvarenden. 

Eene dergelijke verklaring wordt ook docir 
den geneeskundige afgegeven in het geval, 
bedoeld in het tweede lid van artikel 28 van 
dit, besluit, in welk geval daarvoor ook de beves
tiging van eene vroegere verklaring in de plaats 
kan treden. 

32. De burgemeester van elke gemeente, 
als in artikel 26 van dit besluit bedoeld, zorgt, 
overeenkomstig het, bepaalde in art. 21, zoo 
spoedig mogelijk, op Rijkskosten, in ove,leg 
met den ambtenaar van het Staatstoezicht op 
de volksfezondheid of den krachtens eerstge
genoemd art ikel aangewezen geneeskundige, 
voor het personeel en het . materieel, dat de 
geneeskundige voor het gezondheidsonderzoek 
behoeft en dat noodig is voor de uitvoering 
van de naar aanleiding van het gezondheids
onderzoek voorgeschreven maat,regelen. 

3~. Op de krachtens artikel 2() van dit besluit 
aangewezen geneeskundigen zijn toepasselijk het 
eerste en derde lid van artikel 24 van dit besluit. 

Zij staan den burgemeester en eiken ambte
naar van Rijks- of gemeentepolitie met hun 
advies ter zijde, wanneer dezen dit behoeven bij 
de uitvoering van wettelijke voorschriften betref
fende de wering of bestrijding van vlektyphus. 

De ambtenaren van Rijks- en gemeentepolitie 
zijn, voor zooveel hun dienst het toelaat, ver
plicht met al de hun ten dienste staande mid
delen, onverwijld mede te werken tot de uit
voering van de voorgeschreven maatregelen. 

HOOFDSTUK III. 
Slotbepalingen. 

__ 34. Onze in dit besluit genoemde Ministers 
z1Jn bevoegd de door hen krachtens dit besluit 
genomen beschikkingen of gedane aanwijzin
gen, zoo dikwijls de omstandigheden dit ge
doogen of noodig maken, op dezelfde wijze als 
zij zijn tot stand gekomen, te wijzigen of in te 
trekken. 

35. Waar in dit besluit sprake is van den 
ambtenaar van het Staatstoezicht op de volks
gezondheid wordt daaronder verstaan de In
specteur, krachtens de Gezondheidswet belast 
met het toezicht op de handhaving van de wet
telijke bepalingen betreffende besmettelijke 
ziekten. 

Waar in dit besluit sprake is van ontsmetten 
of ontsmetting, wordt daaronder mede verstaan 
het verdelgen van ongedierte. 

:r. Dit besluit, dat, tenzij het eerder wordt 
in~etrokken, ged1uende één jaar van kracht 
bhjft. treedt in werking met ingang van 22 Mei 
1926. 

Onze MiPisters van Arbeid, Handel en Nij 
verheid, van Financiën en van Waterstaat zijn 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat in 
het Staat8blad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Het Loo, den 15den Mei 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Ar/,eid, Handel en Nijverheid, 
J. R. SLOTEMA:KER DE BRUÏNE. 

De Minister van Financi•n, DE GEER. 
De Minister van Waterstaat H. v. n . VEOTE. 

(Uitgeg. 20 Mei 192ö.) 

15 Mei 1926. BESLUIT tot nadere vaststelling 
van buitengewone maatregelen tot afwen
ding van de pest en tot wering harer uit
breiding en gevolgen. S. 122. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende, dat, onverminderd Ons besluit 

van 14 April 1925 (Staatsblad n°. 143), nader 
buitengewone maatregelen noodzakelijk zijn tot 
afwending van pest en tot wering harer uit
breiding en gevolgen, wegens voorkomen 
van pest in het buitenland ; 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Arbeid, Handel en Nijverheid, van Financiën 
en van Waterstaat van 6 Februari 1926, n°. 122 
H, afd. Volksgezondheid, van 16 Februari 1926, 
n°. ll0, Afd. Invoerrechten en van 19 Februari 
1926, La. L, Afd. Spoorwegen; 

Gelet op de wet van 26 April 1884 (Staatsblad 
no. 80), laatstelijk aangevuld en gewijzigd bij 
de wet van 31 December 1920 (Staatsblad 
no. 954), en op de wet van 26 Februari 1914 
(Staatsblad n°. 57) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
27 April 1926, n°. 26); 

Gelet op het nader rapport van Onze Mi
nisters van Arbeid, Handel en Nijverheid, van 
Financiën en van Waterstaat van 4 Mei 1926, 
no. 1024 H, afd. Volksgezondheid, van 5 Mei 
1926, n°. 150, afdeeling Invoerrechten, van 
10 Mei 1926, La. A, Afd. Vervoer- en Mijn
wezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

HOOFDSTUK I. 
Algemeene bepalingen. 

Art. 1. De gemeentebesturen en de burge
meesters, ieder voor zooveel hun aangaat, 
dragen nauwlettend zorg voor eene doeltref
fende toepassing van de bepalingen der wet 
van 4 December 1872 (Staatsblad n°. 134), ge
wijzigd bij de wetten van 3 December 1874 
(Staatsblad n°. 188), 28 Maart 1877 (Staatsblad 
blad n°. 36), 15 April 1886 (Staatsblad n°. 64), 
8 April 1893 (Staatsblad n°. 64), 21 Juli 1899 
(Staatsblad n°. 166), 21 Juni 1901 (Staatsblad 
n°. 157), 14 Juli 1910 (Staatsblad n°. 204), 17 
Juli 19ll (Staatsblad n°. 208), 27 April 1912 
(Staatsblad n°. 165), 26 Juli 1918 (Staatsblad 
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n°. 492) en 27 November 1919 (Staatsblad 
n°. 784). 

Uittreksels uit den t ekst dier wet, voor 
zoover de bepalingen op pest toepasselijk zijn, 
en de herinnering daarvan aan de ingezetenen 
van belang moet worden geacht, benevens uit 
den tekst van dit besluitwordenvanwegeOnzen 
Minister van Arbeid, H andel en Nijverheid 
zoodra deze dit noodig acht, aan de gemeente
besturen verzonden, ten einde in elke gemeente 
te worden aangeplakt. 

2. Een ieder is verplicht de inlichtingen, 
door ambtenaren of geneeskundigen van hem 
verlangd ter zake van de uitvoering van dit 
besluit, nauwkeurig en naar waarheid onver
wijld te geven. · 

3. Een ieder, die waarneemt, dat een per
soon aan pest lijdt of verschijnselen vertoont, 
welke doen vermoeden, dat hij door die ziekte 
is besmet, is verplicht daarvan onverwijld 
kennis te geven aan den burgemeester of den 
meest nabij zijnden ambtenaar van Rijks- of 
gemeentepolitie. 

Deze verplichting rust in het bijzonder op 
houders van vervoermiddelen en daarbij ge
ëmployeerden. 
4. De burgemeester is bevoegd, op de per
sonen, die aan pest lijden of, op grond van een 
ingewonnen advies van den ambtenaar van het 
Staatstoezicht op de volksgezondheid of van 
een geneeskundige, doen vermoeden dat zij 
door die ziekte besmet zijn of de besmetting 
op anderen kunnen overbrengen, de door hem 
noodig geachte maatregelen van onderzoek, 
afzondering en ontsmetting te doen toepassen 
en hen naar eene openbare inrichting of andere 
verblijfplaats ter verpleging te doen over
brengen, wanneer hun toestand overeenkom
stig de verklaring van den behandelenden ge
neeskundige dit gedoogt. 

De personen, waarop de in de vorige alinea 
bedoelde maatregelen worden toegepast, zijn 
verplicht zich aan die maatregelen te onder
werpen en mogen zich niet zonder vergunning 
van den burgemeester naar eene andere plaats 
begeven. 

Indien het gemeentebestuur aan personen, 
die inkomsten derven ten gevolge van krach
tens het eerste lid van dit artikel genomen 
maatregelen van afzondering, deswege schade
loosstelling verleent, . wordt door den Staat 
aan de gemeente eene bijdrage verleend van 
vijftig ten honderd van de uitgaven voor die 
schadeloosstelling. 

5. De burgemeester is bevoegd bij het voor
komen of dreigen van menschen- of rattenpest 
na ingewonnen advies van den am btenaar 
van het Staatstoezicht op de volksgezondheid 
of van een geneeskundige huizen, woonwagens, 
keeten en vaartuigen te doen ontratten en de 
inwoners tijdelijk daaruit en uit de in de na
bijheid gelegen huizen en keeten te verwijderen, 
indien dit voor de ontratting noodig wordt 
geacht. 

6. De burgemeester is bevoegd, na ingewon
nen advies van den ambtenaar van het Staats
toezicht op de volksgezondheid of van een ge
neeskundige, het uitvoeren van verdachte of 
voor het overbrengen van besmetting vatbare 
voorwerpen van welken aard ook, uit het huis, 
erf, voer- of vaartuig, waar een geval of een ver
dacht geval van pest voorkwam, anders dan 

met inachtneming van de door hem te geven 
voorschriften, te ver bieden. 

7. In spoedeischende gevallen zijn de be
stuurders van Rijksinrichtingen, voor zoover 
de dienst in hunne inrichting het toelaat, ver
plicht, op verzoek van een burgemeester aan 
deze onmiddellijk te doen toekomen of ten 
gebruike af te staan tot hunne inrichting be
hoorend materieel, noodig voor behandeling, 
verpleging, afzondering, ontsmetting of ver
voer van lijders aan pest of daarvan verdach
ten, of voor ontsmetting - waaronder is be
grepen het onschadelijk maken van besmet of 
van besmetting verdacht ongedierte - of voor 
veivoer van besmette goederen of voorwerpen. 

Bij weigering of geschil wordt onverwijld de 
beslissing ingeroepen van het hoofd van het 
Departement, waaronder de inrichting ressor
teert. 

8. De burgemeester doet de hand houden aan 
een nauwkeurig bijhouden van ·het in artikel 
438 van het Wetboek van Strafrecht bedoelde 
register in slaapsteden en logementen, en doet, 
voor zoover hem dit noodig voorkomt, toezicht 
houden op deze inrichtingen en op de aldaar 
nachtverblijfhoudende reizigers. 

Indien vanwege het gemeentebestuur een 
geneeskundige met- het ho_uden van toezicht 
op de in het eerste lid van dit artikel bedoelde 
reizigers belast is, zijn deze verplicht dien ge
neeskundige bij zich te ontvangen en hem alle 
verlangde inlichtingen ter zake van de uit
voering van dit besluit, hetzij mondeling, hetzij 
schriftelijk, te verschaffen, tenzij zij kunnen 
aantoonen binnen de laatste vijf dagen niet 
in eene met pest besmette plaats vertoefd te 
hebben. . 

De burgemeester doet van hetgeen door hem 
ter bestrijding der pest of van verdachte ge
vallen dier ziekte wordt of is verricht, teu spoe
digste mededeeling aan den ambtenaar van 
het Staatstoezicht op de volksgezondheid. 

§ 1. 

HOOFDSTUK IT. 
Van het toezicht op landverhY-izers en 

derqelij ken. 

9. In de aan de grens des lands gelegen ge
meenten, door Onze Ministers van Arbeid, 
Handel en Nijverheid en van Financiën aan te 
wij,en, worden: a. landloopers en zigeuners 
(bohémiens) : t . land verhuizers en personen, 
die bij troepen reizen of de grens overtrekken, 
niet- toegelaten dan na geneeskundig onderzocht 
te zijn en zoo noodig na ontsmetting der klee
deren en reiniging der personen. 

Uitrnnderingen op het bepaa.lde in het eerste 
lid worden niet toegestaan, dan met inacht
neming van de voorschriften daaromtrent, door 
Onze Ministers van Arbeid, Handel en Nijver
heid en van Financiën gegeven, 

Onze Ministers van Arbeid, Handel en 
Nijverheid, van Financiën en van Waterstaat 
kunnen bepalen, dat personen, bedoeld onder b 
van het lste lid van dit artikel, aan de lands
grenzen in Nederland slechts worden toegelaten 
over de gemeenten, langs de wegen en met de 
treinen, daartoe door hen aan te wijzen, 

De besPhikkingen tot aanwijzing van bedoelde 
gemeenten, wegen en treinen worden in de 
N ederlandschR. Staatsc?U-rant geplaatst ten minste 
é•fn clag, vóórdat zij in werking t reden. 
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fö. H et ondenoek geschiedt aan het grens
station of den eersten Nederlandschen grens
post, waar de in het vorig artikel bedoelde per
sonen aa.11komen, door eenen geneeskundige, 
die daartoe door Onzen Minister van Arbeid, 
Handel en Nijverheid, met toekenning van een 
door dezen te bepa.len vergoeding tot wederop
zeggens wordt aangewezen, met inachtneming 
van het bepaalde in de artikelen 11, 12 en 13 
van dit besluit. 

11. Het onderzoek valt steeds zooveel moge
lijk sa1nen met het douane-onderzoek en ,vordt 
verricht op de wijze, die door den geneeskun
dige het meest doeltreffend wordt geoordeeld. 

Deze treedt omtrent het onderzoek in over
leg met den hoogst in rang zijnden der aan
wezige ambtenaren van de Invoerrechten en 
Accijnzen, en, indien het onderzoek geschiedt 
op een spoorweg- of tramstation, tevens met 
den chef daarvan. 

12. Personen, die docr den geneeskundige 
bevonden worden niet aan pest te lijd,m, noch 
verschijnselen vertoonen, ,,elke doen ver
moeden, dat zij door die ziekte besmet zijn, 
mogen niet worden aangehouden, maar worden 
terstond tot voortzetting van hunne reis toege
laten. 

Aan de vergunning tot voortzetting van de 
reis kunnen voorwaarden worden verbonden. 

Aan hen wordt zoo spoedig mogelijk een 
schriftelijk bewijs afgegeven, volgens door 
Onzen Illinister van Arbeid, Handel en Nijver
heid vastgesteld model, vermeldende dat zij, 
Nederland binnengekomen, geen ziektever
schijnselen vertoonden, welke het bestaan van 
pest deden vermoeden. 

13. Personen, die door den !;(eneeskundige 
bevonden worden aan pest te hjden, worden 
onverwijld, met inachtneming van artikel 9 der 
wet van 4 December 1872 (Staats/;lad n°. 134), 
overgebracht naar eene door den burgemeester 
der grensgemeente, waarin het onderzoek plaats 
heeft, volgens artikel 21 van dit besluit aan te 
wijzen inrichting voor verpleging van lijders 
aan besmettelijke ziekten en daar afgezonderd 
en verpleegd. 

Gelijke maatregelen worden genomen, indien 
de geneeskundige dit noodig oordeelt, ten op
zichte van personen, die verschijnselen ver
toonen, welke doen vermoeden, dat zij door 
die ziekte besmet zijn. 

De kosten van vervoer en verpleging worden 
door de verpleegden of hunne erfgenamen ver
goed. Behoeftigen worden op ·s Rijks kosten 
vervoerd of verpleegd. 

Personen. wier lichamen of kleederen besmet 
moeten worden geacht, worden niet tot voort
zetting hunner reis toegelaten, dan na reiniging 
en ontsmetting, waaronder het onschadelijk 
maken van ongedierte is begrepen. 

~ 2. Van het grensverkeer. 

14. In de aan de grenzen des lands gelegen 
gemeenten, door Onze :Ministers van Arbeid, 
Handel en Nijverheid en van Financiën aan te 
wijzen, worden geen personen toegelaten, 
komende uit door deze Ministers aangewezen 
met pest besmette landen, landstreken en 
plaatsen, dan na geneeskundig onderzocht en 
zoo noodig ontsmet te zijn. 

Uitzonderingen op het bepaalde in het ee rste 

lid worden niet toegestaan, dan met inacht" 
neming van de voorschriften, da11romtrent door 
Onze Ministers van Arbeid, H andel en Nij ver
heid en van Financiën gegeven. 

Op dit onderzoek is toepasselijk het bepaalde 
in de artikelen 10, 11, 12 en 13 van dit besluit . 

Onze Ministers van Arbeid , Handel en N~jver
heid, van Financiën en van Waterstaat kunnen 
bepalen, dat personen, bedoeld in het lste lid 
van dit artikel, aan de landgrenzen in Neder
land slechts worden toegelaten over de ge
m eenten, langs de ,vegen en met de treinen, 
daartoe door hen aan te wijzen. 

De bes0;hikkingen tot aanwijzing van be
doelde landen, landstreken en plaatsen, wegen 
en treinen, worden in de Nederlandsche Staats
courant geplaatst ten minste één dag voordat 
,;ij jn werking t reden. 

§ 3. Van het goeclerenvenoer. 

15. Onverminderd de bestaande bepalingen 
omtrent het verbod van in-, door- en vervoer 
van lompen, gebruikte kl.edingstukken en 
ongewasschen lijf- en beddegoed uit landen en 
plaatsen, door Onze :Ministers van Arbeid, 
H andel en Nijverheid en van Financiën aan te 
wijzen, is verboden in-, door- en vervoer van 
onbewerkte wol en haar, huiden, bontwerk 
en andere voor het overbrengen van besmetting 
vatbare voorwerpen, uit landen of plaatsen, mede 
door Onze genoemde Ministers aan te wijzen. 

De aanwijzingen worden door plaatsing in de 
Nederlandsch'< Staatscowant ter algemeene 
kennis gebracht. 

Bij aanwijzingen betreffende den in- of d ,or
voer uit landen, die toegetreden zijn tot de op 
17 Januari 1912 te Parijs gesloten en bij de 
wet van 26 Februari 1914 (Staatsblad n°. 57) 
goedgekeurde internationale sanitaire over
eenkomst, gedragen Onze genoemde Ministers 
zich naar de bepalingen van die overeenkomst. 

16. Een ieder, die waarneemt, dat van 
goederen, waarvan in- , door- of vervoer ver
boden is, in- , door- of vervoer plaats heeft, 
is verplicht daarvan onverwijld kennis te geven 
aan den burgemeester of den meest nabij 
zijnden ambtenaar van Rijks- of gemeente
politie of van 's Rijks belastingen. 

Deze verplichting rust in het bijzonder op 
houders van vervoermiddelen en daarbij ge
ëmployeerden. 

Op de goederen, van welke, niettegenstaande 
daa1·van in-, door- of vervoer verboden is, in-, 
door- of vervoer plaats heeft, is artikel 5 der 
wet van 4 December -187? (Staatst lad n°. 134) 
toepasselijk. 

17. Brieven en correspondentie, drukwer
ken, boeken, dagbladen, dienststukken enz. 
(postpakketten niet inbegrepen) worden aan 
geen enkele belemmering of ontsmetting onder
worpen. 

18. Spoor- of tramwagens (zoo personen
als goederenwagens) uit het buitenland binnen
komende, worden aan de grenzen niet aange
houden, behoudens dat wagem, waarin pest
lijders of personen, die verdacht worden aan 
pest te lijden of waarin besmette of van be
smetting verdachte goederen aangebracht zijn 
- indien de geneeskundige het noodig oordeeit 
- van den trein worden gehaakt en op de wijze 
door den geneeskundige voorgeschreven, wor-
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den ontsmet en zoo noodig van ongedierte 
worden gezuiverd. 

19. Bagages en lijfgoederen van personen, 
aL~ bedoeld in de artikelen 9 en 14, zijn on-ler
worpen aan het onderzoek, bedoeld in genoemde 
artikelen. 

Deze bagages en lijfgoederen worden niet 
aangehouden dan voor zoover en voor coolang 
dit ter ontsmetting noodig is. Bagages en lijf
goederen voor ontsmetting aangehouden, wor
den desverlangd aan de eigenaars op huUDe 
kosten door den burgemeester nagezonden. 

20. Koopmans- en andere goederen, uit het 
buitenland aangevoerd, waarvan de in- of door
voer niet verboden is, worden niet aangehouden 
en aan ontsmetting onderworpen, tenzij zij, 
naar het oordeel van den met het onderzoek 
belasten geneeskundige, geacht kunnen worden 
besmet te zijn. 

§ 4. Verdere bepalingen. 

21. De burgemeester van elke grensgemeente, 
als in artikel 9 en artikel 14 van dit besluit is 
bedoeld, zorgt, zoo spoedig mogelijk, op Rijks
kosten, in overleg met den ambtenaar van het 
Staatstoezicht op de volksgezondheid of met 
den krachtens artikel 10 aangewezen des
kundige: 

a. voor de inrichting van een gelegenheid 
tot afzondering en verpleging van de in de 
artikelen 9 en 14 van dit besluit bedoelde per
sonen, lijdende aan of verdacht van pest ; 

/>. voor een geschikte plaats voor de ont
smetting - waaronder is begrepen het on
schadelijk maken van besmet of van besmetting 
verdacht ongedierte - van de in de artikelen 
19 en 20 van dit besluit bedoelde goederen; 

c. voor het personeel, noodig tot hulp of 
opzicht bij het onderzoek, de afzondering, de 
ontsmetting - waaronder is begrepen het 
onschadelijk maken van besmet of van besmet
ting verdacht ongedierte - of het vervoer van 
personen of van goederen, bedoeld in de ar
tikelen 9, 14, 19 en 20 van dit besluit ; 

d. voor de noodige geneesmiddelen, ont
smettingsmiddelen, middelen tot het onscha
delijk maken van besmet o! van besmetting 
verdacht ongedierte, vervoermiddelen, meu
belen en ander noodig materieel. 

Zoo gebruik gemaakt wordt van de inrichting 
van gemeentewege tot stand gebracht ter vol
doening aan artikel 7 van de wet van 4 De
-0ember 1872 (Staatsblad n°. 134), bepaalt Onze 
Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid de 
som deswege aan de gemeente te vergoeden. 

22. De ambtenaren van Rijks- en gemeente
politie, de ambtenaren der invoerrechten en 
.accijnzen, de stationschefs en alle geëmployeer
den aan een spoor- of tramwegonderneming 
zijn, voor zooveel hun dienst het toelaat, ver
plicht met al de hun ten dienste staande mid
-delen, onverwijld mede te werken tot de uit
voering v 11 de maatregelen, welke de krach
-tens artikel 10 van dit besluit aangewezen ge
neeskuhdige heeft voorgeschreven ten aanzien 
van het onderzoek, de afzondering, de ont
-smetting - waaronder is begrepen het onschade
lijk maken van besmet of van besmetting ver
dacht ongedierte - behandeling en verpleging 
en het vervoer van personen of van goederen. 

Onverminderd het bepaalde in artikel 3, zijn 

conducteurs van eiken uit het buitenland 
binnenkomenden trein of tram verplicht, den 
geneeskundige zoo epoedig mogelijk na aan
komst van den trein of tram aan het stat,ion, 
kennis te geven van de verdachte verschijnselen, 
die zij bij personen, als bedoeld in de artikelen 9 
en 14, hebben waargenomen en van hunne be
vinding omtrent de aanwezigheid in den trein 
of tram van voor het overbrengen van be
smetting vatbare voorwerpen. 

23. De kosten, vallende op de maatregelen, 
voorgeschreven in de artikelen 10, 12, 13, 14, 
19 en 20 van dit besluit, komen ten laste van 
het Rijk, voor zoover in genoemde artikelen 
niet anders is bepaald, en die kosten niet inge
volge eenige andere wettelijke bepaling, ten 
laste van anderen moeten worden gebracht. 

24. De krachtens artikel 10 van dit besluit 
aangewezen geneeskundige volgt in de uit
oefening van zijn ambt de aanwijzingen, die 
Onze Minister van Arbeid, Handel en Nijver
heid of de ambtenaar van het Staatstoezicht 
op de volksgezondheid, tot ,viens dienstkring 
zijne standplaats behoort, hem geven. 
Hij staat den burgemeester, eiken ambtenaar 
van Rijks- of gemeentepolitie, of van invoer
rechten en accijnzen, de stationschefs en de 
overige geëmployeerden bij eene spoor- of tram
wegonderneming met zijn advies ter zijde, 
wanneer zij dit behoeven bij de uitvoering van 
wettelijke voorschriften betreffende de wering 
of bestrijding der pest. 

Ontdekt hij dreigend gevaar voor de openbare 
gezondheid, dan geeft hij daarvan, onvermin
derd artikel 16 der wet van 4 December 1872 
(Staatsblad n°. 134), onverwijld kennis aan den 
burgemeester en aan bovengenoemden ambte
naar van het Staatstoezicht op de volksge
zondheid. 

§ 5. Van het scheepvaartverkeer 

25. Onze Mini1ter van Arbeid, Handel en 
Nijverheid is bevoegd om, waar noodig, met 
medewerking van Onze Ministers van Finan
ciën en van Waterstaat, tot wering van de 
besmetting van pest, toezicht te doen houden 
op schepen, die langs binnenwateren het land 
binnenvaren, en zulks met toepassing, voor 
zoover mogelijk en noodig, van de artikelen 
9 tot en met 13 en 21 tot en met 24 van dit 
besluit. 

26. Aan elk der door Onze Ministers van 
Arbeid, Handel en Nijverheid en van Water
staat aan te wijzen plaatsen, gelegen aan 
stroomen, rivieren, kanalen of andere binnen
wateren, wordt geneeskundig toezicht gehouden 
op de daarlangs varende schepen en hunne 
opvarenden door een of meer geneeskundigen, 
die daartoe door Onzen Minister van Arbeid, 
Handel en Nijverheid, met toekenning van een 
door dezen te bepalen vergoeding, tot weder
opzegging worden aangewe~en. 

De beschikking tot aanwijzing van bedoelde 
plaatsen wordt in de Nederlandsche Staatscou
rant geplaatst ten minste één dag vóórdat zij in 
werking treedt. 

Onverminderd het bepaalde in de beide voor
gaande leden, is de burgemeester bij het ver
schijnen of dreigen der pest bevoegd, ten koste 
van de gemeente geneeskundig toezicht te doen 
houden op de opvarenden van de in de gemeente 
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vertoevende vaartuigen. De personen, waarop 
dit toezicht wordt uitgeoefend, zijn verplicht 
zich daaraan te onderwerpen. 

27. Onverminderd artikel 10 der wet van 
4 December 1872 (Staai~blad n°. 134), zooals 
dat luidt volgens de wet van 28 Maart 1877 
(St,aaüb!ad n°. 36), wordt elk schip, varende 
langs of aankomende aan eene der in artikel 26 
van dit besluit bedoelde plaatsen, onderworpen 
.aan een gezondheidsonderzoek. 

De schipper is verplicht met zijn schip de 
door den burgemeester aan te wijzen ligplaats 
in te nemen en aldaar zonder gemeenschap met 
den wal of met andere vaartuigen te blijven, 
totdat het gezondheidsonderzoek en de naar 
aanleiding daarvan bevolen gezondheidsmaat
regelen toegepast zijn. 

Op dit verbod van gemeenschap met den 
wal is toepasselijk het tweede lid van artikel 10 
d er wet van 4 December 1872 (Staatsblad n°. 
134), zooals dat luidt volgens de wet van 
28 Maart 1877 (Staatsblad n°. 36). 

De schipper zorgt met al de te zijner be
schikking staande middelen voor de stipte na
leving van de gegeven bevelen en is verplicht 
de vragen, hem door of namens den met het 
gezondheidsonderzoek belasten geneeskundige 
gedaan, nauwkeurig en naar waarheid te be
antwoorden. 

28. De geneeskundige verricht het gezond
heidsonderzoek van het schip, van de opvaren
den en van de lading of andere op het schip 
aanwezige goederen, op de wijze, die hem, na 
overleg met den burgemeester, het meest doel
treffend voorkomt. 

Indien het blijkt, dat het schip binnen de 
laatste 24 uren een gezondheidsonderzoek over
eenkomstig de voorschriften van dit besluit 
heeft ondergaan, kan hij het van verder onder
zoek vrijstellen, indien de toestand van het 
schip of van de opvarenden hem tot zoodanig 
onderzoek overigens geen aanleiding geeft. 

29. De geneeskundige, die het onderzoek 
verricht heeft, geeft den burgemeester advies 
omtrent de in het belang der volksgezondheid 
t e nemen maatregelen, aan welk advies de bur
gemeester verplicht is onverwijld gevolg te 
geven, behoudens beroep op Onzen Minister 
van Arbeid, Handel en Nijverheid. 

De kosten op deze maatregelen vallende, 
komen ten Jaste van het Rijk. 

Ontsmetting - waaronder is begrepen het 
onschadelijk maken van besmet of van be
smetting verdacht ongedierte - geschiedt, zoo 
noodig, volgen• de regelen. krachtens artikel 
25 der wet van 4 December 1872 (Staal.sh,/"/d 
n°. 134) vastgesteld. 

30. Het schip wordt dadelijk tot den ver
deren doortocht toegelaten en het verbod van 
gemeenschap met den wal opgeheven, hetzij 
na afloop van het gezondheidsonderzoek, indien 
dit tot geen verdere maatregelen aanleiding 
geeft, hetzij, nadat aan de maatregelen naar 
aanleiding van het gezondheidsonderzoek voor
geschreven, uitvoering is gegeven. In het laatste 
gev1il kunnen evenwel de opvarenden, die bij 
het gezondheidsonderzoek bevonden worden, 
niet te lijden aan pest, noch verschijnselen van 
die ziekte te vertoonen, met toestemming van 
den met het onderzoek hela.sten geneeskundige, 
terstond onbelemmerd aan den wal worden 
toegelaten. Vooraf heeft ontsmetting der 

1926 

kleederen en reiniging der personen plaats, 
indien dit door den geneeskundige noodig wordt 
geoordeeld. 

31. Ten bew\jze, dat het schip tot den ver
deren doortocht is toegelaten, en het verbod van 
gemeenschap met den wal is opgeheven, ont
vangt de schipper van den met het gezondheids
onderzoek belasten geneeskundige eene schrif
telijke verklaring volgens het model door 
Onzen Minister van Arbeid, Handel en Nijver
heid vast t e stellen en waaruit zal moeten 
blijken van den toestand van het schip, van 
dien der opvarenden en van dien der lading of 
andere op het schip aanwezige goederen, be
nevens van het aantal der opvarenden. 

Eene dergelijke verklaring wordt ook door 
den geneeskundige afgegeven in het geval, be
doeld in het tweede lid van artikel 28 van dit 
besluit, in welk geval daarvoor ook de bevesti
ging van eene vroegere verklaring in de plaats 
kan treden. 

32. De burgemeester van elke gemeente, 
waarin eene plaats ligt, als in artikel 26 van 
dit besluit bedoeld, zorgt zoo spoedig mogelijk, 
op Rijkskosten, in overleg met den ambtenaar 
van het Staatstoezicht op de volksgezondheid 
of den krachtens genoemd artikel aangewezen 
geneeskundige, voor het personeel en het mate
rieel, dat de geneeskundige voor het gezond
heidsonderzoek behoeft en dat noodig is voor 
de uitvoering van de naar aanleiding van het 
gezondheidsonderzoek voorgeschreven maat
regelen. 

33. Op de krachtens artikel 26 van dit be
sluit aangewezen geneeskundigen zijn toepas
selijk het eerste en derde lid van artikel 24 van 
dit besluit. 

Zij staan den burgemeester en eiken ambte
naar van Rijks- of gemeentepolitie met, hun 
advies ter zijde, wanneer de7en dit behoeven 
bij de uitvoering van wettelijke voorschriften 
betreffende de wering of bestrijding der pest. 

De ambtenaren van Rijks- en gemeente
politie zijn, voor zooveel hun dienst het toelaat, 
verplicht met al de hun ten dienste staande 
middelen, onverwijld mede te werken tot de 
uitvoering van de door bedoelde geneeskun
digen voorgeschreven maatregelen. 

HOOFDSTUK III. 
Slotbepalingen. 

34. Onze in dit besluit genoemde Ministers 
zijn bevoegd de door hen krachtens dit besluit 
genomen beschikkingen of gedane aanwijzingen, 
zoo dikwijls de omstandigheden dit gedoogen 
of noodig maken, op dezelfde wijze als Z\Î zijn 
tot stand gekomen, te wijzigen of in te trekken. 

35. Waar in dit besluit sprake is van den 
ambtenaar van het Staatstoezicht op de volks
gezondheid, wordt daaronder verstaan de In
specteur, krachtens de Gezondheidswet belast 
met het toezicht op de handhaving van de 
wettelijke bepalingen betreffende besmettelijke 
ziekten. 

36. Dit besluit, dat, tenzij het eerder wordt 
in~etrokken, gedurende é~n jaar van kracht 
blijft, treedt in werking met ingang van 22 Mei 
1926. 

Onze Ministers van Arbeid, Handel en Nijver
heid, van Financiën en van Waterstaat zijn be
last met de uitvoering van dit besluit, dat in 

16 
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het Staatshlad zal worden geplaatst, en waarvan 
afschrift zal worden gez.onden aan den Raad 
van State. 

Het Loo, den 15den Mei 1926. 
WILHELM! A. 

De Minister van 1rbeid, Handel en Nijverheid, 
.T. R. SLOTEMAKER DE BRUi'NE. 

De Minister van Finanriën, DE GEER. 
De Minister mn Waterstaat, H. v. D. VEGTE. 

(Uitaeg. 20 Mei 1926.) 

17 Me; 1926. RONDSCHRIJVEN van den l\finis
ter van Binnenlandsche Zaken en Land
bouw aan de Gemeentebesturen, betref
fende: gemeente-opcenten Vermogens
belasting. 

Ter voldoening aan het desbetreffend verzoek 
van mijn ambtgenoot van Financiën, heb ik 
de eer het volgende te Uwer kennis te brengen : 

In verband met de wet van 28 Mei 1925 
(Staatsblad n°. 215) waarbij de invordering van 
de vermogensbelasting is opgedragen aan de 
ontvangers der directe belastingen, zijn de 
voorschriften betreffende de uitkeering van' de 
gemeente-opcenten op die belasting in dier 
voege gewijzigd, dat thans die uitkeering plaats 
heeft op dezelfde wijze als waarop de gemeente
opcenten op de inkomstenbelasting worden 
uitgekeerd . 

Ten aanzien van het door de gemeenten te 
dragen aandeel in de kwade posten zal eveneens 
gehandeld worden op dezelfde wijze, als thans 
plaats heeft ten aanzien van de opcenten op 
de inkomstenbelasting. 

Met betrekking tot de aanslagen in de ver
mogens belasting, opgelegd vóór 1 Mei 1926, 
die nog worden ingevorderd door de ontvangers 
der successiebelasting, blijven de thans be
staande voorschriften onveranderd van kracht. 
De Min. v. Binnenlandsche Zaken en Landbouw, 

(B.) 

19 Mei 1926. BESLUIT, houdende nadere wijai
ging van het Koninklijk besluit van 27 
Maart 1916 (Staatsblad n°. 147), waarbij 
aan Bestuurders der Vereeniging voor 
landbouw en verzorging van krankzinnigen 
"Huize Padua" te Boekel, vergunning 
wordt verleend tot oprichting van een ge
sticht voor zwakzinnigen te Udenhout. 
s. 12:J. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht va!) Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 14 
Mei 1926, n°. 779, Afdeeling Armwezen; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staatsblad 
n°. 96), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
27 November 1919 (Staatsblad n°. 784); 

.Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

Eenig artikel. 
Het bij Ons besluit van 5 Maart 1923 (Staats

blad n°. 58), aan art. 3 van Ons besluit van 
27 Maart 1916 (Staatsblad n°. 147) toegevoegd 
tweede lid wordt gelezen als volgt : 

"Bovendien mogen in het gesticht gedurende 
het tijdvak, eindigende 31 December 1928, nog 
31 mannen worden verpleegd. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw is belast met de uitvoering van 
dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst. 

H et Loo, den 19den Mei 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenl. Zaken en L andbouw, 
J . B. KAN. 

(Uitgeg. 3 Juni 1926.) 

19 Mei 1926. BESLUIT tot wijziging van het 
KoninkJjjk besluit van 24 Juli 1905 (Staats 
blad n°. 243), waarbij aan J . Stockmans, 
Generaal-Overste van de Broeders van 
Liefde te Gent (België) vergunning is ver
leend op een terrein in de gem eente Venray 
een gesticht voor krankzinnigen op te 
richten. S. 124. 

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

Binnenlandsche Zaken en Landbouw dd. 14 
Mei 1926, n°. 1055, afdeeling Armwezen; 

Gelet op de Wet van 27 April 1884 (Staats-
blad no. 96), laatstelijk gewijzigd bij de Wet 
van 27 November 1919 (Staatsblad n°. 784); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Met intrekking van Ons besluit van 10 Oc

tober 1921 (Staatsblad n°. 1117) te bepalen: 

Eenig artikel. 
Art. 2 van Ons besluit van 24 Juli 1905 

(Staatsblad no. 243), wordt gelezen als volgt : 
"In het gesticht, bestaande uit 12 paviljoenen 

en de noodige dienstgebouwen, mogen niet meer 
dan 662 krankzinnigen, uitsluitend mannen, 
verpleegd worden". 

"Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw bepaalt na de voltooiing van elk 
paviljoen het tijdstip waarop dit in gebruik 
mag worden genomen en het niaximum van 
het aantal verpleegden, dat daarin mag worden 
opgenomen". 

"Bovendien mogen in het gesticht, gedurende 
het tijdvak eindigende 1 November 1931, nog 
71 mannen verpleegd worden". 

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

Het Loo, den 19den Mei 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenl. Zaken en Landbouw, 
J. B. Km. 

(Uitgeg. 3 Juni 1926.) 

19 Mei 1926. BESLUIT tot nadere wijziging van 
het Koninklijk besluit van 25 Juli 1908 
(Staatsblad n°. 274), waarbij aan de Ver
eeniging tot Christelijke verzorging van 
krankzinnigen in Zeeland, gevestigd te 
Middelburg, vergunning is verleend op een 
terrein in de gemeenten Bergen op Zoom 
en Halsteren een gesticht voor krankzin
nigen op te richten. S. 125. 

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

Binnenlandsche Zaken en Landbouw, van 
14 Mei 1926, n°. 778, Afdeeling Armwezen; 

Gelet op de Wet van 27 April 1884, (Staats-



243 21 MEI (S.125-135) 1926 

blad n°. 96), laatstelijk gewijzigd bij de Wet 
van 27 November 1919 (Staatsblad n°. 784) ; 

Rebben goedgevonden en verstaan : 

Eenig artikel. 
De eerste zinsnede van het eerste lid van 

art. 2 van Ons besluit van 25 Juli 1908 (Staats 
blad n°. 274), gelijk dat artikel luidt inge
volge Ons besluit van 25 Mei 1921 (Staatsblad 
n°. 739) wordt gelezen als volgt : 

,,In het gesticht, bestaande uit 12 pavil
joenen en de noodige dienstgebouwen mogen 
niet meer dan 618 krankzinnigen, 322 mannen 
en 296 vrouwen verpleegd worden". 

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

Het Loo, den 19den Mei 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenl. Zaken en Landbouw, 
J. B. KAN. 

( Uitgeg. 3 Juni 1926.) 

21 Mei 1926. WET tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van eigen
dommen, erfdienstbaarheden of andere 
zakelijke rechten, noodig voor het ver
breeden van gedeelten van den Loosduin
scheweg te 's-Gravenhage. S. 126. 

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

dat het in het publiek belang der gemeente 
's-Gravenhage noodig is, gedeelten van den 
Loosduinscheweg te 's-Gravenhage te ver
breeden; 

Gelet op de Onteigeningswet ; 
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. : 
Art. 1. Wij verklaren, dat het algemeen 

nut de onteigening vordert, ten name van de 
gemeente 's-G1·avenhage, van eigendommen, 
erfdienstbaarheden of andere zakelijke rechten 
in die gemeente, noodig voor het verbreeden 
van gedeelten van den Loosduinscheweg aldaar. 

2. Deze wet vervalt, voor zooveel de ont
eigening van hetgeen niet in der minne is ver
kregen bij den rechter niet is aangevraagd 
binnen één jaar na de dagteekening van de 
Staatscourant, waarin Ons besluit, bedoeld in 
artikel 14 der bovenaangehaalde wet, is open
baar gemaakt. 

Die termijn kan door Ons bij een in de Staats
courant te plaatsen besluit met hoogstens zes 
maanden worden verlengd. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 2lsten 

Mei 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenl. Zaken · en Landbouw, 
J. B. KAN. 

( Uitgeg. 3 J uni 1926.) 

21 Mei 1926. WET tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening .van eigen
dommen, erfdienstbaarheden of andere 
zakelijke rechten, noodig voor verbreeding 
van de straat, genaamd Oude Tweebergen
poort (of Oude Brusselschepoort) te Maas
tricht. S. 127. 

21 Mei 1926. WET tot intrekking van de wet 
van 13 Juli l 914, Staatsblad 307, tot toe
zegging van rentelooze voorschotten aan de 
gemeente Coevorden ten behoeve van het 
gemeentelijk waterleidingbedrijf. S. 128. 

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

dat het wenschelijk is de wet van 13 Juli 1914, 
Staatsblad 307, in te trekken; 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State, enz. 

. Eenig artikel. 
De wet van 13 Juli 1914, Staatsblad 307, tot 

toezegging van rentelooze voorschotten aan de 
gemeente Coevorden ten behoeve van het ge
meentelijk waterleidingbedrijf, wordt ingetrok
ken. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 2lsten Mei 

1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. SLOTEMAKER DE BRUÏNE. 

( Uitgeg. 7 Juni 1926.) 

21 Mei 1926. WET, houdende goedkeuring 
van den onderhandschen verkoop aan het 
Kerkbestuur van de Auxiliaire Kerk van 
den H. Vincentius à Paolo te Brunssum
Rumpen van de perceelen kadastraal be
kend gemeente Brunssum, Sectie B, nos. 
2297 en 2299, te zamen groot 59,95 aren. 
s. 129. 

21 Mei 1926. WET tot regeling van de in
komsten en uitgaven van het Staatsmunt
bedrijf voor het dienstjaar 1926. S. 130. 

De begrooting wordt vastgesteld op f 325,434. 

21 Mei 1926. ,~1ET, houdende wijziging van 
het elfde hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1925. S. 131. 

21 Mei 1926. WET, houdende definitieve vast
stelling van het slot der rekening van uit
gaven en ontvangsten van Nederlandsch
lndië over het dienstjaar 1921. S. 132. 

De rekening wordt vastgesteld op 264,253,467.53. 

21 Mei 1926. WET, houdende wijziging van 
de Surinaamsche begrooting voor het 
dienstjaar 1924. S. 133. 

21 Mei 1926. WET, houdende 'wijziging van 
de Curaçaosche begrooting voor het dienst
jaar 1924. S. 134. 

21 Mei 1926. WET, houdende naturalisatie 
van J. van Baren en 19 anderen . S. 135. 

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

dat Johanna van Baren en 19 anderen aan 
Ons een verzoek om naturalisatie hebben in
gediend, met overlegging - wat betreft de in 
artikel 2 genoemden voor zooveel doenlijk -

16* 
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van de bewijsstukken, bedoeld in art. 3 der wet 
van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 268), op 
het Nederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n°. 955); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art,. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan : 
1°. Johanna van Baren, geboren te JJI. Glad

bach (Pruisen) den 13 Januari 1891, dienstbode, 
wonende te Düsseldorf (Pruisen); 

2°. Eugen Max Brändlin, geboren te Loer
rach (Baden) den 28 Juli 1894, procuratiehouder, 
wonende te Amsterdam, provincie Noordlwlland ; 

3°. Bruno Ernst Dietz, geboren te Altona 
(Duitschland) den 5 Maart 1895, tijdelijk ver
vangend notaris, wonende te Poerwakarta (Ned. 
Oost-Indië); 

4°. Dr. Isaak Alexander Dubinsky, geboren 
te Odessa (Rusland) den 6/19 December 1886, 
officier van gezondheid der l ste klasse, wonende 
te Soerabaia (Ned. Oost-Indië); 

5°. Leibisch Feingold, geboren te Lezajsk 
(Polen) den 10 Januari 1887, koopman, wonende 
te 's-Gravenhage, provincie Zuidholland; 

6°. Marguerite Marthe Hainaut, weduwe van 
Johannis Adrianus Vos, geboren te Bordeaux 
(Frankrijk) den 11 Maart 1872, zonder beroep, 
wonende te Neuilly-sur-Seine (Frankrijk); 

7°. Maria Franziska Jansen, weduwe van 
Nicolaas Knapen, geboren te Vetschau (Pruisen) 
den 16 Juni 1854, zonder beroep, wonende te 
Vetschau-Aken (Pruisen); 

8°. H einrich Joseph Kemmerling, geboren 
te Herzogenrath (Pruisen) den 7 November 1884, 
mijnwerker, wonende te Herzogenrath (Pruisen); 

9°. Friedrich Lachmann, geboren te B erlijn 
(Pruisen) den 24 October 1888, koopman, wo
nende te 's-Gravenhage, provincie Zuidholland; 

10°. Hermann Theodor ~'[enting, geboren te 
Hüthum (Pruisen) den 26 Juli 1885, arbeider, 
wonende te Mülheim-Ruhr (Pruisen) ; 

11°. Susmann Neumann, geboren te Kün
zelsau ( Württemberg) den 4 Februari 1882, agent 
van buitenlandsche huizen, wonende te Am
sterdam, provincie Noordlwlland; 

12°. Johanna Maria Preiss, weduwe van 
Alfred Daniel Schmitt, geboren te Riga (Leth
land) den 15 November 1861, handwerkster, 
wonende te Berlijn (Pruisen) ; 

13°. Carl Johannes Ruhwedel, geboren te 
Hildesheim (Pruisen) den 5 September 1884, 
stationsklerk, wonende te Soerabaia (Ned. Oost
Indië) ; 

14°. Maria Catharina Hubertina Sevin, we
duwe van Carl Jacob Hermann Vohl, geboren 
te Keulen (Pruisen) den 3 Augustus 1862, 
zonder beroep, wonende te Keulen-Sülz (Prui
sen); 

15°. Heinrich Steenvoort, geboren te Beeck 
(Pruisen) den 24 October 1892, arbeider, wo
nende te Hamborn (Pruisen); 

16°. Winand Wachelder, geboren te Schau
fenberg-Siersdorf (Pruisen) den 16 Juli 1884, 
mijnwerker, wonende te Neuweiler-Alsdorf 
(Pruisen); 

17°. Richard Weiniger, geboren te Gross 
Haugsdorf (Tsjecho Slovakije) den 29 Maart 
1879, koopman, wonende te Amsterdam, pro
vincie Noordlwlland; 

18°. Samuel Schachna Zangen, geboren te 
Rozwadow (Polen) den 16 Juli 1897, koopman, 

wonende te 's-Gravenhage,provincieZuidholland. 
2. Met afwijking van het bepaalde bij het 

vierde lid onder 3°., van art. 3 der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268) op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n°. 955), wordt bij deze de 
hoedanigheid van Nederlander verleend aan: 

1°. Heinrich Joseph Bernhard Beste, ge
boren te Amsterdam (Noordholland) den 26 Fe
bruari 1898, kok, wonende te 's-Gravenhage, 
provincie Zuidholland ; 

2°. Joseph Adolph Eissing, geboren te Venlo 
(Limburg) den 27 December 1900, kantoor
bediende, wonende te Venlo, provincie Limburg. 

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

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 2lsten Mei 

1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, J. DoNNER. 
( Uitgeg. 31 Mei 19~6.) 

21 Mei 1926. WET, houdende naturalisatie 
van C. Fr. Beijer en 19 anderen. S. 136. 

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

dat Carl Friedrich Beijer en 19 anderen aan 
Ons een verzoek om naturalisatie hebben in
gediend, met overlegging van de bewijsstukken, 
bedoeld in art. 3 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad n°. 268), op het Nederlanderschap 
en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij 
de wet van 31 December 1920 (Staatsblad n°. 
955); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan : 
1°. Carl Friedrich Beijer, geboren te Marl~

ranstädt (Saksen) den 25 Januari 1881, bont
werker, wonende te Schiedam, provincie Zuid
holland; 

2°. Maria Anna Driessen, geboren te Aken 
(Pruisen) den 11 Januari 188,i, huishoudster, 
wonende te' s-Gravenhage, provincie Z1tidholland ; 

3°. Franz Erhart, geboren te Imst (Oosten
rijk) den 22 Maart 1885, koopman, wonende te 
Baarn, provincie Utrecht; 

4°. Carl Eschels, geboren te Westerland 
(Sleeswijk) den 12 Mei 1889, werkmeester, wo
nende te Sigli (Nederlandsch-Indië ); 

5°. Joanna Jacoba Gilliams, geboren te 
Antwerpen (België) den 3 Mei 1892, zangeres. 
wonende te 's -Gra•:enhage, provincie Zuidhol
land; 

6°. Richard Gleistein, geboren te Hamburg 
(Duitschland) den 7 December 1885, kantoor
bediende, wonende te Amsterdam, provincie 
N oordholland ; 

7°. August Henkels, geboren te Haasenmühle 
(Pruisen) den 5 Augustus 1873, koopman, wo
nende te Groningen, provincie Groningen ; 

8°. Peter Josef Maria Hodiamont, geboren 
te Aken (Pruisen) den 10 April 1888, schilder, 
wonende te Aken (Pruisen); 

9°. Albert Benedict Jurescu, geboren te 
Jasi (Rumenië) den 25 Januari 1880, koopman, 
wonende te 's-Gravenhage, provincie Zuidhol
land; 

10°. Balthasar H einrich Knickenberg, ge-
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boren te Winterswijk (Gelderland) den 29 Mei 
1901, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, 
provincie Noordholland; 
ll 0. Friedrich Wilhelm Otto Kräwinkel, 

geboren te Dortmund (Pruisen) den 25 Maart 
1868, kofliehuisbediende, wonende te Am.<ter
dam, provincie N oordholland ; 

12°. Otto Fredericus Wilhelmus Müller, ge
boren te Antwerpen (België ) den 29 April 1888, 
·procuratiehouder, wonende te Rotterdam, pro
vincie Zuidholland ; 

13°. Richard Karl Ludwig Schenzer, geboren 
te Mainz (Hessen) den 23 Juni 1886, assuradeur, 
wonende te 's-Gravendage, provincie Zuidhol
land; 

14°. Carl Alfred Schönlicht, geboren te 
B erlijn (Pruisen) den 25 Maart 1876, bankier, 
wonende te 's -Gravenhage, provincie Zuidhol
land · 

15~. Gregor Mauritius Steinhäuser, geboren 
te Wiesentheid (Duitschland) den 22 December 
1897, bankwerker, wonende te Vlissingen, pro
vincie Zeeland ; 

16°. Dr. Michael Max Strich, geboren te 
Konigsberg (Pruisen ) den 21 November 1880, 
chemicus, wonende te 's-Gravenhage, provincie 
Zuidholland ; 

17°. Hermann Adolf Tameling, geboren te 
Varel (Oldenburg) den 25 Augustus 1874, koop
man, wonende te Bloemendaal, provincie Noord
holland; 

18°. Carl Timpe, geboren t e Wattenscheid 
(Pruisen) den 1 Juli 1884, herbergier, wonende 
te Schaesberg, provincie Limburg ; 

19°. Augusta Josephina Uppenkamp, ge
boren te Tilburg (Noordbrabant) den 6 Februari 
1903, tijdelijk Rijkstelefoniste, wonende te 
Rotterdam, provincie Zuidholland ; 

20°. Max Wolf, geboren te Gotha (Thüringen) 
den 30 Juni 1895, koopman, wonende te Am
sterdam, provincie N oordholland. 

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

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 2lsten Mei 

1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, J. DoNNER. 
( Uitgeg. 31 Mei 1926.) 

21 Mei 1926. WET, houdende naturalisatie van 
L. H. J. Angenot en 19 anderen. S. 137. 

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

dat Laurent Hubert Joseph Angenot en 19 
anderen aan Ons een verzoek om naturalisatie 
hebben ingediend, met overlegging - voor wat 
betreft de in artikel 2 genoemden voor zooveel 
doenlijk - van de bewijsstukken, bedoeld in 
art. 3 der wet van 12 December 1892 (Staatsblad 
n°. 268), op het Nederlanderschap en het inge
zetenschap, laatstelijk gewijzigd hij de wet van 
31 December 1920 (Staatsblad n°. 955) ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan : 
1°. Laurent Hubert Joseph Angenot, ge

boren te 's-Gravenhage (Zuidholland) den 7 
Januari 1901, student, wonende te 's-Gravenhage 
provincie Zuidholland ; 

2°. Maria Josefine Gorissen, geboren te Aken 

(Pruisen) den 9 Maart 1887, werkvrouw, wo
nende te Aken (Pruisen) ; 

3°. Dr. Abram Anton Grinbaum, geboren 
te Odessa (Rusland) den 14/27 Mei 1885, privaat
docent, wonende te Amsterdam, provincie 
N oordholland ; 

40_ Joseph Marie Friedrich de Haas, ge
boren te Keulen (Pruisen) den 23 December 
1887, koopman, wonende te K eulen (Pruisen); 

5°. Gino Enrico Luigi Paolo Maria H eukens
feldt Slaghek, geboren te Livorno (Italië) den 
18 Mei 1876, fabrikant, wonende te Ardenza 
(Italië); 

6°. H einrich Hoogen, geboren te Walbeck 
(Pruisen) den 2 November 1871, landbouwer, 
wonende te Veert bij Geldern (Pruisen); 

70_ R enier Esther Herman Jonkergouw, 
geboren te Namen (België) den 10 December 
1870, ingenieur, wonende te Bry-sur-li1arne 
(Frankrijlc) ; 

8°. Wilhelm Johann van der Kamp, geboren 
te Emmerik (Pruisen) den 18 September 1893, 
boekdrukker, wonende te Emmerik (Pruisen ); 

9°. Ulrich Meisenbacher, geboren te Hiwhen
. feld (Baden) den 25 November 1865, goudsmid, 

wonende te Zuilen, provincie Utrecht; 
10°. Johannes Eghertus Nijkamp, geboren 

te Kleinringe (Pruisen) den 8 Juli 1887, fabrieks
arbeider, wonende te Bookholt bij Nordhorn 
(Pruisen); 

ll0. Albert Ludwig Sasse, geboren te Rotter
dam (Zuidholland) den 4 Juni 1901, kantoor
bediende, wonende te Rotterdam, provincie 
Zuidholland ; 

12°. Johann Schuiling, geboren te Schüttorf 
(Pruisen) den 7 Mei 1889, fabrieksarbeider, 
wonende te Emsdetten (Pruisen); 

13°. Robert Julius Bernhard Schürmann, 
geboren te Duisburg (Pruisen) den 8 September 
1873, koopman, wonende te 's-Gravenhage, 
provincie Zuidholland ; 

14°. Jozsef Schwartz, geboren te Bököny 
(Hongarije) den 14 November 1852, voorzanger, 
wonende te 's-Gravenhage, provincie Zuidhol
land; 

15°. Johannes Gerhardus Stroeve, geboren 
te Weasten, gemeente Eschebrügge (Pruisen) den 
2 November 1884, landbouwer, wonende te 
Esche (Pmisen); 

16°. Marie Thérèse Thewissen, geboren te 
Anderlecht (België. ) den 25 Februari 187 1, dienst
bode, wonende te Aken (Pruisen); 

17°. Joseph Willerding, geboren te Dringen
berg (Pruisen) den 23 Juni 1886, kunstschilder, 
wonende te Kortenhoef, provinc'ie Noordholland; 

18°. Abraham Zack, geboren te Rubink 
(Rusland) den 28 December 1880/10 Januari 
1881, kleermaker, wonende te Zeist, provincie 
Utrecht. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij het 
vierde lid onder 3°. van art. 3 der wet van 
12 December 1892 (Staatsblad n°. 268) op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewij zigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n°. 955), wordt bij deze de 
hoedanigheid van Nederlander verleend aan: 

1°. Grietje van der Horst, weduwe van 
Johann Hejnrich Carl Niquet, geboren te Rot
terdam (Zuidholland) den 25 Juni 1884, houdster 
van een verlofzaak, wonende t e Rotterdam, 
provincie Zuidholland ; 

2°. Wilhelm Heinrich Carl Tenhaeff, geboren 
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te Rotterdam (Zuidholland) den 18 Januari 1894, 
publicist, wonende te 's-(}ravenhage, provincie 
Zuidholland. · 

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

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 2lsten Mei 

1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, J. DoNNER. 
(Uitgeg. 31 Mei 1926.) 

21 Mei 1926. WET, houdende naturalisatie 
van J. Araten en 19 anderen. S. 138. 

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

dat Juda Araten en 19 anderen aan Ons een 
verzoek om naturalisatie hebben ingediend, met 
overlegging, - wat betreft den in artikel 2 
genoemde voor zooveel doenlijk - van de bewijs
stukken bedoeld in art. 3 der wet van 12 De
cember 1892 (Staatsblad n°. 268), op het Neder
landërschap en het ingezetenschap, laatstelijk 
gewijzigd bij de wet van 31 December 1920 
(Staatsblad n°. 955) ; 

Zoo is het, dat W~j, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan : 
1°. Juda Araten, geboren te Krakau (Polen) 

den 9 Juni 1899, scheikundig ingenieur, wonende 
te Delft, provincie Zuidholland ; 

2°. Gerhard Johann Deckers, geboren te 
Anhalt (Pruisen) den 8 Januari 1883, sigaren
maker, wonende te Anholt (Pruisen); 

3°. Theodor Deckers, geboren te Anholt 
(Pruisen) den 11 December 1888, sigarenmaker, 
wonende te Anholt (Pruisen); 

4°. Friedrich August Deusser, geb. te Keulen 
(Pruisen) den 15 Februari 1870, kunstschilder, 
wonende te Arcen, gemeente Arcen en Velden, 
provincie Limburg ; 

5°. Maria Katharina Hubertine Driessen, 
weduwe van Ignace Adolphe Hubert de Nocker, 
geboren te Aken (Pruisen) den 28 Juni 1860, 
zonder beroep, wonende te Aken (Pruisen); 

6°. Huberta Louisa Goedhart, gescheiden 
echtgenoote van Ludwig Christoph Hofmann, 
geboren te Neede (Gelderland) den 16 J anuari 
1874, zonder beroep, wonende te Rotterdam, 
provincie Zuidholland ; 

7°. Dorothea Carolina Henriette de Jong 
Luneau, geboren te Arnhem (Gelderland) den 
14 Mei 1897, verpJeegster, wonende te Nijmegen, 
provincie Gelderland ; 

8°. Wenzel .Kebl, geboren te Rozdalovice 
(Tsjecho Slowakije) den 4 Augustus 1870, 
bloemist, wonende te Amsterdam, provincie 
N oordholland ; 

9°. Hendrikus Johannes Kerkhof!:, geboren 
te Duisburg (Pruisen) den 5 November 1888, 
arbeider, wonende te Duisburg (Pruisen); 

10°. Cornelis Carel Jan van der Klaauw, 
geboren te Amsterdam (Noordholland) den 31 
Augustus 1870, handelsbediende, wonende te 
Shanghai (China); 

11°. Peter Johann Kneepkens, geboren te 
Hinsbeck (Pruisen) den 8 Maart 1892, fabrieks
arbeider, wonende te M. Gladbach (Pruisen ); 

12°. Leopold Meijer, geboren te Weener 
(Pruisen) den 28 September 1891, koopman, 
wonende te Berlijn (Pruisen) ; 

13°. Wilhelm Lambert Oehlen, geboren te 
Breijell (Pruisen) den 24 Januari 1872, winkelier 
en koffiehuishouder, wonende te T egelen, pro
vincie Limburg ; 

14°. Aurélien Pantazescu, geboren te Parijs 
(Frankrijk) den 14 Juni 1896, drukker, wonende 
te A msterda,n, provincie N oordholland ; 

150, Dr. Abraham Josef Rothstein, geboren 
te Bjalobregi (Polen) den 20 Mei/3 Juni 1891, 
werkzaam in het bankwezen, wonende te Am
sterdam, provincie N oordholland ; 

16°. Johannes Joseph Hubert Smeets, ge
boren te Aken (Pruisen) den 14 Januari 1879, 
werkman, wonende te Aken (Pruisen,); 

17°. Alphons Wolf, geboren te Olmütz (Tsje
cho Slowakije) den 3 Mei 1879, bankier, wonende 
te Amsterdam, provincie N oordholland ; 

18°. Johann Heinrich Wübbels, geboren te 
Bocholt (Pruisen) den 3 Januari 1891, kautoor
bediende, wonende te Bocholt (Pruisen) ; 

19°. Johann Zelissen, geboren te Tüddern 
(Pruisen) den 29 Mei 1893, daglooner, wonende 
te Unterbruch (Pruisen). ' 

2. Met afwijking van het bepaalde bij h et 
vierde lid onder 3°. van art. 3 der wet van 
12 December 1892 (Staatsblad n°. 268) op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n°. 955), wordt bij deze de 
hoedanigheid van Nederlander verleend aan 
Johann Rudolf Tholen, geboren te Rütenbrock 
(Pruisen) den 30 October 1890, landbouwer, 
wonende te Emmer-Compascuum, gemeente 
Emmen, provincie Drenthe. 

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

Lasten en bevelen, enz. · 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 2lsten Mei 

1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, J. DoNNER. 
( Uitgeg. 31 Mei 1926.) 

21 Mei 1926. WET, houdende naturalisatie 
van A. E. Baulig en 21 anderen. S. 139. 

WIJ WILHELMINA, ENZ . . . doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging geuomen h"bben, 

dat Alfred Eduard Baulig en 21 anderen aan 
Ons een verzoek om naturalisatie hebben in
gediend, met overlegging - wat betreft de in 
artikel 2 genoemden voor zooveel doenlijk - van 
de bewijsstukken, bedoeld in art. 3 der wet van 
12 December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n°. 955) ; 

Zoo is het, dat Wij, den Ra-ad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
1°. Alfred Eduard Baulig, geboren te Elber

feld (Pruisen) den 17 Juni 1879, restaurateur, 
wonende te (}roningen, provincie (}roningen ; 

2.c>. Georg Philipp Berkes, geboren te Wei
nolsheim (Hessen) den 7 Januari 1883, sergeant
majoor werkman der artillerie, wonende te 
Malang (Ned.-Indië) ; 

3°. Joseph Tbéodore Bertin, geboren te 
Maastricht (Limburg) den 22 Augustus 1894, 
directeur eener hypotheekbank, wonende te 
Heythuysen, provincie Limburg; 

4°. Franz Alwin Bitterlich, geboren te Grot-
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tendorf (Saksen) den 1 Mei 1882, tijdelijk com
mies bij de Staatsspoor- en Tramwegen, wonen
de te Bandoeng (Ned.-Indië); 

5°. Alfred Julius Böcker, geboren te Dahl
Jiausen (Pruisen) den 27 April 1903, chauffeur, 
wonende te Heerlen, provincie Limburg ; 

6°. Hans von Fuchs, geboren te Stuttgart 
( Wurttemberg) den 9 Juli 1880, zonder beroep, 
wonende te Oosterbeek, gemeente Renkum, pro
vincie Gelderland ; 

7°. Chune Gerszfus (Herszwis), geboren te 
Morde (Polen) den 1/13 Maart 1887, diamant
koopman, wonende te Rotterdam, provincie 
Zuidholland i 

8°. Reinhard Fritz Wilhelm Holz, geboren 
te Leopoldshagen (Pruisen) den 5 Mei 1891, 
monteur, wonende te Rotterdam, provincie Zuid
Jwlland; 

9°. Johannes Karl Walter Houfer, geboren 
. te Viersen (Pruisen) den 24 September 1877, 

koopman, wonende te Schiedam, provincie Zuid
Jwlland; 

10°. Paul Maurice Kern, geboren te Parijs 
{Frankrijk) den 31 December 1877, procuratie
houder, wonende te Amsterdam, provincie 
Noordholland; 

11°. Gustav Leclair, geboren te Horbach 
(Pruisen) den 24 Juli 1886, arbeider, wonende 
te Aken (Pruisen) ; 

12°. Jozef Perlberger, geboren te Krakau 
(Polen) den 9 Mei 1889, procuratiehouder,wo
nende te Amsterdam, provincie Noordholland; 

13°. Johann Hubert Stoffels, geboren te 
Hoengen (Pruisen) den 18 Augustus 1887, koop
man, wonende te Brunssum, provincie Limburg ; 

14°. Johannes Theodorus Aloysius Strot
.mann, geboren te Leiden (Zuidholland) den 1 
November 1899, R. K. Priester, wonende te 
Leiden, provincie Zuidholland ; 

15°. Thomas Antonij van der Willigen, ge
boren te Twello, gemeente Voorst (Gelderland) 
den 5 Augustus 1866, industrieel, wonende te 
Brussel ( België) ; 

16°. August Ignaz Friedrich Enoch Zander, 
geboren te ](lagen/urt (Oostenrijk) den 1 Augus
tus 1867, administrateur eener naamlooze ven
nootschap, wonende te Loemadiang (Ned.-Indië); 

17°. Mathias Zimmerma~, geboren te Erpel 
(Pruisen) den 5 Maart 1868, scheepsinspecteur, 
wonende te Rotterdam, provincie Zuidholland. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij het 
vierde lid, onder 3°. van art. 3 der wet van 
12 December 1892 (Staatsblad n°. 268) op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n°. 955), wordt bij deze de 
hoedanigheid van Nederlander verleend aan: 

1°. Henricus Jacobus Ovelgönne, geboren 
te Groningen (Groningen) den 20 Januari 1896, 
winkelbediende, wonende te Amsterdam, pro
vincie N oordholland ; 

2°. Albert von Reth, geboren te Leerdam 
(Zuidholland) den 17 December 1894, kantoor
bediende, wonende te Eindhoven, provincie 
Noordbrabant; 

3°. Johann Hermann Tiben, geboren te 
Schwartenberg (Pruisen) den 30 Juli 1874, land
bouwer, wonende te .Munsterscheveld, gemeente 
Emmen, provincie Drenthe. 

3. Met aanvulling van het bepaalde bij 
artikel 6 van de wet van 12 December 1892 
(Staatsblad n°. 268) op het Nederlanderschap en 

het ing.,.,.etenschap laatstelijk gewijzigd bij de 
wet van 31 December 1920 (Staatsblad n°. 955), 
wordt bij deze de hoedanigheid van Nederlander 
verleend aan : 

1 °. Maximiliana Wilhelmine .Zander, ge
boren te Lahad Datu (Britsch Borneo) den 18 
Maart 1903, zonder beroep, wonende te Loemad
iang (Ned.-Indië); 

20. August Karl Enoch Zander, geboren te 
Iliz Estate Seqamah (Britsch Borneo) den 27 
Maart 1904, volontair op eene suikerfabriek, 
wonende te Loemadjang (Ned.-Indië) . 

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

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 2lsten Mei 

1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, J. DoNNER. 
(Uitgeg. 31 M ei 1926.) 

21 Mei 1926. BESLUIT tot wijziging en aan
vulling van het Koninklijk besluit van 
3 Augustus 1922 (Staatsblad n°. 479) tot . 
regeling van de toekenning van wachtgeld 
aan Burgerlijke Rijksambtenaren, zooals 
dit laatstelijk 1s gewijzigd en aangevuld 
bij besluit van 14 Juli 1925 (Staatsblad 
n°. 330). S. 140. 

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

Financiën van 30 Maart 1926, n°. 123, Afdeeling 
Pensioenen en Eerediensten ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 27 April 1926, n°. 22) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen l\finis
ter van Financiën, van 15 Mei 1926, n°. 165 
Afdeeling Pensioenen en Eerediensten ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is Ons 
besluit van den 3den Augustus 1922 (Staatsblad 
n°. 479), houdende regeling van de toekenning 
van wachtgeld aan Burgerlijke Rijksambtena
ren, zooals dit besluit het laatst is gewijzigd en 
aangevuld bij Ons besluit van den 14den Juli 
1925 (Staatsblad n°. 330) te wijzigen en aan te 
vullen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bef.alen : 
Art. . In Ons aangehaald besluit worden 

de navolgende wijzigingen en aanvullingen aan
gebracht; 

a. De eerste zinsnede van het vierde lid van 
artikel 3 wordt gelezen, zulks te rekenen vanaf 
1 Juli 1925: 

,,In buitengewone gevallen kan het wachtgeld, 
nadat het genot daarvan is geëindigd, voor een 
bepaalden tijd worden voortgezet." 

b. Artikel (\ wordt gewijzigd als volgt : 
de punt aan het slot van het eerste lid wordt 

vervangen door een puntkomma. Aan het lid 
wordt toegevoegd : 

"c. bij gelijktijdig genot van inkomsten als 
bedoeld onder a en b, het wachtgeld verminderd 
met het eventueel gedeelte der inkomsten onder 
a, waarmede deze, vermeerderd met het wacht
geld, het bedrag der laatstelijk genoten wedde 
overschrijden, doch ten aanzien van de over
blijvende inkomsten gehandeld, alsof zij alle 
onder b vallen, echter met dien verstande dat 
bij de in de tweede plaats bedoelde vermindering 
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nimmer meer wordt afget,rokken dan de helft 
van de inkomsten onder 1,. ,. 

H et laatste lid wordt gelezen : 
"Wanneer de op wachtgeld gestelde uit of in 

verband met arbeid of bedr\;f, ter hand genomen 
vóór den dag, waarop ontslag, terzake waarvan 
het wachtgeld hem is verleend, hem is aangezegd 
of door hem is aangevraagd, op of na dien dag 
inkomsten of meerdere inkomsten gaat genieten, 
zijn ten aanzien van die inkomsten of meerdere 
inkomsten de bepalingen van dit artikel van 
overeenkomstige toepassing." 

c. Na artikel 7 wordt ingevoegd een nieuw 
artikel, luidende: 

" Ar•. 7a. Voor de toepassing der artikelen 
6 en 7 van dit besluit worden on<ler inkomsten 
of verzuimde inkomst.en med e versta.an bed.ra ~ 
gen, die t erzake van pensioenen ten laste van 
den belanghebbende komen of 70uden gekomen 
zijn 

Met inkomsten, die genoten worden in dienst 
van een openbaar lichaam, worden andere in
komsten gelijkgesteld, indien zij verbonden zijn 
aan een betrekking waardoor de belanghebbende 
ingevolge artikel 4 der Pensioenwet 1922 (Staats
blad n°. 240) onder die wet valt of, ware hij in 
vasten dienst, zou vallen. 

Art. II. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien der dag
teel,ening van het Staatsblad, v. aarin het is 
geplaatst. 

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

H et Loo, den 2lsten Mei 192f. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, DE G EER. 
(Uitgeg. 7 J uni 1926.) 

21 M ei 1926. K ONINKLIJK BESJ ,UIT. 
De leden van eene gezondheidscommissie 

mogen geen vaste vergoeding of toelage 
genieten. 

WIJ WILHE LMINA, F.NZ. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

de gezondheidscommissie te Doesburg tegen 
de beslissing van Ged. Staten van Gelderland 
van 12 J an. 1926, n°. 197 in een t usschen haar 
en het gemeentebestuur van Duiven gerezen 
geschil over de begrooting voor 1926 ; 

Den Raad van State, enz. ; 
Overwegende, dat de gezondheidscommissie 

t e Doesburg op 19 Mei 1925 heeft vastgesteld 
de begrooting der ontvangsten en uitgaven der 
commissie over het kalenderjaar 1926, waarbij 
onder art. 2/3 der uitgaven is getrokken f 1100 
voor reis- en verblijfkosten, waaronder blijkens 
de toelichting een bedrag van f 504 wegens ver
blijfkosten voor buiten Doesburg wonende !~den 
der commissie (en wel 7 leden ad f 6 x 12) ; 

dat, nadat deze begroot ing aan de R aden 
der gemeenten, voor welke de gezondheidscom
missie is ingesteld, was overgelegd, het bestuur 
van een dezer gemeenten, met name dat van 
Duiven, daartegen bezwaar heeft gemaakt, 
o. m . op grond dat z. i. slechts vergoeding 
behoort t e worden uitgetrokken voor de wer
kelijk gemaakte reis- en verblijfkosten ; 

dat de _gezondheidscommissie daarop dit 

geschil aan Ged. Staten van Gelderland heeft 
voorgelegd, daarbij mededeelende, dat eene 
vergoeding van f 6 voor tijdverlies van de buiten 
Doesburg wonende leden der commissie h . i. 
niet te hoog is te achten, indien men bedenkt 
dan 4 hunner arts zijn en dikwijls verplicht zijn, 
willen zij de vergaderingen der commissie bij
wonen, in de morgenuren hun praktijk per auto 
t e verrichten ; · 

dat Ged. Staten, bij schrijven van 12 Jan. 
1926, n°. 197, aan de gezondheidscommissie 
hebben doen weten, dat, aangezien de gezond
heidswet de gemeenten niet verplicht meer dan 
de werkelijk gemaakte reis- en verblijfkosten 
te vergoeden, er bij hen bezwaar tegen bestaat, 
dat door de leden der. commissie een vast bedrag 
van f 6 per vergadering in rekening word t ge
bracht, ongeacht welke verblijfkosten zij hebben 
gehad; 

dat zij van meening zijn, dat, indien slechts 
de werkelijk gemaakte verblijfkosten worden 
vergoed, niet meer dan f 100 voor dit doel be
hoeft te worden uitgetrokken, weshalve zij de 
gezondheidscommissie hebben uitgenoodigd, 
eene nieuwe begrooting voor 1926 in te zenden, 
waarbij met de door hen gemaakte opmerking 
is rekening gehouden ; 

dat van de beslissing van Ged. Staten de 
gezondheidscommissie bij Ons in beroep is 
gekomen, aanvoerende, dat Ged. Staten, uit 
het oog verloren hebbende dat het hier gaat om 
een geschil tusschen de commissie en een ge
meentebestuur, waarvan sprake is in den twee
den zin van art. 12 der t egenwoordige wet , 
ten onrechte het bepaalde in art. 11 (2) dier
zelfde wet zijn gaan toepassen en nu het gelo
caliseerde geschil hebben uitgebreid, en het 
onjuiste standpunt hebben ingenomen, alsof 
er tusschen de gemeenten, in het gebied der 
commissie liggende, geen overeenstemming 
verkregen was en zij de geheele begrooting door 
de comm;ssie opnieuw naar hunne inzichten 
wenschen te zien vastgesteld ; dat voorts art. 11 
(1) der wet zegt, dat de uitgaven van de gezond
heidscommissies komen voor rekening van de 
gemeenten, waarvoor zij zijn ingesteld, zonder 
eene nadere definieering en zonder <la t ook 
gesproken wordt van werkelijk gemaakte ver
blijfkosten ; dat zelfs de gezondheidswet in 
het midden laat of toelagen aan alle leden der 
commissie moeten worden verleend, maar de 
mogelijkheid daarvan wel schijnt t e veronder
stellen, door ervan te gewagen, dat toelagen 
van de secretarissen t ot een bedrag van f 400 
per Jaar uit 's Rijks kas worden betaald; dat 
dus het door Ged. Staten aangevoerde motief 
als zoude de wet zich tegen de regeling der ver
goeding voor verblijfkosten, zooals de commis
sie die wenscht, verzetten, niet opgaat ; dat zij 
bovendien de getroffen regeling zeer blijk acht 
en deze dan ook wenscht t e behouden ; dat zij 
voor hare opvatting steun vindt in de missive 
van Onzen Minister van Binnen!. Zaken van 
2 Maart 1907, waarbij deze o.m. laat uit komen, 
dat gezondheidscommissies in rekening kunnen 
brengen die uitgaven, welke noodig zijn voor
of bevorderlij k aan eene behoorlijke vervulling 
van de t aak, aan die commissies bij de wet opge
dragen ; dat deze missive wel gericht was naar 
aanleiding van art . 28 van de vroegere wet van 
1901, doch dat genoemd artikel volgens de 
Memorie van Toelichting met art. 11 der t egen-
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woordige wet zakelijk overeenstemt, en het 
lste lid van art. 11 slechts is gewijzigd, omdat 
eene kortere algemeene formuleering toereikend 
werd geacht, om het doel der wet te bereiken ; 
dat de commissie het noodzakelijk acht, dat 
hare regeling voor de vergoeding der verblijf
kosten aan hare leden gehandhaafd blijft ; 

0. dat niet aannemelijk is gemaakt, dat het 
bijwonen der vergaderingen van de gezondheids
commissie te Doesburg welke, blijkens de inge
winnen ambtsberichten, des namiddags te 2 
uur plegen aan te vangen om ongeveer twee 
uren te duren, voor de buiten deze gemeente 
wonende leden der commissie verblijfkosten 
van f 6 per lid en per vergadering met zich zoude 
brengen; . 

dat deze som ook niet op de begrooting der 
commissie kan worden uitgetrokken als vaste 
vergoeding wegens tijdverzuim voor de hier
bedoelde leden, aangezien de gezondheidswet 
met betrekking tot de gezondheidscommissies 
geen vaste vergoedingen of toelagen kent dan 
alleen in art. 10 de toelage aan den secretaris ; 

dat Ged. Staten mitsdien terecht tegen deze 
uitgave bezwaar hebben gemaakt; 

Gezien de gezondheidswet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
(Gem.Stem) 

22 Mei 1926. BESLUIT tot vernietiging van 
het besluit van Ged. Staten van FrieslaniJ. 
van 18 Januari 1923, n°. 68, 2de Afd. F, 
waarbij goedkeuring is onthouden aan 
het besluit van den Raad der gemeente 
Leeuwarden van 22 Augustus/27 Decembe1· 
1922, n°. 354, R /220, tot wijziging der 
gemeentebegrooting voor het dienstjaar 
1922. s. 141. 

WIJ WILHELM.INA, ENZ. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

Burgemeester en Wethouders der gemeente 
Leeuwarden tegen het besluit van Ged. Staten 
van Friesland van 18 Januari 1923, n°. 68, 
2• Afd. F., waarbij. goedkeuring is onthouden 
aan het besluit van den Raad dier gemeente 
tot wijziging der gemeentebegrooting voor het 
dienstjaar 1922 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
11 April 1923, n°. 207 en 21 Juni 1923, no. 
207 /67; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 8 Mei 
1926 n°. 842 S, Afd. Armwezen; 

Overwegende : dat de Raad van Leeuwarden 
bij besluit van 25 Juli 1922 n°. 221 R /192, 
aangevuld bij besluit van 27 December 1922 
heeft besloten steun naar behoefte en na in
gewonnen advies van de besturen der daarbij 
betrokken vakorgamsaties te laten verleenen 
door eene door Bur~emeester en Wethouders 
aan te wijzen commissie aan uitgetrokken en 
nog niet-trekkende werkloozen die zich daartoe 
bij de Arbeidsbeurs aanmelden, met bepaling 
van den maximum-maat~taf der ondersteuning 
als daarbij nader aangegeven ; 

dat in verband met dit besluit de Raad bjj 
besluit van 22 Augustus/27 December 1922 
n°. 354 R /220 de gemeentebegrooting voor 
1922 heeft gewijzigd door de begrooting der 

inkomsten met f 10,000 rente van op andere 
wijze uitgezette kapitalen te vermeerderen en 
op die der uitgaven een post tot geluk bedrag 
voor kosten der gemeentel(jke steunvedeening 
aan uitgetrokken en nog niet-trekkende werk
loozen als evenbedoeld uit te trekken ; 

dat Ged. Staten van Friesland bij besluit 
van 18 Januari 1923, n°. 68, 2• afd. F. het 
voorzegde Raadsbesluit tot wijziging der bi:: 
grooting niet hebben goedgekeurd; dat ZIJ 
daarbij hebben overwo~en dat __ naar hun oordeel 
's Raads steunverleenmg striJdt met art. 30 
va.n de Armenwet, da.t voorschrijft dat op het 
verzoek om ondersteuning wordt beslist door 
het bestuur van de burgerlijke instelling va.n 
weldadi!,heid, terwijl het tevens een zeer na
deeligeri· invloed zal uitoefenen op de ge~eente
lijke financiën daar de pnkkel om met met 
b'et armbestuur in aanraking te komen en tot 
het. uiterste alles te beproeven om zich zelven 
te helpen bij dit stelsel geheel wordt wegge
nomen, terwijl de te benoemen commissie de 
beschikking zou verkrijgen ovei· de gelden der 
gemeente ; dat tegen deze beschouwingen is 
aangevoerd, dat de steunregeling, vervat in 
circulaires van het Departement van Binnen• 
landsche Zaken en die van den Raad van 
Leeuwarden, waardoor den betrokken validen 
arbeiders de gang naar het armbestuur bespaard 
wordt, staan naast de bepalingen der Armenwet, 
en daarom toelaatbaar zijn ; dat hun college 
van oordeel is, dat wanneer zorg voor werk
loozen niet kan worden ondergebracht onder de 
door wet en Koninklijk Besluit geregelde werk
loozenzorg, voor de Regeering slechts deze twee 
wegen openstaan, of de regeling uit te breiden 
door wijziging van wet of Koninklijk Besluit èf 
de zorg te rangschikken onder en te behandelen 
als individualiseerende armenzorg, waarvoor de 
bepalingen der Armenwet gelden, welke laatste 
behoudens nader te maken of gemaakte wette
lijke regelingen het geheele terrein der verlee
ning van onderstand door de overheid aan hulp
behoevenden bestrijkt ; dat het besluit van den 
Raad van Leeuwarden leidt tot en neerkomt op 
een handelen in strijd met de wet die nu eenmaal 
bepaalde regelen heeft gesteld voor het ver
leehen van bijstand aan hulpbehoevenden, on
verschillig of zij in dien toestand van hulp
behoevendheid zijn gekomen doordat zij werk
loos zijn geworden dan wel doordat misschien 
mede tengevolge van de tijdsomstandigheden 
hun lijfrente, levensverzekering, bespaarde en 
belegde penningen in waarde zijn verminderd 
of tot niets zijn teruggebracht; dat niet is in 
te zien waarom de gelijkheid voor de wet ten 
opzichte van een categorie van hulpbehoeven
den zou moeten worden verbroken, terwij l men 
al de andere zeer talrijke hulpbehoevenden bhjft 
verwijzen naar de door de wet voor het ver
leenen van hulp ingestelde organen ; dat zoolang 
de sinds kort herziene Armenwet geldt, zij 
dient te worden gehandhaafd en blijkt zij niet 
houdbaar, zij moet worden gewijzigd; dat het 
Raadsbesluit tot begrootingswijziging mitsdien 
niet voor goedkeuring vatbaar is ; 

dat van het besluit van Ged. Staten Burge
meester en w· ethouders van Leeuwarden, na
mens den Raad dier gemeente, bij Ons in 
beroep zijn gekomen, aanvoerende, dat naar 
's Raads meerring de bedoelde steunregeling der 

, werkloozen afzonderlijk is te beschouwen en 
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geheel onafhankelijk van de Armenwet; dat 
uit geen enkel artikel, in het bijzonder niet uit 
art. 30 dier wet , valt op te maken dat eene 
steunregeling als door den Raad ontworpen 
met de beginselen dier wet in strijd zou zijn ; 
dat integendeel de burgerlijke armenzorg vol
gens de memorie van toelichting beoogt "behar
tiging van het algemeen belang, dat geschaad 
wordt wanneer burgers in een toestand van 
groote ellende verkeeren, waardoor immers ge
vaar dreigt voor de kracht van het volk en 
voor de rechtsorde" ; dat bij een werklooze 
niet onmiddellijk van groote ellende behoeft 
gesl?roken te worden ; dat zijne werkloosheid 
nog slechts van korten duur kan zijn, maar 
hem toch reeds dadelijk de middelen tot levens
onderhoud kunnen ontbreken; dat daarom h.i. 
de wijze van steunverleening als in het Raads
besluit bedoeld, geenszins onder armenzorg kan 
worden gerekend ; dat integendeel blijkens de 
toelichting op het tweede lid van art. 29, de 
burgerlijke armenzorg er immer aan herinneren 
wil, dat ze "steeds bedacht moet zijn op her
winn en van de zelfstandigheid van den behoef. 
tige" ; dat die zelfstandigheid van den werklooze 
nu niet is verloren gegaan ; dat zij alleen door 
de werkloosheid tjidel(jk is beperkt; dat steun
verlcening bui ten het burgerlijk armbestuur om 
dus .i uist, is, hetgeen in dit geval moet leiden 
tot het doel, dat -:ie Armenwet beoogt ; weshalve 
zij verzoeken de bedoelde wijziging der begroo
ting alsnog goed te keuren : 

Overwegende, dat het verleenen van gelde
lijken steun van gemeentewege aan uitgetrokken 
en niet-trekkende werkloozen is bedoeld als te 
zijn van tijdelijken aard ; dat deze tijdelijke 
steunverleening niet valt onder armenzorg, 
evenmin als b.v. de steunverleening vanwege 
watersnoodcommissies als armenzorg wordt 
aangemerkt : 

Overwegende voorts, dat zeer zeker op het 
oogenblik, dat de Raad der gemeente Leeuwar
den de bedoelde steun_regeling vaststelde, de 
steun verleening in bet a,faemeen aan uitge
trokken en niet-trekkende werk.10ozen no;: niet 
zoo lang had geduurd, d8t die steunverleening 
baar tijdelijk karakter reeds had verloren ; 

dat derhalve Ged. Staten van Friesland ten 
onrechte aan de met de vastgestelde steun
regeling verband houdende wijziging van de be
grooting hunne goedkeuring hebben onthouden; 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit van 
Ged. Staten van Friesland van 18 Jan,1ari 1()23, 
n°. 68, 2° afd. F ., alsnog goedkeuring te ver
leenen ~an lu,t, besluit van den Raad der ge
meente L eeuwarden, d.d. 22 Augustus/27 De
cember 1922 n°. 354 R /220, tot wijziging der 
gemeentebegrooting voor het dienstjaar 1922. 

OPze Minister van Binnenlr ndscbe Zaken en 
Landbouw is belast met de uitvoeriPg van dit 
besluit , dat tegelijk met de in hoofde dezes 
vermelde voordracht van Onzen genoemden 
Minister in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur. 

Het Loo, den 22sten Mei 1926. 
WILHELMINA. 

De M inister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw, J. B. KAN. 

( Uitgeg. 10 J uni 1926.) 

No. 842 S. 

ARMWEZEN. 

Beroep tegen besluit 
Gedeputeerde Staten 

van Friesland. 

's-Gravenhage, 8 Mei 1926. 
Aan de Koninyin. 

Het behaagde Uwer Majesteit bij K abinets
beschikking van 27 J uni 1923, n°. 56, in banden 
van miin toenmaligen ambtsvoorganger te 
stellen het hiernevens eerbiedig weder aan
geboden advies van den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur, dd. 
21 Juni 1923, no. 207 /67, met daarbij behoorend 
ontwerp-beslui t, betreffende het door Burge
meester en Wethouders van L eeuwarden inge
steld beroep tegen het besluit van Ged. Staten 
van Friesland, van 18 Januari 1923, n°. 68, 
2e afdeeling F, waarbij goedkeuring is onthou
den aan het besluit van den Raad dier gemeente 
van 22 Augustus 1922 tot wijziging der ge
meentebegrooting voor het dienstjaar 1922, 
welk laatstgenoemd besluit werd genomen in 
verband met 's Raadsbesluit van 25 Juli 1922, 
aangevuld bij dat van 27 December 1922 en 
strekkende om steun naar behoefte en na in
gewonnen advies van de daarbij betrokken 
vakorganisaties te doen verleenen door eene 
door Burgemeester en Wethouders aan te wijzen 
commissie aan uitgetrokken en nog niet-trek
kende werkloozen, die zich daartoe bij de 
Arbeidsbeurs aanmelden, met bepaling van den 
maximum-maatstaf der ondersteuning als daar
bij nader aangegeven. 

Bedoeld ontwerp-besluit is van den volgenden 
inhoud: 

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

Burgemeester en Wethouders der gemeente 
Leeuwarden tegen het besluit van Ged. Staten 
van Friesland van 18 Januari 1923, n°. 68, 
2• afd. F ., waarbij goedkeuring is onthouden 
aan het besluit van den Raad dier gemeente 
tot wij ziging der g:emeentebegrooting voor het 
dienstjaar 1922 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord , adviezen van 
11 April 1923, no. 207 en 21 Juni 1923, n°. 
207 /67 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandscbe Zaken en Landbouw van 

Overwegende : dat de Raad van Leeuwarden 
bij besluit van 25 Juli 1922 n°. 221 R /192, 
aangevuld bij besluit van 27 December 19_22 
beeft besloten steun naar behoefte en na m 
gewonnen advies van de besturen der daarbij 
betrokken vakorganisaties te laten verleenen 
door eene door Burgemeester en Wethouders 
aan te wijzen commissie aan uitgetrokken en 
nog niet-trekkende werkloozen, die zich daar~oe 
bij de Arbeidsbeurs aanmelden, met bepalmg 
van den maximum-maatstaf der ondersteunmg 
als daarbij nader aangegeven ; 

dat in verband met dit besluit de Raad bij 
besluit van 22 Augustus/27 December 1922 
n°. 354 R /220 de gemeentebegrooting voor 
1922 heeft gewijzigd door de begrooting der 
inkomsten met f 10,000 rente van op andere 
wijze uitgezette kapitalen te vermeerderen en 
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op die der uitgaven een post tot gelijk bedrag 
voor kosten der gemeentelijke steunverleening 
aan uitgetrokken en nog niet-trekkende werk
loozen als evenbedoeld uit te trekken ; 

dat Ged. Staten van Friesland bij besluit van 
18 Januari 1923 n°. 68, 2de afd . F., het voor
zegde Raadsbesluit tot wijzigin~ der begrooting 
niet hebben goedgekeurd ; dat zij daarbij 
hebben overwogen, dat naar hun oordeel 
's Raads steunverleening strjjdt met art. 30 
van de Armenwet, dat voorschrjjft, dat op het 
verzoek om ondersteuning wordt beslist door 
het bestuur van de burgerlijke instelling van 
weldadigheid, t,erwijl het tevens een zeer na
deeligen invloed zal uitoefenen op de gemeente
lijke financiën, daar de prikkel om niet met het 
armbestuur in aanraking te komen en tot het 
uiterste alles te beproeven om zich zelven te 
helpen bij dit stelsel geheel wordt weggenomen, 
terwtjl de te benoemen commissie de beschik
king zou verkrijgen over de gelden der ge
meente; dat tegen deze beschouwingen is aan
gevoerd, dat de steunregeling, vervat in circu
laires van het Departement van Binnenlandsche 
Zaken en die van den Raad van Leeuwarden, 
waardoor den betrokken validen arbeiders de 
gang naar het armbestuur bespaard wordt, staan 
naast de bepalingen der Armenwet en daarom 
toelaatbaar zijn ; dat hun college van oordeel 
is, dat wanneer zorg voor werkloozen niet kan 
worden ondergebracht onder de door wet en 
Koninklijk Besluit geregelde werkloozenzorg, 
voor de Regeering slechts deze twee wegen 
openstaan, of de regeling uit te breiden door 
wijziging van wet of Koninklijk Besluit of de 
zorg te rangschikken onder en te behandelen 
als individualiseerende armenzorg, waarvoor de 
bepalingen der Armenwr;t golden, welke laatste, 
behoudens nader te maken of gemaakte wette
lijke regelingen, het geheele terrein der ver
leening van onderstand door de overheid aan 
hulpbehoevenden bestrijkt ; dat het besluit van 
den Raad van Leeuwarden leidt tot en neerkomt 
op een handelen in strijd met de wet, die nu 
eenmaal bepaalde regelen heeft gesteld voor het 
verleenen van bijstand aan hulpbehoevenden, 
onverschillig of zjj in dien toestand van hulp
behoevendheid zijn gekomen doordat zjj werk
loos zijn geworden dan wel doordat misschien 
mede tengevolge van de tijdsomstandigheden, 
hun lijfrente, levensverzekering, bespaarde en 
belegde penningen in waarde zijn verminderd 
of tot niets zijn teruggebracht ; dat niet is in 
te zien waarom de gelijkheid voor de wet ten 
opzichte van een categorie van hulpbehoevenden 
zou moeten worden verbroken, terwijl men al 
de andere zeer talrijke hulpbehoevenden blijft 
verwijzen naar de door de wet voor het verleenen 
van hulp ingestelde organen ; dat zoolang de 
sinds kort herziene Armenwet geldt, zij dient 
te worden gehandhaafd en blijkt zij niet houd
baar, zij moet worden gewijzigd ; dat het Raads
besluit tot begrootingswijziging mitsdien niet 
voor goedkeuring vatbaar is ; 

dat van het besluit van Ged. Staten Burge
meester en Wethouders vanLeeuwarden,namens 
den Raad dier gemeente, bij Ons in beroep zijn 
gekomen, aanvoerende dat naar 's Raads mee
ning de bedoelde steunregeling der werkloozen 
afzonderlijk is te beschouwen en geheel onaf
hankelijk van de Armenwet; dat uit geen enkel 
artikel, in het bijzonder niet uit art. 30 dier 

wet, valt op te maken, dat eene steunregeling 
als door den Raad ontworpen met de beginselen 
dier wet in strijd zou zijn ; dat integendeel de 
burgerlijke armenzorg volgens de memorie van 
toelichting beoogt "behartiging van het alge
meen belang, dat geschaad wordt wanneer 
burgers in een toestand van groote ellende ver
keeren, waardoor immers gevaar dreigt voor de 
kracht van het volk en voor de rechtsorde" ; 
dat bij een werklooze niet onmiddellijk van 
groote ellende behoeft gesproken te worden ; dat 
zijne werkloosheid nog slechts van korten duur 
kan zijn, maar hem toch reeds dadelijk de 
middelen tot levensonderhoud kunnen ontbre
ken ; dat daarom h. i. d e wijze van steun
verleening als in het Raadsbesluit bedoeld, 
geenszins onder armenzorg kan worden gere
kend; dat integendeel blijkens de toelichting 
op het tweede lid van art. 29, de burgerlijke 
armenzorg er immer aan herinneren wil, cl.at ze 
"steeds bedacht moet zijn op herwinnen van d e 
zelfstandigheid van de behoeftige" ; dat die 
zelfstandigheid van den werklooze nu niet is 
verloren gegaan ; dat zij alleen door de werk
loosheid tijdelijk is beperkt ; dat steunverleening 
buiten het burgerlijk armb'lstuur om dus juist 
is, hetgeen in dit geval moet leiden tot het doel, 
dat de Armenwet beoogt ; weshalve zij ver
zoeken d e bedoelde wijziging der begrooting 
alsnog goed te keuren ; 

Overwegende : dat het verleenen van gelde
lijken steun van gemeentewege aan uitgetrokken 
en niet-trekkende werkloozen moet worden 
aangemerkt als armenzorg, welke moet plaats 
vinden op de bij de Armenwet voorgeschreven 
wijze; 

dat de door den Raad van Leeuwarden vast
gestelde steunregeling, volgens welke aan de 
uitgetrokken en nog niet-trekkende werkloozen, 
die zich daartoe bij de Arbeidsbeurs aanmelden, 
uit de gemeentekas steun wordt verleend door 
eene door Burgemeester en Wethouders aan te 
wijzen commissie na ingewonnen advies van de 
besturen der daarbij betrokken vakorganisaties, 
zich met de bepalingen dezer wet niet ver
draagt, in het bijzonder niet met art. 30, 
krachtens welk artikel op een verzoek om 
ondersteuning door het bestuur van de bur
gerlijke instelling van weldadigheid of bjj ge
breke daarvan door Buq~emeester en Wet
houders moet worden beslist ; 

dat Ged. Staten mitsdien terecht aan de met 
de vastgestelde steunregeling verband houdende 
wijziging van de begrooting hunne goedkeuring 
hebben onthouden ; 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

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

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

Met dit ontwerp-besluit kan ik mij bezwaarlijk 
vereenigen. 

Het verleenen van geldelijken steun van 
gemeentewege aan uitgetrokken en niet-trek
kende werkloozen is bedoeld als te zijn van 
tijdelijken aard. 

Deze tijdelijke steunverleening valt m. i. niet 
onder armenzorg, evenmin als b.v. steunver
leening vanwege watersnoodcomm1Ssies als 
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armenzorg wordt aangemerkt. Voorts had, zeer 
zeker op het oogenblik, dat de Raad der ge
meente Leeuwarden de bedoelde steunregeling 
vaststelde, de steunverleening in het algemeen 
aan uitgetrokken en niet-trekkende werkloozen, 
nog niet zoo lang geduurd, dat die steunver
leening haar tijdelijk karakter reeds had ver
loren. 

Op deze gronden ben ik van meening, dat 
het besluit van Ged. Staten van Friesland dd. 
18 Januari 1923, n°. 68, 2• afd. F., waarbij 
goedkeuring is onthouden aan het besluit van 
den Raad der gemeente Leeiiwarden, dd. 22 Au
gustus/27 December 1922, n°. 354 R /220, be
hoort te worden vernietigd en dat evengenoemd 
Raadsbesluit door Uwe Majesteit alsnog behoort 
te worden goedgekeurd. Een in dien zin op
gemaakt ontwerp-besluit wordt Uwer Majesteit 
hierbij eerbiedig ter bekrachtiging aangeboden . 

De Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw, J. B. KAN. 

22 Mei 1926. BESLUIT, bepalende de bekend
making in het Staatsblad van het op 9 Ja
nuari 1925 te Oslo tusschen Nederland en 
Noorwegen gesloten verdrag betreffende on
gevallenverzekering (Staatsblad 1925, n° . 
543). 1 s. 142 

W1.r WILHELMINA, ENZ. 
Gezien de wet van den 30sten December 1925 

(Staatsblad n°. 543), houdende goedkeuring van 
het op 9 Januari 1925 te Oslo tusschen Neder
land en Noorwegen gesloten verdrag betreffende 
ongevallenverzekering, van welk verdrag een 
afdruk bij dit Besluit is gevoegd ; 

Overwegende, dat de akten van bekrachtiging 
van dat verdrag op 4 Mei 1926 te Oslo zijn uit
gewisseld; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den l 7den Mei 1926, 
Directie van het Protocol, n°. 15104 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
meergenoemd verdrag te doen bekend maken 
doordeplaatsingvanditBesluitinhetStaatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zooveel 
hem betreft, belast met de uitvoering van het
geen ten deze wordt vereischt. 

H et Loo, den 22sten Mei 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
VAN KARNEBEEK. 

(Uitgeg. 3 Juni 1926.) 

25 Mei 1926. Wet tot verklaring van het alge
meen nut der onteigening ten behoeve 
van aanleg van een tramweg van Velp 
naar Arnhem. S. 143. 

25 .Mei 1926. WET tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening ten behoeve 
van aanleg van verbindings- en opstel
sporen ten dienste van de Centrale Werk
plaats der Nederlandsche Spoorwegen te 
Zwolle. S. 144. 

1 Zie voor de Nederlandsche en Noordsche 
tekst Staatsblad 543 van 1925. 

25 Mei 1926. WET tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van perceel en, 
erfdienstbaarheden en andere zakelijke 
rechten, noodig voor de verbetering van 
den weg, loopende van Rijswijk (Hoornbrug) 
naar de Vink (aansluiting aan den Rijks
weg) nabij Leiden, in de gemeenten Voor
burg, Veur en Voorschoten. S. 145. 

25 Mei 1926. WET, houdende goedkeuring 
van het op 18 Mei 1925 tusschen Neder
land en Zwitserland t e Bern gesloten voor
loopig luchtvaartverdrag. S. 146. 

W1.r WILHELMINA, ENZ ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het op 18 Mei 1925 tusschen N ederland en 
Zwitserland te Bern gesloten voorloopig lucht
vaartverdrag ingevolge artikel 58 der Grond
wet de goedkeuring der Staten-Generaal be
hoeft; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. J. Het nevens deze wet in afdruk ge

voegde op 18 Mei 1925 tusschen Nederland 
en Zwitserland t e Bern gesloten voorloopig 
luchtvaartverdrag wordt goedgekeurd. 

Art. II. Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag volgende op dien harer 
afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 25sten Mei 

1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, H. v. D. VEGTE. 
De .Minister van Buitenlandsche Zaken, 

VAN KARNEBEEK. 
(Uitgeg. 10 Juni 1926.) 

CONVENTIO r provisoire réglant la circulation 
aérienne entre les Pays-Bas et la Suisse. 

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas 
et 

Ie Conseil Fédéral Suisse, 
animés d'un même désir de régler la naviga

tion aérienne entre les Pays-Bas et la Suisse, 
ont résolu de conclure à eet effet une conven

tion provisoire et ont désigné leurs Plénipo
tentiaires, savoir: 

Sa l\fajesté la Reine des Pays-Bas : 
Monsieur Willem I. Doude van Troostwijk, 

Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipo
tentiaire des Pays-Bas en Suisse, 

Le Conseil Fédéral Suisse : 
Monsieur Giuseppe l\fotta, Conseiller Fédéral, 

Chef du Département Politique Fédéral, 
lesquels, après s'être fait connaître leurs 

pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due 
forme, sont convenus des articles suivants, 
sous réserve de ratification : 

Article premier. Chacun des Etats contrac
tants accordera en temps de paix aux aéronefs 
dûment enregistrés dans l'autre Etat contrac
t ant la liberté de passage inoffensif au-dessus 
de son territoire, pourvu que soient observées 
les conditions énoncées dans la présente con
vention. 

Au sens de cette convention, le "territoire 
des Etats contractants" s'étendra aux eaux 
territoriales et le terme "aéronef" ne désignera 
que les aéronefs privés. 

Art. 2. Jusqu'à nouvel avis, les frontières 
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des deux Etats pourront être franchies à n'im-. 
porte que! point. 

Art. 3. Chacun des Etats contractants aura 
Ie droit d 'interdire Ie survol de certaines zones 
de son territoire, sous réserve qu'il ne sera fait 
aucune distinction, à eet égard, entre les 
aéronefs des deux Etats. 

En outre. chaque Etat aura Je droit, dans 
des circonstances exceptionnelles, de restreindre 
ou d'interdire Je survol de son territoire ou de 
partie de son t erritoire. Dans ce cas, la réserve 
mentionnée ci-dessus ne sera pas maintenue. 

Les interdictions et restrictions prévues dans 
eet article devront être notifiées à l'autre Etat 
contractant. 

Art. 4. Chaque aéronef s'engageant au-dessus 
d'une zone interdite devra immédiatement 
donner Ie signa! de détresse prescrit par l'Etat 
survolé et atterrira au plus töt sur l'un des 
aérodromes ou aéroports de eet Etat et en dehors 
de la zone interdite. 

Art. 5. Les aérodromes et aéroports ouverts 
à l'usage public seront aussi ouverts aux aéro
nefs des deux Etats. 

Après l'entrée dans et avant la sortie de l'un 
dès deux pays, le premier atterrissage et le 
dernier départ ne devront avoir lieu que sur 
·ou d'un des aérodromes ou aéroports ouverts 
à l'usage public, ou des formalités douanières 
pourront être remplies, tout atterrissage entre 
la frontière et l'aérodrome ou l'aéroport étant 
interdit. 

Dans des cas exeptionnels et avec l'assenti
ment de l'autorité compétente, le premier 
atterrissage et le dernier départ pourront avojr 
lieu sur un autre t errain ou d 'un autre terrain, 
ou les formalités douanières seront remplies. 
l'atterrissage entre la frontière et eet autre 
terrain étant également interdit. 

Chacun des Etats contractants communi
quera à l'autre une liste des aérodromes ou 
aéroports ouverts à l'usage public au moment 
de la mise en vigueur de cette convention. 
Cette liste devra aussi désigner les endroits 
ou pourront être remplies les formalités dou
anières. 

Sera notifiée immédiatement à l'autre Etat 
contractant toute modification de cette liste 
ou toute restriction, même temporaire, dans 
l'usage des aérodromes et des aéroports indi
qués. 

Art. 6. Les aéronefs devront porter des 
marques distinctives apparentes, permettant 
de les identifier en plein vol. 

Ils devront être pourvus des certificats et 
des documents exigés pour la circulation aérien
ne dans Ie pays dont ils possèdent la nationa-!ité_ 

Pour autant qu'elles remplissent dans l'aéro
nef des fonctions pour lesquelles une licence 
spéciale est exigée dans le pays auquel elles 
ressortissent, les personnes composant l'équi
page - c'est-à-dire toutes les personnes se 
trouvant à bord de l'aéronef, à l'exception de 
passagers - devront être munies des certificats 
prescrits pour la circulation aérienne dans leur 
pays ; les autres membres de l'équipage devront, 
être pourvus de documents précisant leur 
fonction à bord de l'aéronef, leur métier, leur 
identité et leur nationalité. 

Les documents délivrés ou reconnus valables 
pour les aéronefs et leur équipage par l'un des 
deux Etats contractants auront, dans l'autre 

Etat, la même validité que les documents 
correspondants qui ont été délivrés ou reconnus 
vaJables par ce dernier. 

Chacun des Etats contractants se réserve 
le droit de ne pas reconnaître valables, pour la 
circulation aérienne dans les limites et au-dessus 
de sou propre territoire, les brevets d'aptitude 
conférés à ses ressortissants par l'autre Etat 
contractant. 

Art. 7. Faute de prescriptions spéciales ei; 
sauf les prescriptions de l'article 6, les personnes 
composant l'équipage et les passagers devront 
être pourvus des documents exigés par les 
r èglements généraux concernant le trafic entre 
les deux pays. 

Art. 8. Il est interdit aux aéronefs de porter 
un appareil radio-électrique, quel qu'il soit, 
sans une licence SJ?éciale délivrée par l'Etat 
<lont l'aéronef possede la nationalité. L'usage 
de ces appareils est soumis, au-dessus du ter
ritoire de chacun des Etats contractants, anx 
prescriptions édictées à eet effet par l'autorité 
compétente de eet Etat. En ontre, ces appareils 
ne pourront être utilisés que par des mem~res 
de l'équipage mnnis d'une licence spémale 
délivrée à eet effet par le Gouvernement de 
leur pays. -

Pour des motifs de sécurité, les deux Etats 
contractants se réservent de conclure des ar
rangements relatifs à l'installation obligatoire 
d'appareils radio-électriques à bord des aéronefs. 

Art. 9. Il est interdit aux aéronefs, à leur 
équipage et aux passagers de transporter 
comme cargaison ou d'autre manière des armes, 
des munitions, des gaz asphyxiants ou des 
explosifs. Le transport de pigeons voyageurs et 
d 'appareils photographiques et cinématogra
phiques, dans les limites du territoire de l'Eta~ 
contractant dont l'aéronef ne possède pas H,, 

nationaJité, ne s'effectuera pas sans une per
mission de l'autorité compétente de eet Etat. 

Art. 10. Les aéronefs transportant des per
sonnes et des marcba.ndises devront être munis 
d 'une liste nominative des passagers, d'un 
manifeste indiquant la nature et le quantité 
des marchandises, ainsi que des déclaratione 
de douane nécessaires. 

Si, à l'arrivée de l' aéronef, il est constaté 
une différence entre le manifeste et les marcban
dises transportées, l'antorité douanière de 
l'aérodrome ou de l'aéroport d'arrivée pourra 
se mettre en rapport avec l'autorité douanière 

, compétente dans l'autre Etat contractant. 
Le transport du courrier postal pourra être 

réglé directement par des accords spéciaux 
entre les administrations postales des deux 
Etats contractants. 

Art. ll. Au départ et à l'atterrissage, les 
autorités compétentes de chacun des Etats 
contractants auront le droit, dans tous les cas, 
de visiter les aéronefs de l'autre Etat et de 
vérifier les certificats et les documents dont 
ils doivent être munis. 

Art. 12. Chacun des Etats contractants aura 
le droit de soumettre à des réglementations 
spéciales Ie transport commercial de personnes 
et de marchandises de son territoire et à son ter
ritoire, ainsi que dans les limites de son territoire. 

Le transport commercial de personnes et de 
marchandises entre deux points dans l'intérieur 
du territoire de l'Etat pourra être réservé aux 
aéronefs nationaux. 
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L'établissement de voies aériennes jalonnées, 
ainsi que l'exploitation d'un service aérien 
régulier au-dessus du territoire de l'un de• 
deux Etats contractants pourront être soumis 
à une autorisation spéciale. 

Art. 13. Il est interdit de lancer d'un aéronef 
en vol d 'autre lest que du sable fin ou de !'eau. 

Art. 14. Tous déchargements cu jets en cours 
de route autres que ceux du lest n'auront lieu 
qu'avec une autorisation spéciale de l'Etat sur 
Ie t erritoire duquel a lieu Je déchargement ou 
Ie jet. 

Art. 15. Sous rt'serve des stipulations con
traires de la présente com·ention, les aéronefs 
appartenant à l'un des Etats contractants, 
leurs équipages et leurs passagers seront soumis, 
lorsqu'i]s se trouvent sur Ie territoire de l'autre 
Etat, aux obligations ré-~ultant des dispo~it,ions 
en vigueur dans eet Etat touchant la navigation 
aérienne en général, les rlroits de douane et au tres 
droits, les interdictions d'exportation et d 'im
portation, Ie transport de personnes et de mar
chandises, la sfourité et l'ordre pu blies. lis 
seront soumis, en outre, aux autres obligations 
résultant de la législation générale en vigueur. 

Les deux Etats contractants se communi
queront mutuellement les lois et règlements 
régissant la navigation aérienne sur leur terri
toire. 

Art. 16. Chacun des Etats contractants pour
ra dénoncer cette convention en tout temps, 
avec un préavis de trois mois. 

En outre, chacun des Etats contractants se 
réserve Ie droit de dénoncer cette convention 
avec effet immédiat dès que les deux Etats 
auront ratiEé la c'onvention internationale rela
tive à la navigation aérienne signée à Paris Ie 
13 octobre 1919. 

Art. 17. La présente convention sera rati
fiée et !'échange des instruments de ratification 
devra avoir lieu aussitót que possible. Elle 
entrera en vigueur Ie jour ou les ratifications 
auront été échangées. 

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs 
ont signé la :présente convention provisoire et 
y ont appose leurs sceaux. 

Fait à Berne, en double exemplaire, Ie dix
huit mai 1925. 

(signé) W. I. D0UDE VAN TROOSTWIJK. 
(signé) MoTTA. 

PROTOCOLE final à la convention provisoire 
réglant la circulation aérienne entre les 
Pays-Bas et la Suisse. 

Les deux Parties contractantes conviennent 
qu'au sens de la présente convention, la Prin
cipauté de Liechtenstein sera considérée comme 
partie intégrante du territoire suisse tant 
qu'elle appartiendra au territoire douanier 
suisse. 

Berne, Ie dix-huit mai 1925. 
(signé) W. I. DOUDE VAN TR00STWIJK. 
(signé) MOTTA. 

25 Mei 1926. WET, houdende goedkeuring van 
het op 4 November 1925 te 's-Gravenhage 
gesloten voorloopig luchtvaartverdrag tus
schen Nederland en Polen. S. 147. 

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

dat het op 4 November 1925 te 's-Gravenhage 

. tusschen Nederland en Polen gesloten voorloopig 
luchtvaartverdrag ingevolge artikel 58 der 
Grondwet de goedkeuring der Staten-Generaal 
behoeft; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. Het nevens deze wet in afdruk ge

voegd op 4 November 1925 te 's-Gravenhage 
tusschen Nederland en Polen gesloten voorloopig 
luchtvaartverdrag wordt goedgekeurd. 

Art II. Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 25sten Mei 

1926. 
WILHELMINA. 

De ~Minister van Waterstaat, H. v. D. VEGTE. 
D e Minister van Buitenlandsche Zaken, 

VAN KARNEBEEK. 
( Uitgeg. 10 Juni 1926.) 

CONVENTION Provisiore Goncernant la navi
gation aérienne entre les Pays-Bas et la 
Pologne. 

Sa Majesté la R eine des Pays-Bas et Ie 
Président de la Républi9-ue de "Pologne, 

également animés du desir de régler la navi
gation aérienne entre les Pays-Bas et la Pologne, 
ont résolu de conclure à eet effet une convention 
provisoire et ont nommé pour Leurs P lénipo
tentiaires, savoir : 

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas : Son 
Excellence Jonkheer H. A. van Karnebeek, 
Son Ministre des Affaires Etrangères, et 

Ie Président de la République de Pologne : 
Son Excellence Monsieur S. Kozminski, Envoyé 
Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de 
la République de Pologne près Sa Majesté la 
Reine des Pays-Bas; 

lesquels, dfiment autorisés, sont convenus 
des articles suivants : 

Article premier. Chacun des Etats contrac
tants accordera en temps de paix aux aéronefs, 
dûment enregistrés dans l'autre Etat contrac
tant, la liberté de passage inoffensif au-dessus 
de son territoire, pourvu que les conditions 
établies dans la présente convention soient 
observées. 

Au sens de cette convention Ie "territoire 
des Etats contractants" sera entendu comme· 
comprenant les eaux territoriales ; Ie mot 
,,aéronef" ne désignera que les aéronefs privés. 

.Art. 2. Jusqu'à nouvel ordre il sera permis 
de survoler les frontières des deux Etats 
contractants à n'importe que! point. 

Art. 3. Chacun des Etats contractants aura 
Ie droit d'interdire Ie survol de certaines zones 
de son territoire, sous réserve qu'il ne sera 
fait aucune distinction à eet égard entre les 
aéronefs des deux Etats. 

En outre chaque Etat aura Ie droit en cas 
de circonstances exceptionnelles de restreindre 
ou d'interdire Ie survol de son territoire ou de 
parties de son territoire. Dans ce aas la réserve 
mentionnée ci-dessus ne sera pas applicable. 

Les interdictions et restrictions de eet article 
devront être notifiées à l'autre Etat contractant. 

Art. 4. Chague aéronef s'engageant au-dessus 
d'une zone interdite devra donner Ie signa! de 
détresse, prescrit par l'Etat survolé, et atter
rira immédiatement sur l'un des aérodromes 
ou hydroaérodromes de eet Etat et en dehors 
de la zone interdite. 
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Art. 5. Les aérodromes et hydroaérodromes, 
ouverts à l'usage p ublic, seront ouverts aux 
aéronefs des deux Etats. 

Après !'èntrée dans et P.vant la sortie de 
l'un des deux pays Ie premie~ atterrissage et 
Ie dernier dé part ne devront a voir lieu que sur 
ou de l'un des aérodromes ou hydroaérodromes 
ou verts à l'usage public, ou les formalités 
douanières pourront être remplies, tout atter
rissage entre la frontière et l'aérodrome ou 
l'hydroaérodrome étant interdit. 

Dans des cas exceptionnels et avec la per
mission de l'autorité compétente, il sera permis 
d'effectuer Ie premier atterrissage et Ie dernier 
départ sur un autre terrain ou d'un autre ter
rain, ou les • formalités douanières pourront 
être remplies, l'atterissage entre la frontière 
et Ie terrain susvisé étant également interdit. 

Chacun des Etats contractants communi
quera à l'autre une liste des aérodromes ou 
hJdroaérodromes, ouverts à l'usage public, 
avant la mise en vigueur de cette convention. 
Cette liste désignera en plus des endroits ou 
les formalités douanières pourront être effec
tuées. 

Toute modification de cette liste et toute 
restriction, même temporaire, dans l'usage des 
aérodromes et des hydroaérodromes indiqués 
seront notifiées immédiatement à l'autre Etat 
contractant. 

Art. 6. Les aéronefs devront porter des mar
qucs distinctives apparentes, permettant de 
les identifier en plein vol. 

Les aéronefs devront être pourvus d\lS cer
tificats et des documents prescrits pour la 
circulation aérienne dans leur pays. 

Autant qu'elles remplissent dans l'aéronef 
des fonctions pour lesquelles une licence spéciale 
est exi~ée dans leur pays, les personnes compo
sant !'equipage - c. à. d. toutes les personnes 
~P trouvant à bord de l'aéronef à l'exception 
des passagers - devront être munies des certi
ficats prescrits pour la circulation aérienne 
dans leur pays ; les autres membres de l'équi
pagc devront être pourvus de documents d'ou 
apparaîtra leur fonction à bord de l'aéronef, 
leur métier, leur identité et leur nationalité. 

Les documents délivrés ou reconnus valables 
pour les aéronefs et leur équipage par l'un des 
deux Etats contractants auront dans l'autre 
Etat la même validité que les documents cor
respondants délivrés ou reconnus valables par 
ce dernier. 

Chacun des Etats contractants se réserve Ie 
droit de ne pas reconnaître valables pour la 
circulation aérienne dans les limites de son ter
ritoire les brevets d'aptitude, conférés à ses 
ressortissants par l'autre Etat contractant. 

Art. 7. Faute de prescriptions spéciales et 
sauf les prescriptions de l'article 6, les person
nes composant l'équipage et les passagers de
vront être pourvus des documents exigés par 
les règlements généraux concernant Ie tralie 
entre les deux pays. 

Art. 8. Il sera interdit à l'aéronef de porter 
un apnareil de radio-communication que! qu'il 
soit s·ans une licence spéciale délivrée par 
l'Etat, dont l'aéronef possède la nationalité. 
L'usage de ces appareils est soumis au-dessus 
du territoire de chacun des Etats contractants 
aux prescriptions édictées à eet effet par l'au
torité compétente de eet Etat. En outre ces 

appareils ne pourront être employés que var 
des membres de l'équipage munis d 'une licence 
spéciale délivrée à eet effet par Ie Gouvernement 
de leur pays. 

Les deux Etats contractants se réservent de 
conciure pour des raisons de sécurité des arran
gements relatifs à l'installation obligatoire 
d'appareils de radiocommunication · dans les 
aéronefs. 

Art. 9. Il sera interdit aux aéronefs, à leurs 
équipages et aux passagers de transporter com

. me cargaison ou d'autre manière des armes, 
des munitions, des gaz asphyxiants ou des 
explosifs . Le transport de pigeons voyageurs 
et d 'appareils photographiques et cinémato
grapbiq ues dans les limites du territoire de 
l'Etat contractant, dont l'aéronef ne possède pas 
la nationalité, ne s'effectuera pas sans une per
mission de l'autorité compétente de eet Etat. 

Art. 10. Les aéronefs transportant des per
sonnes et des marchandises devront être munis 
d'une liste nominative des passagers, d 'un 
manifeste indiquant la nature et la quantité 
dt.s marchandises, ainsi que des déclarations 
de douane nécessaires. 

Si, à l'arrivée de l'aéronef il est constaté une 
différence entre Je manifeste et les marchandises 
transportées, l'autorité douanière de l'aéro
drome ou de l'hydroaérodrome d'arrivée pourra 
se mettre en rapport avec l'autorité douanière 
compétente dans l'autre Etat contractant. 

Le transport du courrier postal pourra être 
réglé directement par des accords spéciaux 
entre les administrations postales des deux 
Etats contractants. 

Art. 11. Au départ et à l'atterrissage les 
autorités compétentes de chacun des Etats 
contractants auront Ie droit dans tous les cas 
de visiter les aéronefs de l'autre Etat et de 
vérifier les certificats et les documents prescrits. 

Art. 12. Chacun des Etats contractants aura 
Ie droit de soumettre à des réglementations 
spéciales le transport commercial de personnes 
et de marchandises de son territoire et à son 
territoire, ainsi que dans les limites de son 
territoire. 

Le transport commercial de personnes et de 
marchandises entre deux points dans l'intérieur 
du territoire de l'Etat pourra être réservé aux 
aéronefs nationaux. 

L'établissement de voies aériennes jalonnées, 
ainsi que l'exploitation d'un service aérien 
régulier au-dessus du territoire de l'un des 
deux Etats contractants pourront être soumis 
à une autorisation spéciale. 

Art. 13. Des aéronefs en vol ne sera lancé 
d 'autre lest que du sable fin ou de !'eau. 

Art. 14. Les déchargements ou les jets en 
cours de route autres que ceux du lest n 'auront 
lieu qu'avec une autorisation spéciale de l'Etat, 
sur Ie territoire duquel a lieu Ie déchargement 
ou Ie jet. 

Art. 15. Les aéronefs apl?artenant à l'un des 
Etats contractants, leurs equipages et passa
gers, lorsqu'ils se trouvent sur Ie territoire de 
l'autre Etat, seront soumis aux obligations 
résultant des dispositions en vigueur dans 
l'Etat en question relativement à la navigation 
aérienne en général, aux droits de douane et 
autres droits, interdictions d 'exportation et 
d'importation, transport de personnes et de 
marchandises, à la sécurité et l'ordre publics, 
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à moins qu'il n'en ait été prévu autrement 
dans eet accord. lis y seront soumis encore 
aux auttes obligations résultant de la législation 
générale en vigueur. 

Les deux Etats contractants se communique
ront mutuellement tous les lois et règlements 
r égissant la navigation aérienne sur leur terri 
toire. 

Art. 16. Chacun des Etats contractant s 
pourra dénoncer cette convention en tout 
temps avec préavis de trois mois. 

En outre, chacun des Etats contractants se 
réserve Ie droit de dénoncer cette convention 
avec effet immédiat de cette dénonciation dès 
que les deux Etats auront ratifié la convention 
internationale relative à la navigation aérienne 
signée à Paris le 13 octobre 1919. 

Art. 17. La présente convention sera ratifiée 
et !'échange des instruments de ratification 
d evra avoir lieu à Varsovie aussitöt que possi
ble. Elle entrera en vigueur Ie quinzième jour 
après !'échange des ratifications. 

En foi de q uoi les Plénipotentiaires respectifs 
ont signé la présente convention provisoire et 
y ont appose leurs sceaux. 

Fait, en double exemplaire, à La Haye, Ie 
4 novembre 1925. 

(L.S.) v. KARNEBEEK. 
(L.S. ) STANISLAS KozMINSKI. 

Behoort bij de wet van 25 Mei 1926 (Staats-
blad n°. 147). · 

Ons bekend, 
De Minister van Waterstaat, H. v. D . VEGTE. 

De .Minister van Buitenlandsche Zaken, 
VAN KARNEBEEK. 

25 Mei 1926. WET, houdende goedkeuring 
van het op 21 November 1925 te Stockholm 
gesloten voorloopig luchtvaartverdrag tus
schen Nederland en Zweden. S. 148. 

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

d at het op 21 November 1925 t e Stockholm 
tusschen Nederland en Zweden gesloten voor
loopig luchtvaartverdrag ingevolge artikel 58 
der Grondwet de goedkeuring der Staten
Generaal behoeft ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. Het nevens deze wet in afdruk ge

voegd op 21 November 1925 te Stockholm t us
schen Nederland en Zweden gesloten voorloopig 
luchtvaartverdrag wordt goedgekeurd. 

Art. II. Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag, volgende op dien harer 
afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten P aleize het Loo, den 25sten Mei 

1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, H. v. D . VEGTE. 
De Minister van Buitenlandsche Zaken, 

V. KARNEBEEK. 
( Uitgeg. 10 J uni 1926.) 

CONVENTION provis·ioire concernant la navi
gation aérienne entre les Pays-Bas et la 
Suède. 
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas 

et 
Sa Majesté Ie Roi de Suède 

également animés du désir de régler la navigati-

on aérienne entre les P ays-Bas et la Suède, 
ont résolu de conclure à eet effet une conven
tion provisoire et ont nommé pour Leurs 
Plénipotentiaires, savoir : 

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas : 
Son Chambellan le Baron Sweerts de Landas 
Wyborgh, 
Son Envoyé Extraordinaire et Ministre P léni
potentiaire près la Cour de Suède ; 

Sa Majesté Ie Roi de Suède : 
Son Excellence Monsieur Bo Öst en Undén, 

Son Ministre des Affaires Etrangères, 
lesquels, dûment autorisés, sont convenus des 
articles suivants : 

Article l er. Chacun des Etats contractants 
accordera en temps de paix aux aéronefs, 
dûment enregistrés dans l'autre Etat contrac
tant, la liberté de passage inoffensif au-dessus 
de son territoire, pourvu que les conditions 
é tablies dans la présente convent ion soient 
obser vées. 

Au sens de cette convention Ie "territoire 
des E tats contractants" sera entendu comme 
comprenant les eaux t erritoriales : Ie mot 
,,aéronef" ne désignera que les aéronefs privés. 

Art. 2. Sauf dispositions spéciales les fron
tièree du territoire des deux Etats contract ants 
pourront être survolées à n ' importe que! point. 

Art. 3. Chacun des Etats contractants aura 
Ie droit d 'interdire Ie survol de certaines zones 
de son territoire, sous réserve qu'il ne sera fait 
aucune distinction à eet égard entre les aéronefs 
des deux Etats. 

En outre chaque Etat aura le droit en cas 
de circonstances exceptionnelles de restreindre 
on d'interdire Ie survol de son territoire on de 
parties de son territoire. Dans ce cas la susdite 
réserve ne sera pas applicable. 

Les interd ictions et restrictions prévues dans 
eet article devront être notifiées à l'autre Etat 
contractant. 

Art. 4. Chaque aéronef s'engageant au-dessus 
d 'une zone interdite devra donner Ie signa! de 
détresse, prescrit par l'Etat survolé, et atterrir 
immédiatement sur l'un des aérodromes on 
aéroports de eet Etat et en dehors de la zone 
interdite. 

Art. 5. Les aérodromes et aéroports, ouverts 
à l'usage public, seront ouverts aux aéronefs 
des deux Etats. 

Après l'entrée d 'un aéronef dans l'un des 
deux pays et avant la sortie de ce pays Ie pre
mier att errissage et le dernier départ ne de
vront s'effectuer que sur ou d'un aérodrome 
on aéroport ouvert à l 'usage public, ou les 
formalités douanières pourront être remplies, 
tout atterrissage entre la frontière et l'aéro
drome ou l'aéroport étant interdit. 

Dans des cas exceptionnels et a vee la per
mission de l'autorité compétente, il sera permis 
d 'effectuer Ie premier atterrissage et Ie dernier 
départ sur ou d 'un autre t errain, ou les for
malités douanières pourront être remplies, 
l 'atterrissage entre la frontière et Ie terrein 
susvisé étant également interdit. 

Chacun des Etats contractants communi
quera à l'autre avant la mise en vigueur de la 
présente convention, une liste des aérodromes 
ou aéroports ouverts à l'usage public. Cette 
liste désignera en outre les endroits ou les 
formalités douanières pourront être remplies. 

Toute modification de cette liste et toute 
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restriction, même t emporaire, dans l'usage des 
aérodromes et des aéroports indiqués, seront 
notifiées immédiatement à l'autre Etat con
tractant. 

Art. 6. Les aéronefs devront porter des mar
ques distinctives apparentes, permettant · de 
les identifier en plein vol. 

Les aéronefs devront être pourvus des certi
ficats et des documents prescrits pour la circu
lation aérienne dans leur pays. 

Pour autant qu'elles remplissent dans 
l' aéronef des fonctions pour l' exercice desq uelles 
une licence spéciale est exigée dans leur pays, 
les personnes composant l'équipage - c'est
à-dire toutes les personnes se trouvant à bord 
de l'aéronef à l'exception des passagers - de
vront être munies des certificats prescrits pour 
la circulation aérienne dans leur pays ; les 
autres membres de l'équipage devront être 
pourvus de documents précisant leur fonction 
à bord de l'aéronef, leur profession ou qualité, 
leur identité et leur nationalité. 

Les documents délivrés ou reconnus valables 
pour _les aéronefs et leur équipage par l'un des 
deux Etats contractants auront dans l'autre 
Etat la même validité que les documents corres
pondants délivrés ou reconnus valables par ce 
dernier. 

Chacun des Etats contractants se réserve Ie 
droit de ne pas reconnaître valables pour la 
circulation aérienne dans les limites de son 
territoire les brevets d'aptitude, conférés à ses 
r essortissants par l'autre Etat contractant. 

Art. 7. Faute de prescriptions spéciales et 
sauf les stipulations de l'article 6, les personnes 
composant l'équipage et les passagers devront 
être pourvus des documents exigés par les r ègle
ments généraux concernant 1 e trafic entre les 
deuic pays. 

Art. 8. Il est interdit aux aéronefs de porter 
un appareil radioélectrique quel qu'il soit sans 
unc licence spéciale délivrée par l'Etat, dont 
1 aéronef possède la nationalite. L 'usage d,~ ces 
a ppareils est soumis au-,lessus du tf'fritoirc de 
chacun des Etats contractants aux prescrip
tions édictées à eet effet par l 'autorit.e compé
tente de eet Etat. En outrn ctls a.ppareils ne 
pourront être employés que par des membres 
de l 'équipage munis d 'une licence spéciale 
déhvrée à eet effet par Ie Gouvernement de leur 
pays. 

Les deux Etats contractants se réservent de 
conclure pour des raisons de sécurité èes arran
gements relatifs à l'installation obligatoire 
d'appareils radioélectriques dans les aéronefs. 

Art. 9. Il est interdit aux aéronefs. à leur 
équipage et aux passagers de transporter com
me cargaison ou d'autre manière des armes, 
des munitions, des gaz asphyxiants ou des 
explosifs. Le transport de pigeons voyageurs 
et d'appareils photographiques et cinémato
graphiques dans les limites du territoire de 
l'Etat contractant, dont l'aéronef 1?-e possède 
pas la nationalité, ne pourra s'effectuer sans une 
permission de l' autorité compétente de eet 
Etat. 

Art. 10. Les aéronefs transportant des per
sonnes et des marchandises devront être munis 
d 'une liste nominative des passagers, d 'un 
manifeste indiquant la nature et la quantité 
des marchandises ainsi que des déclarations 
de douane nécessaires. 

1926. 

Si, à l'arrivée d'un aéronef, il est constaté 
une différence entre Ie manifeste et les marchan
dises transportées, l'autorité douanière de 
l'aérodrome ou de l'aéroport d'arrivée pourra 
s.e mettre en rapport avec l'autorité douanière 
dans l'autre Etat contractant. 

Le transport du courrier postal pourra être 
réglé directement par des accords spéciaux 
entre les administrations postales des deux 
Etats contractants. 

Art. 11. Au départ et à l'atterissage les auto
rités compétentes de chacun des Etats contrac
tants auront Ie droit, dans tous les cas, de visiter 
les aéronefs de l'autre Etat et de vérifier les 
certific~ts et les docrtments dont ils doivent 
être munis. 

Art. 12. Chacun des Etats contractants aura 
Ie droit de soumettre à des réglementations spé
ciales Ie transport commercial de personnes 
et de marchandises de son territoire et à son 
t erritoire, ainsi que dans les limites de son 
t erritoire. 

Le transport commercial de personnes et 
de marchandises entre deux points dans l'inté
rieur du t erritoire de chacun des Etats con
tractants pourra être réservé aux aéronefs 
nationaux. 

L'établissement de voies aériennes jalonnées, 
ainsi que l'exploitation d'un service aérien 
régulier au-dessus du territoire de l'un des deux 
Etats contractants, pourront être soumis à une 
autorisation spéciale. 

Art. 13. Des aéronefs en vol ne sera lancé 
d 'autre lest que du sable fin ou de l'eau. 

Art. 14. Les déchargements ou les jets en 
cours de route autres que ceux du lest ne pour
ront s'effectuer qu'avec une autorisation 
spéciale de l'Etat, sur Ie territoire duquel aura 
lieu le déchargement ou Ie jet. 

Art. 15. Sous réserve des stipulations con
traires de la présente convention, les aéronefs 
appartenant à l'un des Etats contractants, 
leuts éq ui pages et passagers seront soumis 
lorsqu'ils se trouvent sur Ie territoire de l'autre 
Etat aux obligations résultant des dispositions " 
en vigueur dans l'Etat en question relativement 
à la navigation aérienne en général, aux droits 
de douane et autres droits, aux interdictions 
d 'exportation et d 'importation, au transport 
de personnes et de marchandises, à la sécurité 
et l'ordre publics. Ils y seront soumis en outre 
aux autres obligations résultant de la législation 
générale en vigueur. 

Les deux Etats contractants se communi
queront mutuellement tous les lois et r èglements 
regissant la navigation aérienne sur leur 
territoire. 

Art. 16. Chacun des Etats contractants 
pourra dénoncer la présente convention en tout 
t emps avec préavis de trois mois. 

En outre, chacun des Etats contractants se 
réserve Je droit de dénoncer la présente con
vention, avec effet immédiat dès que les deux 
Etats auront ratifié la convention internationale 
relative à la navigation aérienne signée à Paris 
Ie 13 octobre 1919. · · 

Art. 17. La présente convention sera ratifiée 
et !'échange des instruments de ratification 
devra avoir lieu aussitót que possible. Elle 
entrera en vigueur Ie jour ou les ratifications 
auront été échangées. 

En foi de q uoi les Plénipotentiaires respectifs 

17 
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ont signé la pré1:ente convention provisoire et 
y ont appose leurs sceaux. 

Fait en double exemplaire à Stockholm, le 
21 novembre 1925. 
Signé : SwEERTS DE LANDAS. 

{sceau) 
Signé: Bo ÖSTEN UNDÉN. 

{sceau) 

Annexe. 
1. En ce qui conccrne l'article 2 tout aéronef 

devra passer la frontière suèdoise de manière 
à pouvoir être observé de l'un des points 
suivants : 

Östersund, 
Karlstad, 
Strömstad, 
Göteborg, 
H elsingborg, 
Malmö 
Trälleborg, 
Kristianstad, 
Ka lmar, 
Stockholm, 
Gävle, 
Sundsvall. 
Umea, 
Lulea . 

2. La présente Annexe fera partie intégrante 
de la convention. 

Stockholm, Ie 21 novembre 1925. 
Signé : SWEERTS DE LANDAS. 
Signé: Bo ÖSTEN UNDÉN. 

Behoort hij de wet van 25 Mei 1926, (Staats 
blad n°. 148). 

Ons bekend, 
De _Minister van Waterstaat, H. v. D. VEGTE. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
VAN KARXEBEEK. 

25 JJfei 1926. WET, houdende w1Jz1gmg van 
de wet van 20 December 1918 (Staatsblad 
n°. 827) tot instelling van een fonds ten 
behoeve van de afsluiting en droogmaking 
der Zuiderzee. S. 149. 

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

dat het wenschelijk is de wet van 20 December 
1918 (Staatsblad n°. 827) tot instelling van een 
fonds t en behoeve van de afsluiting en droog
making der Zuiderzee, te wijzigen ; 

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

Eenig artikel. 
In de wet van 20 December 1918 (Staatsblad 

n°. 827) tot instelling van een fonds ten behoeve 
van de :tfsluiting en droogmaking van de Zuider
zee worden de volgende wijzigingen gebracht : 

1. Artikel 3 wordt gelezen als volgt : 
Ten laste van de begrooting van het fonds 

worden gebracht : 
a. het vermoedelijk nadeelig saldo der reke

ning van ontvangsten en uitgaven wegens de 
in artikel 2 bedoelde begrooting van het voor
afgaande dienstjaar; 

b. de uitgaven voor de werken, bedoeld in 
artikel 1, onder A., der wet van 14 Juni 1918 
(Staatsblad n°. 354) ; 

c. de uitgaven voor de maatregelen en wer
ken, noodig tot voorziening in de belangen van 
de landsverdediging ; 

d. de kosten der tegemoetkoming, welke 
ingevolge artikel 3 der wet van 14 Juni 1918 
(Staatsblad n°. 354) aan de Zuiderzeevisschers
bevolking en andere personen wordt gegeven : 

e. de renten van de voor de dekking der in 
dit ar tikel bedoelde uitgaven opgenoman kapi
talen; 

/. de uitgaven wegens gewone aflossing der 
onder e bedoelde kapitalen ; 

g. de uitgaven wegens buitengewone aflos
sing der onder e bedoelde kapitalen; 

h. de kosten van den Zuiderzeeraad, bedoeld 
in artikel 5 der wet van 14 Juni 1918 (Staatsblad 
n°. 354); 

i. eene uitkeering aan 's Rijks schatkist tot 
zoodanig bedrag, als daarvoor na delging der 
op het fonds drukkende schulden, telken jare 
zal kunnen worden bestemd ; 

i - onvoorziene uitgaven. 
Il. Artikel 4 wordt vervangen door het 

navolgende : 
4. Tot dekking van de uitgaven, begrepen 

in de begrooting, bedoeld in artikel 2, worden 
bestemd en bij de wet tot vaststelling van de 
begrooting aangewezen : 

a. het vermoedelijk batig slot der rekening 
van ontvangsten en uitgaven wegens de in 
artikel 2 bedoelde begrooting van het vooraf
gaande dienstjaar; 

b. de op de Staatsbegrooting beschikbaar 
gestelde bedragen tot aanzuivering der uit
gaven voor de werken, bedoeld in artikel 1, 
onder A. 1°., der wet van 14 Juni 1918 (Staats 
blad n°. 354) en in artikel 1, onder A, 3°., dier 
wet, voor zooveel deze door de afsluiting ge
vorderd worden ; 

c. de op de Staatsbegrooting beschikbaar 
gestelde bedragen . tot aanzuivering der uit
gaven voor de maatregelen en de werken, be
doeld in artikel l , onder B., der wet van 14 Juni 
1918 (Staatsblad n°. 354), voor zooveel deze 
uitgaven voor vergoeding aan het Zuiderzee
fonds, t en laste van de Staatsbegrooting, bij 
de wet in aanmerking zijn gebracht ; 

d. de op de Staatsbegrooting beschikbaar 
gestelde bedragen tot aanzuivering der uitgaven 
voor de maatregelen, bedoeld in artikel 3 der. 
wet van 14 Juni 1918 (Staatsblad n°. 354); 

e. de ten laste van de Staatsbegrooting aan 
het Zuiderzeefonds te verleenen jaarlijksche 
bijdrage tot goedmaking van het geldelijk na
deel, voortspruitende uit de vervroegde droog
making van den N .W. polder; 

/ . de kapitalen, welke tot dekking van de 
in artikel 3 bedoelde uitgaven worden opge
nomen; 

g. de bijdragen, ingevolge de wet verschul
digd door de Provinciën, die geacht kunnen 
worden bij de uitvoering der werken, bedoeld 
in artikel 1, onder A. 1°. der wet van 14 Juni 
1918 (Staatsblad n°. 354) en in artikel l, onder A, 
3°., dier wet, voor zooveel deze door de afslui
ting gevorderd worden, in meer directen zin 
belang te liebben ; 

h. de renten , voortspruitende uit de beleg
ging van aan het fonds ten goede gekomen 
gelden; 

i. de inkomsten, verkregen uit de door de 
droogmaking verkregen gronden ; 

j . toevallige baten en inkomsten. 
III. Na artikel 4 wordt het volgende nieuwe 

artikel ingelascht : 
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5. De vóór 1 Januari 1926 ten behoeve van 
de uitvoering der Zuiderzeewerken u.it 's Rijks 
schatkist verleende voorschotten zullen worden 
beschouwd te zijn besteed aan werken, welke 
ook afgescheiden van de droogmaking van alge
meen belang zijn, in verband waarmede het 
fonds wordt ontheven van de verplichting tot 
aflossing en rentebetaling dier voorschotten. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 25sten Mei 

1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, H. v. D. VEGTE. 
De Minister van Financiën, DE GEER. 
De Minister van Oorlog, LAMBOOY. 

( Uitgeg. 3 Juni 1926.) 

25 Mei 1926. · WET tot wijziging van de wet 
van 14 Juni 1918 (Staatsblad n°. 354) tot 
afsluiting en droogmaking van de Zuider
zee. S. 150. 

WIJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten : 
Alzoo W~j in overweging genomen hebben, 

dat h et in het belang van de voortzetting van 
de werken tot afsluiting en droogmaking van 
de Zuiderzee wenschelijk is de wet van 14 
Juni 1918 (Staatsblad n°. 354) tot afsluiting en 
droogmaking van de Zuiderzee te wijzigen; 

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

Eenig artikel. 
In de wet van 14 Juni 1918 (Staatsblad n°. 

354) tot afsluiting en droogmaking van de 
Zuiderzee, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
2 Juli 1923 (Staatsblad n°. 325) worden de 
volgende wijzigingen gebracht: 

a. In artikel 1, onder A, 1°. , worden de 
woorden "bij Piaam", vervangen door de 
woorden "benoorden Piaam". 

b. De eerste alinea van ärtikel 2 wordt gele
zen als volgt : 

De maatregelen en de werken, bedoeld in 
artikel 1, onder B., zullen bij afzonderlijke wet 
worden vastgesteld, waarbij tevens zal worden 
bepaald, welke van de daarvoor noodige uit
gaven ten laste van de Staatsbegrooting aan het 
Zuiderzeefonds zullen worden vergoed. 

c. Artikel 4 wordt vervangen door het na
volgende: 

4. Alle uitgaven voor de uitvoering der 
werken en maatregelen, in de voorgaande arti
kelen bedoeld, worden gebracht ten laste van 
het Zuiderzeefonds. 

Behalve de uitgaven voor de maatregelen en 
de werken, bedoeld in artikel l, onder B, voor 
zooveel deze uitgaven bij de in artikel 2 bedoelde 
wet voor vergoeding, t en laste van de Staats
begrooting, aan het Zuiderzeefonds in aanmer
king worden gebracht, worden ten laste van de 
Staatsbegrooting aan dat fonds vergoed de 
uitgaven voor de maatregelen en de werken, 
bedoeld in artikel l, onder A, 1°., en onder A, 
3°., voor zooveel deze door de afsluiting ge
vorderd worden, alsmede de uitgaven voor de 
maatregelen, bedoeld in artikel 3. 

Voorts wordt aan het Zuiderzeefonds ten 
laste der Staatsbegrooting eene jaarlijksche 
bijdrage verleend tot goedmaking van het gel
delijk nadeel, voortspruitende uit de vervroegde 
droogmalting van den N.W. polder. 

d. Na artikel 4 wordt ingelascht het volgende 
nieuwe artikel : 

4bis. In de kosten der werken, bedoeld in 
artikel 1, onder A, 1°., en onder A, 3°., voor 
zooveel deze door de afsluiting gevorderd wor
den, wordt bijgedragen door de provinciën, 
die geacht kunnen worden bij de uitvoering 
dier werken in meer directen zin belang te 
hebben. 

De omvang dier bijdragen, alsmede de wijze 
van betaling, worden bij de Wet geregeld. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 25sten 

Mei 1926. 
WILHELM:INA. 

De Minister van Waterstaat, H. v. D. VEGTE. 
De Minister van Financiën, DE GEER. 
DeJ Minister van Oorlog, LAMBOOY. 

( Uitgeg. 3 Juni 1926.) 

1 25 Mei 1926. BESLUIT, waarbij met hand
having van het besluit van Ged. Staten 
van Limburg van 22 Mei 1925, houdende 
vaststelling van het bedrag der vergoeding, 
bedoeld in artikel 101 der Lager-onderwijs
wet 1920, ten behoeve van de bijzondere 
lagere scholen in de gemeente Venlo, het 
daartegen ingesteld beroep ongegrond is 
verklaard. S. 151. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op het beroep ingesteld door 

den Raad der gemeente Venlo, tegen het besluit 
van Ged. Staten van Limburg van 22 Mei 1925, 
waarbij met vernietiging van het besluit van 
dien Raad van 28 Januari 1925 het bedrag der 
uitkeering, bedoeld in artikel 101 der Lager
onderwijswet 1920, welke aan de besturen der 
bijzondere lagere scholen in die gemeente over 
het jaar 1922 toekomt, is bepaald op f 11.34 
per leerling van het gewoon lager onderwijs en 
op f 34.33 per leerling van het uitgebreid lager 
onderwijs; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
26 Augustus 1925, n°. 778 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderw~js, Kunsten en Wetenschappen van 
14 Mei 1926, n°. 13656, Afdeeling Lager Onder
wijs Financieel ; 

Overwe~ende dat de Raad der gemeente 
Venlo in zijne vergadering van 28 Januari 1925 
heeft, besloten de vergoeding over het jaar l 922 
aan de besturen der bijzondere lagere scholen 
uit te keeren, vast te stellen op f 7. 70 per leerling 
en de vergoeding over dat jaar aan de bijzondere 
uitgebreid-lager-onderwijsscholen uit te keeren, 
op f 40.44 per leerling ; 

dat, nadat het Roomsch-Katholiek Kerk
bestuur van St. Martinus te Venlo en 6 andere 
bijzondere schoolbesturen daa-rtegen bij Ged. 
Staten van Limburg bezwaar hadden gemaakt, 
dit College bij besluit van 22 Mei 1925, met 
vernietiging van het Raadsbesluit, het bedrag 
der uitkeering, bedoeld in artikel 101 der 
Lager-onderwijswet 1920, voor het jaar 1922 
heeft vastgesteld op f 2087 .375 : 184 = f 11 .34 

fer leerling voor het gewoon lager onderwijs en 
1,338.926

: 39 = f 34.33 per leerling voor het 
uitgebreid lager onderwijs; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen 
dat volgens de overgelegde mandaten der reke-

17* 
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ning 1922, de totale kosten, bedoeld in artikel 
101, 5e lid, der Lager-onderwijswet 1920, hebben 
bedragen f 2,087.375 voor het gewoon lager 
onderwijs en f 1,338.925 voor het uitgebreid 
lager onderwijs ; 

dat voorts gebleken is, dat het gemeente
bestuur van Venlo ter berekening van het 
gemiddeld bedrag per leerling over 1922 heeft 
in aanmerking genomen het gemiddeld aantal 
leerlingen over 1921, beloopende voor de open
bare school voor gewoon lager onderwijs 272 
en voor de openbare school voor uitgebreid 
lager onderwijs 33 ; 

dat waar artikel 101. 2• lid, der Lager-onder
wijswet 1920 spreekt van : ,,het gemiddeld be
drag per leerling van de kosten over heJ;zeJ;fde 
dienstjaar der overeenkomstige openbare scholen 
in de gemeente" de vergoeding over 1922 ook 
dient berekend te worden naar het gemiddeld 
aantal leerlingen over het jaar 1922, zijnde 
volgens opgave van het gemeentebestuur voor 
de openbare school voor gewoon lager onderwijs 
184 en voor de openbare school voor uitgebreid 
lager onderwijs 39 ; 

dat mitRdien door het gemeentebestuur de uit , 
te keeren vergoedingen niet juist rijn berekend; 

dat van het besluit van Ged. Staten de Raad 
van Venlo bij Ons in beroep is gekomen, aan
voerende, dat de beslissing van Ged. Staten z. i. 
in strijd is met de wet ; dat Ged. Staten zich 
uitsluitend beroepen op de 2• zinsnede van 
artikel 101, 2• lid der Lager-onderwijswet 1920, 
doch dat naar 's Raads meening, de onder
werpelijke kwestie beheerscht wordt door de 
1 e zinsnede dezer bepaling ; dat de wetgever 
met deze bepaling heeft willen vastleggen de 
wijze, waarop het gemiddeld aantal leerlingen 
wordt verkregen, en, door verwijzing naar arti
kel 28 (i. c. het 6• lid van dit artikel) uitdruk
kelijk voorgeschreven heeft hiervoor te nemen 
het gemiddelde van het aantal leerlingen op 
de 4 data van heJ; onmiddellijk vof'ra/gaande 
kalenderjaar, dat wil dus zeggen van het kalen
derjaar, hetwelk onmiddellijk voorafgaat aan 
dat, waarover "deze vergoeding" (aldus de 
aanhef van deze zinsnede) is mt te keeren; 
dat in de 2° zinsnede van dit lid wordt aange
geven hoeveel deze vergoeding, met inacht
neming van de 1 e zinsnede, per leerling zal 
bedragen ; dat de uitdrukking "over hetzelfde 
dienstjaar" dus moet slaan op de onmiddellijk 
daaraan voorafgaande woorden "van de kosten" 
zoodat voor elken leerling der bijzondere scholen 
is uit te keeren een bedrag, gelijk aan het ge
middeld bedrag per leerline (naar het gemiddel
de, zooals artikel 28, 6° lid dat aangeeft) ,,van 
de kosten over he,tzelfde dienstiaar" der overeen
komstige openbare lagere scholen in de ge
meente ; dat men, bij elke andere uitlegging 
van artikel 101. 2• lid, der wet er noodzakelijk 
toe moet komen artikel 28, 6• lid, slechts ten 
deele toepasselijk te verklaren, waarvoor op 
grond van de duidelijke bewoordingen der wet 
geen enkele aanleiding bestaat ; 

Overwegende, dat krachtens artikel 101, 
2• lid, der Lager-onderwijswet 1920, zooals deze 
bepaling luidde vóór de wijziging door de wet 
van 16 Februari 1923 (Staatsblad n°. 38), de 
in het eerste lid bedoelde vergoeding. door de 
gemeente aan de bijzondere schoolbesturen uit 
te keeren, wordt berekend over het femiddeld 
getal leerlingen volgens den maatsta van arti-

kei 28, zesde lid, en in gemeenten, die eene of 
meer overeenkomstige openbare scholen in 
stand houden. of een gelijke verbetering der 
bestaande overeenkomstige openbare scholen 
ingevoerd hebben, per leerling bedraagt het 
gemiddeld bedrag van rle kosten over hetzelfde 
dienstjaar der overeenkomstige openbare lagere 
scholen in de gemeente ; 

Overwegende, dat met Ged. Staten moet 
worden aangenomen dat volgens de slotzinsnede 
van dit tweede lid voor de berekening van bet 
kostencijfer per leerling rekening moet worden 
gehouden met het gemiddeld aantal leerlingen 
over het jaar, waarover de vergoeding is ge
vraagd, i. c. dus over 1922; 

dat de uitdrukking "naar den maatstaf van 
artikel 28, zesde lid" kennelijk geen andere 
beteekenis heeft, dan dat dit gemiddelde wordt 
bepaald naar het aantal leerlingen, dat op 
16 Maart, 16 Juni, 16 September en 16 December 
als werkelijk schoolgaande bekend stond ; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

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

Wetenschappen is belast met de uitvoering van 
dit besluit, dat met het rapport van Onzen 
voornoemden Minister in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal wor
den gezonden aan den Raad van State, Afdee
ling voor de geschillen van bestuur. 

Het Loo, den 25sten Mei 1926. 

N°. 13656. 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en W eJ;enschappen, 

WASZINK. 
( UitgPg. 10 Juni 1926.) 

LAGER ONDERWIJS 
FINANCIEEL. 

Beroep in zake gemeentelijke 
vergoeding artikel 101 Lager

onderwijswet bijzondere 
scholen te Venlo over 1922. 

's-Gravenhage, 14 Mei 1926. 
Aan de Koningin. 

Eerbiedig veroorloof ik mij Uwe Majesteit 
hiernevens aan te bieden het advies van den 
Raad van State, Afdeeling voor de Geschillen 
van Bestuur dd. 26 Augustus 1925, n°. 778, 
inzake het beroep, ingesteld door den Raad der 
gemeente Venlo tegen het besluit van Ged. 
Staten van Limburg van 22 Mei 1925, waarbij 
met vernietiging van het besluit van dien Raad 
van 28 Januari 1925 het bedrag der uitkeering, 
bedoeld in artikel 101 der Lager-onderwijswet 
1920, welke aan de besturen der bijzondere 
lagere scholen in die gemeente over het jaar 
1922 toekomt, is bepaald op f 11.34 per leerling 
van het gewoon lager ·onderwijs en op f 34.33 
per leerling van het uitgebreid lager onderwijs. 

De Afdeeling is van oordeel, dat het beroeJ?, 
gegrond is en derhalve het bestreden beslmt 
van Ged. Staten van Limburg niet kan worden 
gehandhaafd, en biedt Uwe Majesteit het vol
gend ontwerp-besluit ter bekrachtiging aan: 
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WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op het beroep ingesteld door 

den Raad der gemeente Venlo tegen het besluit 
van Ged. Staten van Limburg van 22 Mei 1925, 
waarbij met vernietiging van het besluit van 
dien Raad van 28 Januari 1925 het bedrag der 
uitkeering, bedoeld in artikel 101 der Lager
onderwijswet 1920, welke aan de besturen der 
bijzondere lagere scholen in die gemeente over 
het jaar 1922 toekomt, is bepaald op f 11.34 
per leerling van het gewoon lager onderwijs en 
op f 34.33 per leerling van het uitgebreid lager 
onderwijs; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Gescl>illen van Bestuur, gehoord, advies van 
26 Augustus 1925 n°. 778; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kun,gten en Wetenschappen van 

Overwegende, dat de Raad der gemeente 
Venlo in zijne vergadering van 28 Januari 1925 
beeft besloten de vergoeding over het jaar 1922 
aan de besturen der bijzondere lagere scholen 
uit te keeren, va-st te stellen op f 7.70 per leer
ling en de vergoeding over dat jaar aan de 
bijzondere uitgebreid-lager-onderwijsscholen uit 
te keeren, op f 40.44 per leerling ; 

dat, nadat het Roomsch-Katboliek Kerk
bestuur van St. Martinus te Venlo en 6 andere 
bijzondere schoolbesturen daartegen bij Ged. 
Staten van Limburg bezwaar hadden gemaakt, 
dit Colle~e bij besluit van 22 Mei 1925, met 
vernietigmg van het Raadsbesluit, het bedrag 
der uitkeering. bedoeld in artikel 101 der 
Lager-onderwijswet 1920, voor het jaar 1922 
beeft vastgesteld op f 2,087.375 : 184 = f 11.34 
per leerling voor het gewoon lager onderwijs 
en f 1,338.925 : 39 = f 34.33 per leerling voor 
het uitgebreid lager onderwijs ; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen 
dat volgens de overgelegde ma.ndaten der 
rekening 1922, de totale kost.en, bedoeld in 
artikel 101 5° lid der Lager-onderwijswet 1920, 
hebben bedra~en f 2,087.375 voor het gewoon 
lager onderwiJS en f 1,338.925 voor het uitge
breid lager onderwijs ; 

dat voorts gebleken is, dat het gemeente
bestuur van Venlo ter berekening van het 
~emiddeld bedrag per leerling over 1922 heeft 
m aanmerking genomen het gemiddeld aantal 
leerlingen over 1921, beloopende voor de open
bare school voor gewoon lager onderwij~ 272 
en voor de openbare school voor uitgebreid 
lager onderwijs 33 ; dat waar artikel 101, 2• lid 
der Lager-onderwijswet 1920 spreeJ,-t van : ,,het 
gemiddeld bedrag per leerling van de kosten 
over hetzelfde dienstjaar der overeenkomstige 
openbare scholen in de gemeente" de vergoeding 
over 1922 ook dient berekend te worden naar 
het gemiddeld aantal leerlingen over het jaar 
1922, zijnde volgens opgave van het gemeente
bestuur voor de openbare school voor gewoon 
lager onderwijs 184 en voor de openl;>are school 
voor uitgebreid lager onderwijs 39 ; dat mits
dien door het gemeentebestuur de uit te keeren 
vergoedingen niet juist zijn berekend ; 

dat van het besluit van Ged. Staten de Raad 
van Venlo bij Ons in beroep is gekomen, aan
voerende dat de beslissing van Ged. Staten z. i. 
in strijd is met de wet ; dat Ged. Staten zich 
uitsluitend beroepen op de 2° zinsnede van 
artikel 101, 2• lid der Lager-onderwijswet 1920, 
doch dat naar 's Raads meening de onder-

werpelijke kwestie beheerscht wordt door de 
1 • zinsnede dezer bepaling ; dat de wetgever 
met deze bepaling heeft willen vastleggen de 
wijze, waarop het gemiddeld aa.ntal leerlingen 
wordt verkregen, en door verwijzing naar 
artikel 28 (i. c. het 6• lid van dit artikel) uit
drukkelijk voorgeschreven heeft hiervoor te 
nemen het gemiddelde van het aantal leerlingen 
op de 4 data van "het onmiddellijk voorafgaande 
kalenderiaar", dat wil dus zeggen van het 
kalenderjaar, hetwelk onmiddellijk voorafgaat 
aan dat, waarover "deze vergoeding" (aldus de 
aanhef van deze zmsnede) is uit te keeren; 
dat in de 2• zinsnede van dit lid wordt aan
gegeven hoeveel deze vergoeding, met inacht
neming van de 1 • zinsnede, per leerling zal 
bedragen ; dat de uitdrukking "over hetzelfde 
dienstjaar" dus moet slaan op de onmiddellijk 
daaraan voorafgaande woorden "van de kosten" 
zoodat voor eiken leerling der bijzondere scholen 
is uit te keeren een bedrag, gelijk aan het 
gemiddeld bedrag per leerling (naar het ge
middelde zooals artikel 28. 6° lid dat aan?eeft) 
"van de kosten over hetzelfde dienstjaar' der 
overeenkomstige openbare lagere scholen in de 
gemeente ; dat men bij elke andere uitlegging 
van artikel 101, 2• lid , der wet er noodzakelijk 
tue moet komen artikel 28, 6• lid, slechts ten 
deele toepasselijk te verklaren, waarvoor op 
grond van de duidelijke bewoordingen der wet 
geen enkele aanleiding bestaat ; 

Overwegende, dat krachtens artikel 101, 
2• lid der Lager-onderw~jswet 1920, zooals deze 
bepaling luidde vóór de wijziging door de wet 
van 16 Februari 1923 (Staatsblad n°. 38), de 
in het eerste lid bedoelde vergoeding door de 
gemeente aan de bijzondere schoolbesturen uit 
te keeren, wordt berekend over het gemiddeld 
gefa,l leerlingen volgens den maatstaf van artikel 
28, zesde lid, en in gemeenten, die eene of meer 
overeenkomstige openbare scholen in stand 
houden, of een gelijke verbetering der bestaande 
overeenkomstige openbare scholen ingevoerd 
hebben, per leerling bedraagt het gemiddeld 
bedrag van de kosten over hetzelfde dienstjaar 
der overeenkomsti.ge openbare la.gere sch,olen 
in de gemeente ; 

dat het gemiddeld getal leerlingen volgens 
den maatstaf van art,ikel 28, 6• hd, der wet 
moet worden berekend naar het aantal, dat op 
16 Maart, 16 Juni 16 September en 16 December 
van het onmiddellijk voorafga<,nde kalenderjaar, 
in dit geval dus 1921, Pis werkelijk schoolgaande 
bekend stond ; 

dat blijkens de stukken het gemiddeld getal 
leerlingen, aldus berekend, heeft bedragen voor 
de openbare school voor gewoon lager onderwijs: 
272 en voor de openbare school voor uitgebreid 
lager onderwijs : 33 ; · 

dat mitsdien de aan de bijzondere schoolbe
sturen toekomende vergoeding behoort te wor
den gesteld op f 2,087.375 : 272 = f 7.67 per 
leerling voor het gewoon lager onderwijs en op 
f 1,338.925 : 33 = f 40.57 per leerling voor het 
uitgebreid lager onderwijs ; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met wijziging van het bestreden besluit van 
Ged. Staten van Limburg van 22 Mei 1925, het 
bedrag der vergoeding, bedoeld in artikel 101" 
der Lager-onderwijswet 1920, aan de besturen 
der bijzondere scholen in de gemeente Venlo 
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u;t te keeren voor het jaar 1922, vast te stellen 
op f 7.67 per leerling voor het gewoon lager 
onderwijs, en op f 40.57 per leerling voor het 
uitgebreid lager onderwijs. 

Onze Minister van Onderwijs Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering van 
dit besluit. waarvan afschrift zal worden gezon
den aan den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur. 

Met deze voorgedragen beslissing kan ik mij 
niet vereenigen. 

Twee factoren bepalen overeenkomstig het 
tweede lid van artikel 101 der Lager-onderwijs
wet het bedrag der krachtens dit artikel door 
de gemeenten aan de besturen van bijzondere 
scholen uit, te keeren vergoeding : t. w. : het 
gemiddeld aantal leerlingen van de betrokken 
bijzondere school en het gemiddeld bedrag J?er 
leerling van de kosten der overeenkomstige 
openbare lagere scholen in de gemeente. Het 
wil mij voorkomen, dat voo.r de berekening van 
elke dier factoren gebruik behoort te worden 
gemaakt van de Jaat~t bekende gegevens, dus 
van die, betrekking hebbende op het jaar, 
waarover de aanvrage om vergoeding loopt. De 
juistheid van dit standpunt valt, wat den 
tweeden factor betreft, duidelijk af te leiden 
uit de slotzinsnede van artikel 101, 2• lid, der 
wet, krachtens welke kennelijk niet alleen voor 
de onderwijsuitgaven moet worden geraad
pleegd de gemeente-rekening van "hetzelfde 
jaar", maar voor de vaststelling van het bedrag 
per leerling ook over dàt jaar moet worden 
genomen het gemiddelde van het aantal leer
lingen der ove-eenkomstige openba.re scholen 
in de gemeente. Die gemiddelde-berekening ge
schiedt overigens met inachtneming van de in 
artikel 28, zesde lid, der wet genoemde teldagen: 
16 Maart, 16 Juni, 16 September en 16 Decem
ber. Eene ruimere interpretatie van de uit
drukking "volgens den maatstaf van artikel 28, 
zesde lid", in dier voege, dat het ~emiddelde 
wordt, genomen van het aanta.J leerlmgen, het
welk op de genoemde data van het voorafgaande 
jaar de scholen heeft bezocht, kan m. i. slechts 
dan worden aanvaard, indien de wet uitdruk
kelijk tot die opvatting dwingt. Dit is in ver
band met ·de slotzinsnede van artikel 101, 
2• lid, der wet zeker niet het geval ten aanzien 
van de berekening va.n het gemiddeld kosten
cijfer per leerling der openbare lagere scholen, 
terwijl er geen reden bestaat om een andere 
gedragslijn te volgen, waar het gaat om de bepa
ling van het gemiddeld aantal leerlingen van 
de bijzondere school. 

Op grond van het vorenstaande komt mij 
het standpunt, hetwelk de Afdeeling aan de 
voorgedragen beslissing ten grondslag legt niet 
juist voor en ben ik van oordeel, dat het beroep 
van den Raad dnr gemeente Venlo tegen het 
besluit van Ged. Staten van Limburg van 22 Mei 
1925 ongegrond moet worden verklaard. Een 
daartoe strekkend ontwerp-besluit wordt Uwe 
Majesteit hiernevens eerbiedig ter bekrachtiging 
aangeboden. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

WASZINK. 

25 Mei 1926. B1is• .. UJT tot wijziging van het 
Koninklijk besluit van 15 Juli 1922 (Staats
blad no. 451), tot vaststelling van een alge
meenen maatregel van bestuur, als bedoeld 
in het eerst.e, vierde ~n vijfde lid van arti
kel 111 der Ongevallenwet 1921, zooals dat 
laatstelijk is gewijzigd bij Koninklijk be
sluit van 23 April 1924 IStaatsblad n°. 202). 
s. 1.52. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid van 8 April 1926, 
n°. 600, afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gezien artikel 111, eerste, vierde en vijfde lid 
der Ongevalknwet 19?1 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
11 Mei 1926, n°. 15) ; 

Gelet op het nadér rapport van Onzen 
voornoemden Minister van 19 Mei 1926, n° . 
1156, afdeeling Arbeidersverzekering ; 

Hebben goedgevonden E}n verstaan : 
te wijzigen Ons besluit van 15 Juli 1922 

(Staatsblad n°. 451), laatstelijk gewijzigd bij 
dat van 23 April 1924 (Staatsblad n°. 202) en 
te bepalen als volgt : 

Art. I. De slotzin van artikel 22 van Ons 
vorengenoemd gewijztgd besluit van 15 J~li 
1922 (Staatsblad n°. 451) en de woorden "m 
tweevoud", voorkomende in den eersten zin 
van dat artikel, vervallen. 

Art. II. De slotzin van artikel 27 van Ons 
vorengenoemd besluit van 15 Juli 1922 (Staats
blad n°. 451) vervalt. 

Art. III. Het tweede lid van artikel 30 van 
OnA vorengenoemd besluit van 15 Juli 1922 
(S'aatsblad n°. 451), wordt gelezen als volgt 

a. Indien den Raad van Arbeid blijkt, dat 
het onderzoek geheel moet worden ingesteld 
binnen het gebied van een anderen Raad van 
Arbeid, zendt hij de aangifte door aan dien 
anderen Raad. Van deze doorzending wordt 
mededeeling gedaan aan het bestuur der Bank. 
De andere Raad van Arbeid zendt, nadat het 
onderzoek heeit plaats gehad, de stukken recht
streeks aan het bestuur der :Rank. 

b. Indien den Raad van Arbeid blijkt, dat 
het onderzoek binnen het gebied van meer dan 
één anderen Raad van Arbeid m<Jet worden 
ingesteld, zendt hij aan elk der betrokken Raden 
een afschrift der aangifte. Deze P,aden z!ilnden 
het rP.Aultaat van het binnen hun gebied inge
steld onderzoek aan eerstbedoelden Raad, welke 
na juistbevinding zorgt voor doorzending der 
stukken aan het bestuur der Bank. 

c. Indien den Raad van Arbeid blijkt, dat 
het onderzoek ten deele binnen het gebied van 
een anderen Raad van Arbeid moet worden 
ingesteld, zendt hij een afschrift der aangifte 
aan dien anderen Raad met verzoek het resul
taat van het binnen het gebied van dien anderen 
Raad ingestelde onderzoek aaL hem te zenden. 
Na jui~tbevinding zendt de eerstbedoelde Raad 
alle stukken aan het 'bestuur der Bank. 

d. Indien den Raad van Arbeid tijdens het 
onderzoek blijkt, dat dit binnen het gebied van 
een anderen Raad van Arbeid moet worden 
voortgezet, zendt hjj het resultaat van het 
binnen zijn gebied ingestelde onderzoek aan 
<lien anderen Raad. 

Van deze toezending wordt mededeeling ge
daan aan het bestuur der Bank. DP andere Raad 
van Arbeid zendt na voltooiing van het onder-
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:zoek de s!,ukken rechtstreeks aan het bestuur 
der Bank. 

Art. IV . Artikel 31 van Ons vorengenoemd 
beslmt van 15 Juli 1922 (Staatsblad n°. 451) 
wordt gelezen als volgt : 

De Raad van Arbeid, die het resultaat van het 
voltooide onderzoek aan de Bank zendt, doet 
gelijktijdig de bij artikel 12 der Veiligheidswet 
bedoelde mededeeling aan het Di~trictshoofd 
der Arbeidsinspectie toekomen. 

Art. V. Dit besluit treedt in werking met ID· 
gang vau den tweeden dag na dien der dagteeke
ning van het Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nijver
heid is bela.•t met de mtvoerin~ van dit besluit, 
-dat in het Staatsblad zal worcten geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

H et Loo, den 25sten Mei 1926. 
WILHELMINA. 

De JJ1ini~ter van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. S>,OTEMAKER DE BRUÏNE. 

(Uitgeg. 10 Juni 1926.) 

25 Mei 1926. BESLUIT tot wijziging van het 
Koninklijk besluit van 26 October 1922 
(Staatsblad n°. 571), tot vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestuur, als 
bedoeld in het tweede, vijfde en zesde lid 
van artikel 10 der Land- en Tuinbouwonge
vallenwet 1922, zooals dat laatstelijk is ge
wijzigd bij Koninklijk besluit van 23 April 
1924 (Staa1sblad n°. 203). S. 153. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid van S April 1926, 
n°. 600, afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gezien artikel 10, tweede, viifde en zesde lid 
der Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
Uden Mei 1926, n°. 15); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 19 Mei 192C, n°. ll56, 
afdeeling Arbeidersverzekering ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te wijzigen Ons besluit van 26 October 1922 

(Staatsblad n°. 571), laatstelijk gewijzigd bij dat 
van 23 April 1924 (Staatsblad n°. 203) en te 
bepalen als volgt : 

Art. I. De slotzin van artikel 22 van Ons 
vorengenoemd gewijzigd besluit van 26 October 
1922 (Staatsblad n° 571) en de woorden "in 
tweevoud", voorkomende in den eersten zin van 
dat artikel, vervallen. 

Art. II. ·De ~lotzin van artikel 27 van Ons 
vorengenoemd besluit van 26 October 1922 
(Staatsblad n°. 571) vervalt. 

Art. III. Het tweede lid van artikel 30 van 
Ons vorengenoemd besluit van 26 October 1922 
(Staatsbla,J, n°. 571) wordt gelezen als volgt: 

a. Indien den Raad van Arbeid blijkt, dat 
het onderzoek geheel moet worden ingesteld 
binnen het gebied van een anderen Raad van 
Arbeid, zendt hij de aangifte door aan dien 
anderen Raad. Van deze doorzending wordt 
mededeeling gedaan aan het bestuur der Bank. 
De andere Raad van Arbeid zendt, nadat het 
onderzoek heeft plaats gehad, de stukken recht
streeks aan het bestuur der Bank. 

b. Indien den Raad van Arbeid blijkt, dat 
het onderzoek binnen het gebied van meer dan 
één anderen Raad van Arbeid moet worden 
ingesteld, zendt hij aan elk der betrokken Raden 
een afschrift der a.angifte. Deze Raden zenden 
het resultaat van het binnen hun gebied inge. 
steld onderzoek aan eerstbedoelden Raad, welke 
na juistbevinding zorgt voor doorzending der 
stukken aan het bestuur der Bank. 

c. Indien den Raad van Arbeid blijkt, dat 
het onderzoek ten deele binnen het gebied van 
een anderen Raad van Arbeid moet worden in• 
gesteld, zendt hij een afschrift der aangifte aan 
dien anderen Raad met verzoek het resultaat 
van het binnen het gebied van dien anderen 
Raad ingesteld onderzoek aan hem te zenden. 
Na juistbevinding zendt de eerstbedoelde Raad 
alle stukken aan het bestuur der Bank. 

d. Indien den Raad van Arbeid tijdens het 
onderzoek blijkt, dat dit binnen het gebied van 
een anderen Raad van Arbeid moet worden 
voortgezet, zendt hij het resultaat van het bin
nen zijn gebied ingestelde onderzoek aan dien 
anderen Raad. Van deze toezending wordt 
mededee!ing gedaan aan het bestuur der Bank. 
De andere Raad van Arbeid zendt na voltooiing 
van het onderzoek de stukken rechtstreeks aan 
het bestuur der Bank. 

Art. IV. Artikel 31 van Ons vorengenoemd 
besluit van 26 October 1922 (Staatsblad n°. 571) 
vervalt. 

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

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

Het Loo den 25sten Mei 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R SLOTEMAKER DE BRUiNE. 

(Uitgeg. 10 Juni 1926 ' 

27 Mei 1926. BESLUIT tot handhaving van 
het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Zuidholfand van ll Mei 1925, G. S. n°. 
187 /1, houdende vaststelling van de ge. 
meentelijke vergoeding, bedoeld in artikel 
101 der Lager-onderwijswet 1920, over 
1922 door de gemeente Dordrecht uit te 
keeren aan de besturen der bijzondere 
lagere scholen aldaar. S. 154. 

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

het gemeentebestuur van Dordrecht, tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid. 
Holland van 11 Mei 1925 G. S. n°. 187/1, waarbij 
met vernietiging van het besluit van den Raad 
dier gemeente van 22 Juli 1924, n°. 12 het 
bedrag van de vergoeding, bedoeld in artikel 
l01 der Lager onderwijswet 1920, voor het jaar 
1922 is vastgesteld volgens den grondslag van 
f 14.21 per leerling, voor zooveel betreft het 
gewoon lager onderwijs, van f 54.84 voor zoo
veel betreft het uitgebreid lager onderwijs en 
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op f 28.90 voor zooveel betreft het meer uit
gebreid lager onderwijs ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 19 
Augustus 1925, n°. 763 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van· 
Onderwijs, K unsten en Wetenschappen van 
19 Mei 1926 n°. 13426, afdeeling Lager Onder
wijs Financieel : 

Overwegende, dat de Raad van Dordrecht in 
zijne vergadering van 22 Juli 1924 heeft beslo
ten de vergoeding, bedoeld in artikel 101 der 
Lager-onderwijswet 1920, aan de bijzondere 
scholen in zijne gemeente over 1922 vast te 
stellen als volgt : 

voor uitgebreid Jager onderwijs per leerling 
f 26,894 

voor gewoon lager onderwijs per leerling 
f 12,806 

voor meer uitgebreid lager onderwijs (wet 
1878) per leerling f 18,026, ' waarbij geen reke
ning is gehouden met de salarissen der vak
onderwijzers en der ambtenaren ter secretarie 
die geheel of gedeeltelijk werkzaam zijn ter 
verzekering van den ~oeden gang van het 
openbaar lager onderwiJs ; 

dat, nadat het bestuur der Vereeniging voor 
in- en uitwendige zending en het Roomsch
Katholiek schoolbestuur, beide te Dordrecht, 
van dit besluit bij Gedeputeerde Staten van 
Zuid-Holland in beroep waren gekomen, dit 
College bij besluit van 11 Mei 1925 G. S. n°. 
187 /1 met vernietiging van het bestreden raads
besluit het bedrag der vergoeding vöor het 
jaar 1922 heeft vastgesteld volgens den grond
slag van f 14.21 per leerling voor zooveel betreft 
het gewoon lager onderwijs, van f 54.84 voor 
zooveel betreft het uitgebreid lager onderwijs 
en van f 28.90 voor zooveel betreft het meer 
uitgebreid lager onderwijs; 

dat Gedeputeerde S~aten daarbij in hoof~
zaak hebben overwogen dat onder "onderwiJ
zers" in artikel 55, sub (1, der Lager-onderwijs
wet 1920, de vakonderwijzers niet begrepen zijn, 
evenmin als dit het geval is in artikel 100 ; dat 
nu de jaarwedden van de vakonderwijzers bij 
het openbaar onderwijs niet zijn ondergebracht 
onder het tegenwoordige artikel 55, sub a, de 
samenhang tusschen de artikelen 55 en 54 
medebrengt, dat de jaarwedden van deze cate
gorie van _onderwijzers voor de toevoe~ing van 
het 9• lid aan artikel 101 der wet biJ de wet 
van 16 Februari 1923 (Staatsblad n°. 38) als 
behoorende tot de kosten van het Lager-onder
wijs, waarin de gemeente ingevol$e artikel 54 
moet voorzien, onder een der overige rubrieken 
van artikel 55 moeten worden gerangschikt ; 

dat. daar de kosten vallende op de samen
stelling van vakonderwijzers ongetwijfeld ge
acht kunnen worden te strekken tot verzekering 
van den goeden gang van het onderwijs, deze 
uitgaven over het jaar 1922 gerangschikt be
hooren te worden onder letter o van artikel 55 
dier wet ; dat mitsdien in verband met het 
bepaalde in artikel 101, 5de lid der wet, zooals 
dit vóór de laatstaangehaalde wetswijziging 
luidde, de bierbedoelde uitgaven voor de vak
onderwijzers bij "de bepaling van de gemeen
telijke vergoeding over 1922 in aanmerking 
hadden behooren te worden genomen ; dat wat 
betref t de uitgaven het.rekking hebbende op 
de salarissen van de ambtenaren der gemeente-

secretarie, die geheel of gedeeltelijk werkzaam 
zijn ter verzekering van den goeden gang van 
het onderwijs, deze kosten naar het oordeel 
van het college geacht moeten worden te be
hooren tot die ter verzekering van den goeden 
gang van het onderwijs, bedoeld in artikel 55, 
sub o der wet, waarmede bij de toepassing van 
artikel 101 rekening behoort te worden gehou
den ; dat al moge uit de gemeenterekening het 
juiste bedrag van het deel der hierbedoelde 
kosten, dat geacht moet worden te zijn uitge
geven ten behoeve van het openbaar lager 
onderwijs niet kunnen worden afgeleid, daar
door echter nog niet een krachtens de wet aan 
de bijzondere schoolbesturen toekomend recht 
illusoir mag worden gemaakt ; 

dat, bij gebreke van een in de gemeente
rekening duidelijk aanwijsbaar bedrag, vol
staan zal moeten worden met eene raming 
daarvan ; dat voorts het bedrag waarvan het 
gemeentebestuur bij de berekening der ver
goeding is uitgegaan voor het gewoon lager 
onderwijs verminderd dient te worden met 
f 179. 70 wegens reis- en verblijfkosten van de 
hoofden der openbare scholen voor het gewoon 
lager onderwijs, teneinde hen in staat te stellen 
de sollicitanten naar de betrekking van onder
wijzer of onderwijzeres in hunne scholen te 
bezoeken, aangezien deze kosten naar het oor
deel van hun College gerangschikt behooren 
te worden onder de uitgaven, bedoeld onder 
letter n van artikel 55 der wet, welke ingevolge 
het be:paalde in artikel 101, 5• lid (oud) der 
wet. met voor vergoeding door de gemeente 
aan de besturen der bijzondere scholen in aan
merking komen ; 

dat van het besluit van Gedeputeerde Staten 
het gemeentebestuur van Dordrecht bij Ons 
in beroep is gekomen, verwijzende naar Onze 
besluiten van 11 Augustus 1924 (Staatsblad 
nos. 415 en 416) waarbij in overeenkomstige 
gevallen is beslist dat de z.g. administratie
kosten en de kosten wegens vakonderwijzers. 
niet in de berekening van den kostprijs per 
leerling moeten worden opgenomen ; 

0. dat met Gedeputeerde Staten en op de 
gronden, vermeld in hun bestreden besluit, 
moet worden aangenomen, dat de jaarwedden 
der vakonderwijzers over het jaar 1922 be
hooren te worden gerangschikt onder die, ter 
verzekering van den goeden gang van het 
onderwijs, bedoeld in artikel 101, 5• lid, j0 • 

artikel 55, sub o, der Lager-onderwijswet 1920 ; 
dat hetzelfde geldt ten aanzien van de kosten 

van administratie van het lager onderwijs, en 
het feit, dat deze kosten uit de gemeentereke
ning niet nauwkeurig zijn af te leiden, de ge
meente niet ontslaat van de verplichting om 
een daarmede gelijk te stellen bedrag aan de be
sturen der bijzondere lagere scholen te vergoeden; 

dat Gedeputeerde Staten dit bedrag hebben 
vastgesteld op f 0.50 per leerling en er geen be
zwaar bestaat om op dezen basis de vergoeding 
te berekenen nu appellant in gebreke is gebleven 
de onjuistheid van het cijfer aan te toonen ; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

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

Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat met het rapport van Onzen 
voornoemden Minister in het Staatsblad zal 
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worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State, 
afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

Het Loo, den 27sten Mei 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen, W ASZINK. 

(Uitgeg. 10 Juni 1926.) 
N°. 13426. 

LAGER ONDERWIJS 
FINANCIEEL. 

Beroep inzake vaststel
ling vergoeding artikel 
101 Lager-onderwijswet 
aan bijzondere scholen te 

Dordrecht over 1922. 

's-Gravenh!l,ge, 19 Mei 1926. 
Aan de Koningin. 

Eerbiedig veroorloof ik mij Uwe Majesteit 
hiernevens aan te bieden het advies van den 
Raad van State, afdeeling voor de Geschillen 
van Bestuur, dd. 19 Augustus 1925, n°. 763, 
inza.ke het beroep, ingesteld door het gemeente
bestuur van Dordrecht tegen het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 
11 Mei 1925 n°. 187/1, waarbij met vernietiging 
van het besluit van_ den Raad dier gemeente 
van 22 Juli 1924, n°. 12 het bedrag van de 
vergoeding, bedoeld in artikel 101 der Lager
onàerwijswet 1920, voor het jaar 1922 is vast
gesteld volgens den grondslag van f 14.21 per 
leerling, voor zooveel betreft het gewoon lager 
onderwijs, van f 54.84, voor zooveel betreft 
het uitgebreid lager onderwijs en op f 28.90 
voor zooveel betreft het meer uitgebreid lager 
onderwijs. 

De Afdeeling, van oordeel, dat het beroep 
van appellant gegrond is, en met vernietiging 
van het bestreden besluit van Gedeputeerde 
Staten van Zuid-Holland de vergoedmg voor 
het gewoon lager onderwijs, het uitgebreid 
lager onderwijs en het meer uitgebreid lager 
onderwijs, nader moet worden vastgesteld, 
onderscheidenlijk op f 12,768, f 26,894 en 
f 18,026 per leerling, biedt Uwe Majesteit het 
volgend ontwerp-besluit ter bekrachtiging aan: 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
het gemeentebestuur van Dordrecht, tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid
Holland van 11 Mei 1925 G. S. no. 187/1, waarbij 
met vernietiging van het besluit van den Raad 
dier gemeente van 22 Juli 1924, no. 12 het 
bedrag van de vergoeding, bedoeld in artikel 
101 der Lager-onderwijswet 1920, voor het jaar 
1922 is vastgesteld volgens den grondslag van 
f 14.21 per leerling, voor zooveel betreft het 
gewoon lager onderwijs, van f 54.84 voor zoo
veel betreft het uitgebreid lager onderwijs en 
op f 28.90 voor zooveel betreft het meer uit
gebreid lager onderwijs ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur gehoord, advies van 
19 Augustus 1925 no. 763 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 

Overwegende, dat de Raad van Dordrecht 
in zijne vergadering van 22 Juli 1924 heeft 

besloten de vergoeding, bedoeld in artikel_ 101 
der Lager-onderwjjswet 1920, aan de b1Jzon
dere scholen in zijne gemeente over 1922 vast 
te stellen als volgt : 

voor uitgebreid lager onderwijs per leerling 
f 26,894 

voor gewoon lager onderwijs per leerling 
f 12,806 

voor meer uitgebreid lager onderwijs (wet 
1878) per leerling f 18,026, waarbij geen reke
ning is gehouden met de salarissen der vak
onderwijzers en der ambtenaren ter secretarie 
die geheel of gedeeltelijk werkzaam zijn ter 
verzekering van den goeden gang van het 
openbaar lager onderwijs ; 

dat, nadat het bestuur der Vereeniging voor 
in- en uitwendige zending en het Roomsch
Katholiek schoolbestuur, beide te Dordrecht, 
van dit besluit bij Gedeputeerde Staten van 
Zuid-Holland in beroep . waren gekomen, dit 
College bij besluit van 11 Mei 1925 G. S. n°. 
18771 met vernietiging van het bestreden raads
besluit het bedrag der vergoeding voor het 
jaar 1922 heeft vastgesteld volgens den grond
slag van f 14.21 per leerling voor zooveel betreft 
het gewoon lager onderwijs, van ' f 54.84 voor 
zooveel betreft het uitgebreid lager onderwijs 
en van f 28.90 voor zooveel betreft het meer 
uitgebreid lager onderwijs ; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij in hoofd. 
zaak hebben overwogen dat onder "onderwij
zers" in artikel 55, sub a, der Lager-onderwijs
wet 1920, de vakonderwijzers niet begrepen 
zijn, evenmin als dit het geval is in artikel 100; 
dat, nu de jaarwedden van de vakonderwijzers 
bij het open baar onderwijs niet zijn onderge. 
bracht onder het tegenwoordige artikel 55, 
sub a, de samenhang tusschen de artikelen 55 
en 54 medebrengt, dat de jaarwedden van deze 
categorie van onderwijzers voor de toevoeging 
van het 9• lid aan artikel 101 der wet bij de 
wet van 16 Februari 1923 (Staatsblad n°. 38) 
als behoorende tot de kosten van het Lager. 
onderwijs, waarin de gemeente ingevolge artikel 
54 moet voorzien, onder een der overige rubrie
ken van artikel 55 moeten worden gerangschikt ; 

dat, daa.r de kosten vallende op de samen
stelling van vakonderwijzers ongetwjjfeld ge
acht kunnen worden te strekken tot verzekering 
van den goeden gang van het onderwijs, deze 
uitgaven over het jaar 1922 gerangschikt be
hooren te worden onder letter o van artikel 55 
dier wet ; dat mitsdien in verband met het 
bepaalde in artikel 101, 5de lid der wet, zooals 
dit vóór de laatstaangehaalde wetswijziging 
luidde, de hierbedoelde uitgaven voor de vak. 
onderwijzers bij de bepaling van de gemeen
telijke vergoeding over 1922 in aanmerking 
hadden behooren te worden genomen ; dat wat 
betreft de uitgaven betrekking hebbende op 
de salarissen van de ambtenaren der gemeente
secretarie, die geheel of gedeeltelijk werkzaam 
zijn ter verzekering van den goeden gang van 
het onderwijs, deze kosten naar het oordeel 
van het college geacht moeten worden te be
hooren tot die ter verzekering van den goeden 
gang van het onderwijs, bedoeld in artikel 55 
sub o der wet, waarmede hij de toepassing van 
artikel 101 rekening behoort te worden gehou
den ; dat al moge uit de gemeenterekening het 
juiste bedrag van het deel der hierbedoelde 
kosten, dat geacht moet worden te zijn uitge-
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geven ten behoeve van het openbaar lager 
onderwijs niet kunnen worden afgeleid, daar
door echter nog niet een krachtens de wet aan 
de bijzondere schoolbesturen toekomend recht 
illusoir mag worden gemaakt ; 

dat, bij gebreke van een in de gemeente
rekening duidelijk aanwijsbaar bedrag, volstaan 
zal moeten worden met eene raming daarvan ; 
dat voorts het bedrag, waarvan het gemeente
bestuur bij de berekening der vergoeding is 
uitgegaan voor het gewoon lager onderwijs 
verminderd dient te worden met f 179. 70 we
gens reis- en verblijfkosten van de hoofden der 
openbare scholen voor het gewoon lager onder
wijs, teneinde hen in staat te stellen de sollici
tanten naar de betrekking van onderwijzer 
of onderwijzeres in hunne scholen te bezoeken, 
aangezien deze kosten naar het oordeel van 
hun College gerangschikt behooren te worden 
onder de uitgaven, bedoeld onder letter n van 
artikel 55 der wet, welke ingevolge het bepa,alde 
in artikel 101, 5° lid (oud) der wet, niet voor 
vergoeding door d e gemeente aan de besturen 
der bijzondere scholen in aanmerking komen ; 

dat van hrt besluit van Gedeputeerde Staten 
het gemeentebestuur van Dordrecht bij Ons in 
beroep is gekomen, verwijzende naar Onze 
besluiten van 11 Augustus 1924 (Staatsblad 
nos. 415 en 416) waarbij in overeenkomstige 
~evallen is beslist dat de z.g. administrat ie
lwsten en de kosten wegens vakonderwijzers 
niet in de berekening van den kostprijs per 
leerling moeten worden opgenomen ; 

.Overwegende, dat bij de berekening van de 
krachtens artikel 101 der Lager-onderwijswet 
1920 aan de schoolbesturen toe te kennen ver
goeding onder de kosten van de openbare scho
len niet kunnen worden begrepen de jaar
wedden van de vakonderwijzers, waarvoor door 
de gemeenten aan de besturen van de bijzondere 
scholen geene vergoeding kan worden gegeven ; 

dat, wat de kosten van administratie van 
het lager-onderwijs betreft, deze weliswaar 
kunnen worden gerangschikt onder de kosten, 
bedoeld in artikel 101, 5c lid, der wet, doch 
dat blijkens de overgelegde ambtsberichten 
deze kosten niet zijn af te leiden uit de vast
gestelde" gemeenterekening, welke uitsluitend 
basis kan zijn voor de berekening der bedoelde 
vergoeding ; 

dat daarom ook met deze kosten geen reke
ning kan worden gehouden ; 

dat Gedeputeerde Staten terecht het bedrag, 
waarvan het gemeentebestuur bij de berekening 
van de vergoeding voor het gewoon lager 
onderwijs is uitgegaan, in verband met artikel 
101, 5° lid (oud) der wet met f 179.70 hebben 
verminderd ; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van het besluit van Gede
puteerde Staten van Zuid-Holland van ll Mei 
1925, G. S. n°. 187 /1, het bedrag van de ver
goeding bedoeld in artikel 101, 1° lid (oud) 
der Lager-onderwijswet 1920 voor de bijzon
dere scholen in de gemeente Dordrecht over 
het jaar 1922 vast te stellen op f 12,768 per 
leerling voor zooveel betreft het gewoon lager
onderwijs ; op f 26,894 per leerling voor zoo
veel betreft het uitgebreid lager onderwijs en 
op f 18,026 per leerling voor zooveel betreft 
het meer-uitgebreid-lager -onderwijs. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State, Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur. 

Met deze voorgedragen beslissing kan ik mij 
niet vereenigen. Ten aanzien van de beide 
geschilpunten in kwestie komt mij het stand 
punt van Gedeputeerde Staten alsmede de 
wijze, waarop zjj dit standpunt in hun besluit 
van 11 Mei 1925 hebben gemotiveerd, juist 
voor. Die motjveering vereischt, wat betreft 
de kwestie van de vergoeding van de kosten 
van administratie, nog eene nadere aanvulling. 
De Afdeeling is het op dit punt in zooverre 
met de beslissing van Gedeputeerde Staten 
eens, dat ook zij de kosten va_n administratie 
rangschikt onder de kosten, bedoeld in artikel 
101, 5° lid, der Lager-onderw1Jswet 1920. 
Naar hare meening vloeit hieruit evenwel alleen 
voort de bevoegdheid van de schoolbesturen 
om de voor dit doel gemaakte kosten aan de 
gemeente te verantwoorden bij de driejaarlijk
sche verrekening overeenkomstig artikel 101, 
achtste lid , der wet, maar is het feit, dat uit 
de gemeenterekening deze kosten niet nauw
keurig zjjn af te leiden, een beletsel voor eene 
evenredige verhooging van het kostenbedrag 
per leerling, bedoeld in het tweede lid van dit 
artikel. Eene dergelijke beperking belemmert 
m. i. eene redelijke toepassing der wet. 

Indien eenige uitgave, zooals ook naar de 
meening van den Raad van State inderdaad 
het geval is met die wegens administratie, be
vorderljjk is aan den goeden gang van het 
onderwijs, en behoort te worden gebracht 
onder de kostenrubriek van artikel 55, sub o 
der wet, dan behoort zjj ook in aanmerking te 
worden genomen bij de berekening van de 
vergoeding, welke de gemeente aan het school
bestuur heeft uit te keeren. 

Het gaat m.i. niet aan, om op grond van de 
inrichting van de administratie der ge_i:neente 
de vaststelling dier vergoedmg gedeeltelJJk ach
terwege te laten en daardoor in strijd met de 
bedoeling van den wetgever te kort te doen 
aan een krachtens de wet aan het schoolbestuur 
toekomend recht. Resumeerende ben ik daarom 
van oordeel, dat Gedeputeerde Staten in casu 
terecht over 1922 'zoowel de salarissen der vak
onderwijzers, als de kosten van administratie, 
deze laatste naar billijkheid geraamd op f 0.50 
per leerlinO', hebben opgenomen in de kosten 
van het openbaar onderwijs en naar het aldus 
berekend gemiddeld bedrag per leerlmg de 
vergoeding ten behoeve van de besturen der 
bijzondere lagere scholen hebben bepaald. Het 
beroep van het gemeentebestuur van Dordrecht 
acht ik dan ook ongegrond. 

Een daartoe strekkend ontwerp-besluit ver
oorloof ik mij Uwe Majesteit eerbiedig hier
nevens ter bekrachtiging aan te bieden. 

De Minister van Onderwijs, 
]( unsten en Wetenschappen, 

WASZINK. 

28 Mei 1926. BESLUIT tot aanvulling van het 
Rijkstelefoonreglement 1919. S. 155. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
In aanmerking nemende, dat_ het wensche,lijk 

is het Reglement voor den dienst der R1Jks -
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telefoon, vastgesteld bij Koninklijk besluit van 
6 December 1919 (Staatsblad n°. 803), laatstelijk 
gewijzigd en aangevuld bij Koninklijk besluit 
van 16 Mei 1925 (Staatsblad n°. 195), op enkele 
punten t e wijzigen en aan te vullen ; 

Gelet op artikel 16 der Telegraaf- en Telefoon
wet 1904 (Staatsblad n°. 7) ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 26 April 1926, n°. 6, Afdeeling 
Posterijen en Telegrafie ; 

Den Raad van -State gehoord (advies van 
11 Mei 1926, n°. 13) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 21 Mei 1926, n°. 12, 
Afdeeling Posterijen en Telegrafie ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. I . Tueschen artikel 32 en artikel 33 

van het Rijkstelefoonreglement 1919 wordt op
genomen een nieuw artikel, luidende als volgt : 

R egeling bij verminderde zeljlcosten. 
"Art. 32bis. l. Voor de gevallen, dat van 

den Rijkstelefoondienst, volgens door den 
Directeur-Generaal der Posterijen en Telegrafie 
te geven voorschriften, een zoodanig gebruik 
wordt gemaakt, dat de zelfkosten van dien 
dienst met betrekrung tot dat gebruik worden 
verminderd of wel de normale rentabiliteit van 
het gebezigde verkeersmiddel wordt overschre
den, is de Directeur-Generaal, onder goedkeu
ring van Onzen Minister van Waterstaat, be
voegd vast te stellen, dat aan de gebruikers op 
het door hen ingevolge de tarieven van dit 
besluit verschuldigde een bedrag in mindering 
wordt gebracht, ten hoogste gelijk aan het door 
den Directeur-Generaal berekende bedrag, waar
mede de zelfkosten worden verminderd of even
redig aan de verhooging, welke naar berekening 
van den Directeur-Generaal de rentabiliteit in 
verhouding tot de normale rentabiliteit, onder
gaat. 

2, De voor de onder 1 bedoelde gevallen 
genomen beschikrungen van den Directeur
Generaal treden niet eerder in werking dan den 
20en dag sedert de publicatie in de Staats
courant.'' 

Art. II. a. H et bepaalde in artikel 18, lste 
lid, van genoemd reglement wordt vervangen 
door: 

,,Interlocale of internationale gesprekken heb
ben den voorrang boven locale gesprekken, zoo
dat voor het voeren van eerstgenoemde geRprek
ken zoo noodig een locaal gesprek ambtshalve 
wordt verbroken."; 

b. het bepaalde onder punt 2 van artikel 19 
wordt vervangen door : 

"Behoudens het bepaalde in het eerste lid 
van artikel 18, mag een locaal gesprek, aan 
gevraagd uit een openbare spreekcel of een 
publiek telefoonstation gedurende tweemaal 3 
minuten worden gevoerd, waarna het telkens 
voor 3 minuten mag worden voortgezet, tenzij 
over het telefoontoestel, waarvan de spreker 
gebruik maakt, voor een anderen aanvrager 
moet worden beschikt." 

Art. III. a. H et bepaalde in artikel 3, 2de 
lid, wordt gelezen als volgt : 

,,De publieke telefoonstations worden onder
scheiden in vier soorten : 

1 °. de stations, waarop geen perceelen wor
den aangesloten en welke in locaal verband 

staan met het locale Rijkstelefoonnet, Rijks 
respectievelijk hulptelefoonkantoor of station 
van aansluiting ; 

20. stations, door tusschenkomst waarvan 
perceelen zijn of kunnen worden aangesloten 
aan een locaal Rijkstelefoonnet, Rijks- of hulp
telefoonkantoor of station ; 

30, stations, waarop perceelen zijn of kunnen 
worden aangesloten en welke als zoodanig zelf
standige complexen locale aansluitingen vormen; 

40, stations, waarop geen perceelen worden 
aangesloten en welke niet in locaa l verband 
staan met het locale Rijkstelefoonnet, Rijks
respectievelijk hulptelefoonkantoor of station 
van aansluiting." 

b. Aan artikel 25 wordt toegevoegd een 
nieuw lid, luidende als volgt : 

"4. De Directeur-Generaal der Posterijen en 
Telegrafie kan bepalen, dat op door hem aan te 
wijzen Rijks- of hulptelefoonkantoren geen aan
sluitingen worden gemaakt." 

Art. IV. Het bepaalde in punt 8 van het 
artikel 26 van het Rijkstelefoonreglement wordt 
gelezen als volgt : 

,,Voor zooveel in bijzondere gevallen de ge
steldheid van een telefoonnet uit een oogpunt 
van techniek of exploitatie daartoe aanleiding 
geeft, wordt de prijs van het abonnement wegens 
aansluiting op dat net, met afwijking van het 
vorenstaande tarief door Ons afzonderlijk vast
gesteld." 

Art. V. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin het is ge
plaatst. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den Raad van 
S~ate. 

Het Loo, den 28sten Mei 1926. 
WILHEU.UNA. 

De Minister van Waterstaat, H. v. D. VEGTE. 
( Uitgeg. 9 Juni 1926.) 

28 Mei 1926. BESLUIT betreffende klassifi
catie van vestingwerken. S. 156. 

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

Oorlog van 23 Februari 1926, Geheim, Litt. 
G.R.A. 2; 

Gelet op de artikelen 3, 4, 5 en JO der wet 
van 21 December 1853 (Staatsblad n°. 128) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
27 April 1926, n°. 28) ; . . 

Gezien het nader rapport van Onzen Mm1ster 
van Oorlog van 22 Mei 1926, Litt. G. R. A. 4; 

Hebben besloten en besluiten : 
Art. 1. Met wijziging van de Koninklijke 

Besluiten van 25 Januari 1854 (Staatsblad n°. 
8), 16 September 1859 (Staatsblad n°. 100), 
13 November 1861 (Staatsblad n°. 98), 11 Octo
ber 1869 (Staatsblad n°. 157), 28 Maart 1870 
(Staatsblad n°. 53), 30 November 1875 (Staats
blad no. 212), 5 November 1879 (Staatsblad 
n°. 165), 17 Juni 1884 (Staatsblad n°. ll3), 
8 April 1886 (Staatsblad n°. 48), 28 April 1887 
(Staatsblad n°. 85), 3 Augustus 1888 (Staatsblad 
n°. 102), 4 November 1890 (Staatsblad n°. 161), 
24 Augustus 1897 (Staatsblad n°. 197), 19 Fe
bruari 1903 (Staatsblad n°. 77), 16 Augustus 
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1911 (Staatsb/,ad n°. 279), 9 Januari 1913 
(Staatsblad n°. 10), 30 September 1913 (Staats
b/,ad n°. 375), 15 December 1919 (Staatsb/,ad 
n°. 809), 19 Augustus 1920 (Staatsblad n°. 715), 
11 December 1920 (Staatsblad n°. 892), 19 
Februari 1922 (Staatsblad n°. 57), 26 April 
1923 (Staatsb/,ad n°. 164) en 16 Januari 1925 
(Staatsb/,ad n°. 16) worden opgeheven als ves
tingwerken: 

de vesting Naarden met het Ronduit, 
de werken aan de Karnemelksloot, 
de vijf batterijen ten zuiden van Naarden, 
het fort Giessen, 
een gedeelte van de Grebbelinie van het werk 

aan den Rooden haan tot Kracht'llftjk, bestaande 
uit: de linie van Juffrouw Wijk, de batterij 
op den Schalmdijk en het voorwerk op de 
Aschatterkade, 

het werk aan den Daatse/,aar, 
het, voorwerk aan den Engelaar, 
het gedeelte van de stelling aan de Grebbe, 

op den linkeroever van oeBuitengrift, bestaande 
uit : het hoornwerk aan de Grebbe en de bastions 
op den Uiterwaard, 

een gedeelte van de stelling in de Neder
Betuwe, bestaande uit : het werk op den Waal
bandijk te Ochten en het werk op den Rijnban
dijk aan de Spees, 

de vesting Willemstad, 
het fort de Hel, 
de verdedigingswerken bij de . Bovensluis 

ten oosten van Willemstad, 
de stelling aan den mond van de Roode Vaart 

en het Hollandsch diep, 
het retranchement aan de haven van den 

Oudenbosch, 
het werk aan het Lindenbergsche Veer, 
de stelling aan -den mond van de Dintel en 

het Volkerak, 
de havenbatterij vóór Brielle, 
de kustbatterij nommer twaalf, 
de batterij Wierhoofd, 
het werk bij de Vischmarkt, 
het fort bij de Cruquius, 
de post aan het Noord-Hollandsche kanaal bij 

de Slochterbrug, 
de post aan de Kouhornerbraak, 
het fort aan de Zwet, bestaande uit : het 

werk benoorden den spoorweg van Amsterdam 
naar Haarlem en de lunet bezuiden de trek
vaart van Halfweg naar Haarlem, 

de post op den Spaarndammerdijk bij Hal/weg, 
de post tusschen Osdorp en Sloten, 
het fort Schiphol, 
de werken bjj Ouderkerk, bestaande uit : de 

post aan de Bullewijk en de post aan het 
Groote Loopveld, 

de post in den zuidpunt van den Bijlmermeer
polder, 

de werken beoosten Diemerbrug, bestaande 
uit: de post bij Vierhuizen, de post op de land
tong de Sniep en de post aan het TV eespertolhek, 

de post aan de W eespervaart bij de Duiven-
drechtsche brug, 

de post aan het IJ op het Diemerbuitenveld, 
de post aan het IJ bij den afloop naar Diemen, 
de post aan het IJ bij lmmetjeshorn, 
het ·werk voor den Maasdijk bij Herven, 
het werk achter de Hedikhuizensche Sassluis, 
het werk tegenover de Bernsche hoeven, 
het werk op den straatweg van Heusden 

naar Elshout, 

het werk achter den Elshoutschen dijk, 
· het werk te Doeveren, 

de batterij OP. den Pruimendijk, 
de batterij bij de Drimmelsche Sluis, 
de stelling bjj Steelhoven, 
het fort de Rttyter. 
2. ]\fot wijziging van de Koninklijke Besluiten 

van 24 Augustus 1897 (Staatsblad n°. 197), 
19 Februari 1903 (Staatsb/,ad n°. 77) en 13 Janu
ari 1908 (Staatsblad no. 27), worden gerangschikt 
onder de vestingwerken van de 2e klasse : 

het fort Edam; het fort bij Kwadijk; het fort 
benoorden Purmerend; het fort aan den Nek
kerwer1 ; het fort aan den Middenweg ; het fort 
aan den Jisperweg; het fort bij Spijkerboor; 
het fort met de twee neven batterijen bij Marken
Binnen; de linie Krommeniedijk-Zuid,m,jker
meer, bestaande uit : de nevenbatterij bij het 
fort bij Krommeniedijk, het fort bij Krommenie
dijk, het fort aan den Ham. de nevenhatterjj bij 
het fort aan den Ham, den wal van den Dam 
tot het fort bij V eldhuis, het fort bij V eldhuis, 
den wal van het fort bij Veldhuis tot den 
Nieuwend;,ik, met de daarin gelegen nevenbat
terij, het fort aan den St. Aagtendijk, het fort 
bij Velsen, den wal in den Zuidwijkermeerpolder 
met de twee daarin gelegen nevenbatterijen en 
het fort Zuid'llftjkermeer; de positie bij Spaarn
dam, bestaande uit: het fort benoorden Spaarn
dam, den wal bewesten Spaarndam met de 
tw()e daarin gelegen ncvenbatterijen en het fort 
bezuiden Spt1,arndam ; de positie bij de Liede, 
bestaande uit : de neven batterij bij het fort 
Penningsveer, het fort bij Penningsveer, het 
fort bij de Liebrug, den wal tusschen het fort 
bij de Liebrug en het fort de Liede met de daarin 
gelegen nevenbatterij en het fort de Liede; de 
linie door den Haarlemmermeerpolder zonder 
het fort bij Vijfhuizen, bestaande uit : het ge
deelte wal tusschen het fort bij Vijfhuizen en 
de batterij aan den IJweg, met de twee daarin 
gelegen nevenbatterijen ; de batterij aan de!1 
IJweg, het gedeelte wal tussbhen de battenJ 
aan den IJ weg en het fort bij Hoofddorp, het 
fort bij Hoofddorp, het gedeelte wal tusschen 
het fort bij Hoofddorp en de batterij aan d~n 
Sloterweg, met de daarin gelegen nevenbattenJ, 
de batterij aan den Sloterweg, het gedeelte wal 
tusschen de batterij aan den Slolerweg en de 
batterij aan den Aalsmeerderweg, de batterjj 
aan den Aalsmeerderweg, het gedeelte wal 
tusschen de batterij aan den Aal11meerderweg 
en het fort bij Aalsmeer, met de daarin gelegen 
nevenbatterij en het fort bij Aalsmeer. 

3. De lijsten, vastgesteld bij de in artikel 2 
genoemde Koninklijke Besluiten, worden, voor 
zoo,;,er zij op de in dat artikel genoemde verde
digingswerken betrekking hebben, vervangen 
door de bij dit Besluit behoorende lijst, voor 
zooveel deze diezelfde verdedigingswerken be
treft. 

4. Met wijziging van de Koninklijke Besluitm 
van 25 Januari 1854 (Staatsb/,adn°. 8), 12 Augus
tus 1855 (Staatsblad n°. 111), 17 Juni 1884 
(Staatsblad n°. 113), 28 April 1887 (Staatsblad 
11°. 85), 24 Augustus 1897 (Staatsblad n°. 197), 
19 Februari 1903 (Staatsblad n°. 77), lZ Augustus 
1919 (Staatsblad no. 537), 24 April 1920 (Staats-' 
blad n°. 212), 7 Juni 1920 (Staatsb/,ad n°. 287) 
en 11 December 1920 ( taatsblad n°. 893) 
worden gerangschikt onder de vestingwerken 
van de 3e klasse: 
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de stelling om den Helder, bestaande uit: 
het fort Kijkduin, het werk Kaaphoofd, het 
fort Erfprins, ,de gedekte gemeenschapsweg 
tusschen het fort Erfprins en het bastion 
Dirks-Admiraal, het bastion Dirks-Admiraal, 
de gedekte gemeenschapsweg tusschen het 
bastion Dirks-Admiraal en het bastion West
oever, het bastion Westoever en het fort Oost
oever, 

de linie Abcoude-Nigtevecht, bestaande uit: 
het fort bij Abcoude, de batterijen aan het Gein, 
beoosten Abcoude, den wal tusschen den Gein
dijk en het fort bij N igtevecht en het fort bij 
Nigtevecht, 

het verdedigingswerk te Vreeswijk, 
de vesting Woudrichem, met uitzondering 

van de batterij in de Postweide, 
de linie Kudelstaar~Uithoorn, bestaande uit: 

het fort bij Kudelstaart, den wal K udelstaar~ 
Uithoorn, met uitzondering van het gedeelte, 
dat tot geene klasse behoort, het fort bij de 
Kwakel, het fort aan de Drecht en het fort bij 
Uithoorn , 

het fort Waver-Amstel, 
het fort in den Botshol, 
het fort aan de Winkel, 
het werk aan het IJ voor Diemerdam, 
het werk aan het IJ op het Vuurtoreneiland. 
5. De lijsten, vastgesteld bij de in artikel 4 

genoemde Koninklijke Besluiten, worden, voor 
zoover zij op de in dat artikel genoemde verde
digingswerken betrekking hebben, vervangen 
door de bij dit Besluit behoorende lijst, voor 
zooveel deze diezelfde verdedigingswerken be
treft. 

6. Met wijziging van de Koninklijke Beslui
ten van 25 Januari 1854 (Staatsblad n°. 8), 
16 Februari 1872 (Staatsb lad n°. 10), 5 Novem
ber 1879 (Staatsblad n°. 165), 13 Juli 1910 
(Staatsblad n°. 199), 4 April 1911 (Staatsblad 
n°. 105), worden gerangschikt onder vesting
werken van geene klasse : 

de batterij aan den Noorder-Lekdijk, 
de batterij aan den Zuider-Lekdijk, . 
een gedeelte van de stelling aan de Linge, 

bestaande uit: de twee batterijen aan den Meer
dijk en de batterij aan den Nieuwen Lingedijk, 

het fort op den Hoofddam bij Pannerden. 
7. De lijsten, vastgesteld bij de in artikel 6 

genoemde Koninklijke Besluiten, worden, voor 
zoover zij op de in dat artikel genoemde ver
dedigingswerken betrekking hebben, vervangen 
door de bij dit Besluit behoorende lijst, voor 
zooveel deze diezelfde verdedigingswerken 
betreft. 

8. Met wijziging van de Koninklijke Beslui
ten van 25 Januari 1854 (Staatsblad n°. 8) en 
5 November 1879 (Staatsblad n°. 165), wordt 
als vestingwerk opgeheven het bewesten de 
Vecht gelegen gedeelte van de Vesting Muiden 
zonder de Westbatterij, voor zoover gelegen 
benoorden het vertikale vlak, dat gedacht kan 
worden in de richting oost-west, door een punt, 
gelegen op een afstand van 25 M. bezuiden 
het punt van samenkomst van de vuurlijn der 
courtine tusschen de bastions X en XI en de 
vuurlijn van de linkerflank van laatstgenoemd 
bastion. 
· 9. Het overig gedeelte van de Vesting 

Muiden met het Kasteel en de Westbatterij -
buiten dat, bedoeld in artikel 8 - zal als ves
tingwerk van de eerste klasse voortaan den 

naam dragen van "de wal van Muiden met het 
Kasteel en de W estbatterij". 

10. De lijsten, vastgesteld bij de in artikel 8 
genoemde Koninklijke Besluiten, worden, voor 
zooveel zij de Vesting Muiden met het Kasteel 
en de W estbatterij betreffen, vervangen door de 
bij dit Besluit behoorende lijst, voor zoover 
deze betrekking heeft op den wal van Muiden 
met het Kasteel en de Westbatterij. 

11. Met wijziging van de Koninklijke Be
sluiten van 25 Januari 1854 (Staatsblad n°. 8), 
24 Augustus 1897 (Staatsblad n°. 197), 25 Octo
ber 1899 (Staatsblad n°. 222), 19 Februari 1903 
(Staatsblad n°. 77) en 25 November 1919 
(Staatsblad no. 773) wordt als vestingwerk 
opgeheven het noordwestelijk-, westelijk- en 
zuidwestelijk gedeelte van de vesting Gorin
chem, voor zoover gelegen bewesten de verti
kale vlakken, welke gedacht kunnen worden : 
a. onmiddellijk naast en aan de oostzijde van 
de coupure der voormalige Arkelpoort ; b. door 
een lijn, getrokken op een afstand van 7.5 M. 
beoosten de as van den straatweg van Gorin
chem naar Arkel; c. in de richting zuidwest
n'oordoost door de snijlijn der escarptaluds van 
de courtine tusschen de bastions IV en V en 
van de rechterflank van laatstgenoemd bastion, 
en d. door het noordelijk verlengde van de grens 
van den militairen landsgrond tusschen de grens
palen 204 en 210, 

evenwel met uitzondering van het gedeelte 
van bastion III, dat aan de noordoost-, oost
en zuidoostzijde wordt begrensd door de verti
kale vlakken, welke gedacht kunnen worden 
lt door de snijlijn der escarptaluds van de cour
tine tusschen de bastions IV en III en van de 
linkerflank van laatstgenoemd bastion ; 2. door 
het noordelijk verlengde van den teen van het 
binnentalud van het banket der courtine tus
schen de bastions IV en III; 3. evenwijdig aan 
en op een afstand van 20 M. benoorden de 
vuurlijn van de linkerflank van bastion III ; 
4. door den teen van het oostelijk talud van 
den parados in bastion III, en 5. evenwijdig 
aan en op een afstand van 52 M. benoordoosten 
de vuurlijn van de linker face van bastion III. 

12 . . Het overig gedeelte der Vesting Gorin
chem - buiten dat, bedoeld in het eerste lid 
van artikel n - zal als vestingwerk van de 
tweede klasse voortaan den naam dragen van 
,,de wal van Gorinchem". 

Het gedeelte van bastion III van de Vesting 
Gorinchem, omschreven in het tweede lid van 
artikel 11, wordt gerangschikt onder de vesting
werken van geene klasse en zal voortaan den 
naam dragen van "het havenwerk van Gorin
chem". 

13. De lijsten, vastgesteld bij de in artikel 11 
genoemde Koninklijke Besluiten, worden, voor 
zooveel zij de Vesting Gorinchem betreffen, 
vervangen door de bij dit besluit behoorende 
lijst, voor zoover deze betrekking heeft op den 
wal van Gorinchem en het havenwerk van Go
richem. 

14. Met wijziging van de Koninklijke Be
sluiten van 25 Januari 1854 (Staatsblad n°. 8), 
17 Juni 1884 (Staatsblad n°, 113), 28 Maart 
1903 (Staatsblad n°. 93), 16 Augustus 1911 
(Staatsblad n°. 279) en 20 Januari 1920 (Staats
blad n°. 30) wordt als vestingwerk opgeheven 
het oostelijk gedeelte van de Vesting Helle
voetsluis, voor zoover gelegen tusschen de verti 
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kale vlakken, welke gedacht kunnen worden a. in 
een richting met een azimuth van 83° door een 
punt, gelegen op het nqprdoostelijk verlengde 
van de rooilijn van den noordwestelijken gevel 
van het wachthuis bij den open doorgang in de 
courtine tusschen de bastions IV en V, op 26,3 M. 
afstand van het noordelijk hoekpunt van dat 
wachthuis; b. in een richting met een azimuth 
van 215° door het sub a bedoelde punt; c. door 
het oostelijk verlengde van de grens van den 
militairen landsgrond tusschen de grenspalen 
69 en 70. 

15. Het overig gedeelte van de Vesting 
Hellevoetsluis - buiten dat, bedoeld in artikel 
14 - zal als vestingwerk van de eerste klasse 
voortaan den naam dragen van "de wal van 
H ellevoetsluis'' 

16. De lijsten, vastgesteld bij de in artikel 
14 genoemde Koninklijke Besluiten. worden, 
voor zooveel zij de Vesting Hellevoetsluis be
treffen, vervangen door de bij dit Besluit be
hoorende lijst, voor zoover deze betrekking 
heeft op den wal van Hellevoetsluis. 

17. Met wijziging van de Koninklijke Be
sluiten van 25 Januari 1854 (Staatsblad n°. 8, 
16 September 1859 (Staatsblad n°. 100), 16 
Augustus 1911 (Staatsblad n°. 279) en 19 Au
gustus 1920 (Staatsblad n°. 715) wordt als ves
tingwerk opgeheven het gedeelte van den wal 
en havenbatterij voor Brielle voor zoover ge
legen beoosten het vertikale vlak, dat gedacht 

kan worden door de buitengrens van den mili
tairen landsgrond tusschen de grenspunten 13 
en 21 en het in noordelijke ricJ:iting verlengde 
van die grenslijn. 

18. Het overig gedeel te van den wal en de 
havenbatterij voor Brielle buiten dat, bedoeld 
in artikel 17, zal als vestingwerk van de eerste 
klasse voortaan den naam dragen van "de wal 
van Brielle". 

19. De lijsten, vastgesteld bij de in artikel 
17 genoemde Koninklijke Besluiten, worden, 
voor zooveel zij den wal en de havenbatterij 
voor Brielle betreffen, vervangen door de bij 
dit Besluit behoorende lijst, voor zooveel deze 
betrekking heeft op den wal van Brielle. 

20. Het fort aan het Pampus, vermeld in 
de bij dit Besluit behoorende lij st, wordt ver
heven tot vestingwerk en gerangschikt onder 
de vestingwerken van geene klasse. 

21. Dit Besluit treedt in werking op den 
tweeden dag na de dagteekening van het 
Staatsblad, waarin het besluit is gepla.atst. 

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

Het Loo, den 28sten Mei 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, LAMBOOY. 

(Uitgeg. 3 J uni 1926.) 



Gemeente of 
gemeenten, waar- Vestingwerken of gedeelten van vestingwerken, Beschrijving 
in het vestingwerk behoorende tot : van de in art. 9 
ligt of waarin het 1------""7

1
------1.--------.-1------I der Wet be-

vestingwerk en de de eerste de tweede de derde 
verboden kringen klasse. klasse. klasse. geene klasse. doelde lijnen. 

liggen. 

Edam. 

Middelie, Kwadijk 
en Edam. 

H et fort bij 
Edam. 

H et fort bij 
Kwadijk. 

Perceelen, binnen een verboden kring gelegen, 
doch ten aanzien van welke de Wet geheel 

of gedeeltelijk niet van toepa sing is. 

*) Is (zijn) de Gemeente (Gemeenten), waarin 
het Vestingwerk ligt. 

De perceelen in de gemeente Edam aan de 
zuidwestzijde van het fort buiten de grenslijn, 
gevormd door de aaneenschakeling van de 
noordelijke grens van perceel, kadastraal sectie 
B, nummer 671, ook genaamd de Schutters
gracht, het verlengde in noordelijke richt ing 
van de oostelijke grenslijn van perceel, kada
straal sectie B, numm er 547, de oostelijke 
grenslijnen van dit perceel en van perceel, 
kadastraal sectie B, nummer 409, het verlengde 
van laatstbedoelde lijn , de noordelijke en oos
telijke grenslijnen van perceel, kadastraal 
sectie B, nummer 699 en het verlengde van 
laatstbedoelde lijn, den zuidelijken boord der 
Haven, de oo telijke grenslijnen van de per
ceelen, kadastraal sectie C, nummers 409 en 
417, het verlengde van laatstbedoelde lijn, de 
oostelijke en zuid-oostelijke grenslijnen van 
perceel, kadastraal sectie C, nummer 418, de 
zuidelijke grenslijnen van de perceelen, kada
straal sectie C, nummers 31, 495 en 473, de lijn 
getrokken van det westelijke uiteind e van 
laatstbedoelde lijn naar de oostpunt van per
ceel, kadastraal sectie C, nummer 257 en de 
zuidelijke grenslijn van dit perceel. 

De perceelen gelegen in de gemeente Edam, 
buiten den kleinen kring van het fort, alsmede 
de perceelen gelegen buiten de grenslijn, ge
vormd door de aaneenschakeling van het ver
lengde in oostelijke richting van de noordooste
lijke grenslijn van perceel, kadastraal gemeente 
Kwadijk, sectie A, nummer 971, deevengenoem
de grenslijn, de oostelijke en r>oordelijke grens
lijnen van perceel, kadasti:aal gemeente Kwa
dijk, sectie A, nummer 970, clo lijn getrokken 
van de noordwestpunt van dit perceel naar de 

1 

noordoostpunt van perceel, kadastraal gemeente 
Kwadijk, sectie A, nummer 965, en den zuid e-
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-lijken boord van de sloot of watering langs de t0 
~ 

grondstrook liggende aan en benoorden langs 0) 

den klinkerweg door de gemeente Kwadijk. 

Oosthuizen en Het fort be- De perceelen aan de keelzijde van het fort 
Beemster. noorden Pur- buiten de grenslijn, gevormd door de aaneen-

merend. schakeling van de zuidelijke, oostelijke en wes-
telijke boorden van het perceel, kadastraal · 
~emeente Oosthuizen, sectie C, nummer 489, 

e noordelijke en westelijke grenslijnen van het 
berceel, kadastraal gemeente Oosthuizen, sectie 

, nummer 466, de noordelijke en westelijke 
grenslijnen van het perceel, kadastraal gemeente 
Oosthuizen, sectie C, nummer 465, de noordelijke 
grenslijn van h et perceel, kadastraal gemeente 
Oosthuizen, sectie C, nummer 490, den kleinen 
kring van het fort, en de grens van de gemeente 
Beemster bezuiden het fort. Voorts de perceelen, Nl 
kadastraal gemeente Oosthuizen, sectie C, 00 

nummers 366, 367, 368, 458 en 459. 1::: 

Beemster. Het fort De perceelen aan de keelzijde van het fort t,i 
aan H 

den Nekker- buiten de grenslijn gevormd door de aaneen-
weg. schakeling van den noordelijken boord van den çn. Volgerweg bezuidoosten het fort, den kleinen 

kring van het fort en den westelijken boord van 
,..... 
o, 

den N ekkerweg. 0:, 

-----Beemster. Het fort aan De perceelen aan de keelzijde van het fort 
den Midden- gelegen in de gemeenten Purmerend en J isp. 

weg. 

Beemster. Het fort aan De perceelen aan ' de keelzijde van het fort 
den Jisperweg. gelegen in de gemeenten J isp en Purmerend. 

B eemster, Rijp, Het for t bij De perceelen aan de keelzijde van het fort bui-
Graft en Jisp. Spijkerboor. ten de grenslijn, gevormd door de aaneenscha-

keling van den westelijken boord van de 
Beemsterringvaart en dien van het Noord-
hollandscli Kanaal en den oostelijken boord van 
de K nollendammervaart. 

Akersloo' en Uit- Het for t met De perceelen gele~n aan de keelzijde van 
geest. de twee neven- het fort met de neven atterijen buiten de grens- Nl 

batterijen bij lijn gevormd (gaande van zuid naar noord) -J 

Marken-Bin- door de aaneenschakeling van den oostelijken Nl 

nen. boord van de Markervaart, het verlengde in 
noordwestelijke richt ing van de zuidwestelijke 
/!:~ns ;an h_et .,,P~~~eel ~a~!~tr~~l g~~eente 
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Uitgees., Assen
delft, Heems
kerk, Wijk aan 
Zee en Duin, Be
verwijk, Velsen 
en Krommenie. 

De linie Krom
meniedijk

Zuidwijker
meer, bestaan-

de uit: 
a. de neven
batterij bij het 
fort bjj Krom
meniedijk; 
b. het fort bij 
Krommenie-

dijk; 
c. het fort aan 

den Ham; 

1
. l!Jl<e, zmctoosteI1Jke en nooraeilJKe grenzen 
evengenoemd perceel, de grens van den mili
tairen landsgrond van de zuidelijke nevenbat-
terij, de oostelijke grenzen van de perceel en 
kadastraal gemeente Uitgeest, sectie F nummers 
236 en 300, de rechte lijn getrokken van af het 
meest oostelijke punt van laa~stgenoemd per
ceel naar het meest oostelijke punt van het 
perceel kadastraal gemeente en sectie alsvoren 
nummer 173, de oostelijke grens van laatst
genoemd perceel, het verlengde in westelijke 
richting van de noordelijke grens van het per
ceel kadastraal gemeente Uitgeest, sectie F 
nummer 322, den oostelijken boord van de 
Markervaart, het verlengde in westelijke rich
ting van de zuidelijke grens van den militairen 
landsgrond van het fort, een gedeelte van die 
grens zelve, de westelijke grens van het perceel 
kadastraal gemeente Uitgeest, sectie F nummer 
310, den kleinen kring van het fort en dien van 
de oostelijke nevenbatterij, de langs polderwater 
gelegen grenzen. aan de zuidzijde van de per
ceelen kadastraal gemeente Uitgeest, sectie F 
nummers 56 en 74, het verlengde in zuidooste
lijke richting van laatstbedoelde grens, de noord
westelijke grens van het perceel kadastraal ge
meente en sectie alsvoren nummer 79, den noor
delijken boord van de polderwatering de Voor
sloot, welke geacht wordt te zijn gevormd door 
de aaneenschakeling van de zuidelijke grenzen 
van de aangelegen perceelen kadastraal ge
meente Uitgeest, sectie F nummers 79, 80, 81, 
84, 85, 86, 87, 89, 90 en 91 (gedeeltelijk), en 
de rechte lijnen, welke die grenzen verbinden 
dwars over de tusschen gelegen waterperceelen. 

De perceelen aan de keelzijde der linie buiten 
de grenslijn gevormd (gaande van noord ·naar 
zuid) door de aaneenschakeling van de grens 
tusschen de gemeenten Uitgeest en Krommenie, 
de noordoostelijke grenzen van de perceelen 
kadastraal gemeente Krommenie, sectie A num
mers 597 en 598, de westelijke grens van den 
grindweg, beoosten de nevenbatterij sub a, 
ten deele kadastraal gemeente en sectie als 
voren nummer 523, ten deele ongenummerd, 
de zuidelijke grens van het perceel kadastraal 
·gemeente en sectie als voren nummer 815, de 
grens tusschen de gemeenten Uitgeest en Krom
menie, den kleinen kring van de nevenbatterij 
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Velsen, Spaarn
dam. Schoten en 
Haarlemmerliede 

en Spaarnwoude. 

d. de neven
batterij bij het 
fort aan den 

Ham; 
e. dep wal van 
den Dam tot 
het fort bij 

Veldhuis; 
f. bet fort bij 

Velrlhuis; 
g. den wal van 
het fort bij 
Veldhuis tot 
den Nieuwen
dijk, met de 
daarin gelegen 
neven batterij ; 
h. het fort aan 
den St. Aagten-

dij lc; 
i . het fort bij 

Velsen; 
k. den wal in 
den Zuidwij
kermeerpolder 
met de twee 
daarin gelegen 
neven batterij-

en, en 
l. het fort 
Ztu'.dwijker

meer. 

De positie bij 
Spaarndam, 
bestaande uit: 
a. het 1ort be

noorden 
Spaarndam; 

b den wal be-
westen 

Spaarndam 
met de t,wee 
daarin gelegen 

neven batte
rijen, en 
c. het fort be
zuiden Spaarn-

dam. 

sub a, de oostelijke grens van den militairen 
landsgrond der inundatiekeering t usschen de 
forten sub b en c, den kleinen kring van het 
fort sub c, de oostelijke of zuidelijke grenzen der 
militaire landsgronden van de inundatiekeering 
tusschen het fort sub c en den Darn en van den 
wal sub e, den kleinen kring van het fort sub /, 
de oostelijke grens van de militaire landsgron
den van den wal sub g en van het zuidwaarts 
daarbij aansluitende en aan den Staat be
hoorende gedeelte van den St. Aagtendijk, 
den oostelijken boo1·d van de bermsloot langs 
de zuidoostzijde van het niet aan den Staat 
toebehoorende gedeelte van den St. Aagtendijk, 
den kleinen kring van het fort sub h, de ooste
lijke grens van de militaire landsgronden van 
den wal ~ub k en van het fort sub l, het ver
lengde van laatstbedoelde gren°, de grens tus
schen de gemeenten Velsen en Assendelft en 
de grens tusschen de gemeenten Velsen en 
Spaarndam. 

Voorts de perceelen kadastraal gemeente 
Uitgeest, sectie C nummers 491, 140, 493, 494, 
377 en 478. 

De perceelen aan de keelzijde der positie be
oosten de grenslijn gevormd door de aaneen
schakeling van den oostelijken boord van zij
kanaal B benoorden het fort sub a, den kleinen 
kring van dat fort, den westelijken boord van 
zijkanaal B benoorden het fort sub a, de weste
lijke boorden van de watervlakte benoorden de 
sluizen van Spaarndam tot aan het grenspunt 
nummer 46 van de militaire landsgronden 
beoosten het perceel kadastraal gemeente 
Spaarndam, sectie A, nummer 75, de grenzen 
van de evengenoemde gronden tot aan het 
grenspunt nummer 2 bewesten het stoomge
maal van Rijnland, de rechte ljjn van laatst
genoemd grenspunt naar het dichtstbij gelegen 
punt van den landtong tusschen het Spaarne 
en cl_":_ Jl~oo~~ ]! el en (Jen westelijken boord van 
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rneer. 

H aarlernrnerliede 
enS-paarnwoude, 
H aarlernrnerrneer 
en Aalsrneer. 

e pos1 10 IJ 
de Liede, be
staande uit : 
a. de neven-
batterij bij bet 
fort Pennings

'IJeer; 
b. het fort bij 

Penninq.•veer; 
c. bet fort b~j 

de Liebrug; 
d. <len wal t,ns
scben het fort 
bij de Liebrug 
'lil het fort de 
Liede met de 
daarin gelegen 
neven batterij 

en 
e. het fort de 

Liede. 

Het, fort bij a. Het gedeelte 
Vijfhuizen,deel wal tusschen 
uitmakende het fort bij 
van de linie Vijflmizen en 

door den de batterij aan 
Haarlernrne1·- den IJ weg, met 

rneerpolder. de twee daar
in gelegen ne
ven batterijen; 
b. de batterij 
aandenJJweg; 
c. het gedeelte 
wal tusschen 
de batterij aan 
den IJweg en 
het fort bij 

Hoofddorp; 
d. het fort bij 

Hoofddorp; 
e. het gedeelte 
wal tusschen 
het fort bij 
Hoofddorp en 
de batterij aan 
den Sloterweg, 
met de daarin 
gelegen neven-

batterij; 

e percee en aan de keelzijde er positie 
beoosten de grenslijn gevormd door de aaneen
schakeling van den oostelijken boord van de 
Liede, benoorden de nevenbatterij sub a, don 
kleinen kring van de nevenbatterij sub a en 
dien van het fort sub b, den oostelijken boord 
van de Liede tusschen de forten sub b en c, 
de kleine kringen van de forten sub c en e en 
den noordoostelijken boord van de scheidings
sloot langs de zuidwestzijde van den S-paarn
wouder-Dwarsweg. 

De perceelen aan de keelzijde der linie be
oosten de grenslijn gevormd door de aaneen
schakeling van den oostelijken boord van de 
ringvaart van den Haarlemmermeerpolder ten 
noordoosten van het fort sub a, den kleinen kring 
van dat fort, de grenzen van de militaire lands
gronden van de gedeelten der linie sub b tot 
en met k, met inbegrip van de verbindingslijnen 
tusscben deze grenzen, getrokken over de wegen 
en slooten, den kleinen kring van het fort sub 
l en voorts - in de kasdastrale sect ie F der 
gemeente Aalsmeer - den zuidwestelijken 
boord van de scheidingssloot langs de zuid
westzijde der perceelen nummers 559 en 2198, 
het verlengde van laatstgenoemde lijn, den 
zuidoostelijken boord van perceel nummer 
2689, de noordoostelijke grens van perceel 
nummer 2164 en het verlengde van die grens 
naar het zuidoosten. 
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a:> 

f. de batterij t-:> 
aan den S/oter-

0) 

weg; 
g. het gedeelte 
wal tusschen 
de batterij aan 
den Sloterweg 
en de batterij 
aan den Aals-

meerderweg; 
h. de batterij 
aan den Aals-
meerderweg ; 
i . het gedeelte 
wal tusschen 
de batterij aan 
den Aalsmeer-
derweg en het 

N) 

fort bij Aals-
00 

meer, met de ic;:: 
daarin gelegen t'l 
neven bat terij ; H 

k. het / ort bij -Aalsmeer, deel Çf2 
uitmakende ....... 
van de linie °' door den Haar- E3 
lemmermeer-

polder. 

Helder. De stelling om De perceelen, gelegen binnen de stelling, 
den Helder, be- volgens de grenslijn, gevormd door de aaneen-
staande uit : schakeling van den kleinen kring van het 
a. het for t oost elijk gedeelte van. het for t Erfprins en de 

Kijkduin ; grenzen van den militairen Landsgrond, achter 
b. het werk langs de werken hiernaast vermeld onder d, e, 

Kaaphoo/d; /, g en h. 
c. het fort Erf- Behoudens voor zooveel betreft de uitvoe-

prins ; ring van werken, waartoe ingevolge artikel 28 
d. de gedekte der wet de K oninklij ke vergunninJ, gevorderd 
gemeenschaps- wordt, de perceelen, $ legen ten oorden van 
weg tusschen de lijn, gaande van est naar Oost door het 
het fort Erf- meest noordwestelijke grenspunt van het 
prins en hét perceel, kadastraal Gemeente Helder, Sect ie N) 

bastion Dirks- C, n°. 7551, voor zoover die perceelen gelegen -.J 

Admiraal; zijn buiten de kleine verboden kringen van de · 
o, 

e. het bastion stelling. . . 
Dirks-Admi-

raal; 
-. 



Abcoude-Proostdij, 
Abcoude-Baam
brugge, Weesper
carspel, Nigte
vecht en Neder
horst den B erg. 

Vreeswijk. *) 

gemeenschaps
weg tusschen 

het bastion 
Dirks-Admi
raal en het 
bastion West-

oever; 
g. het bastion 

Westoever; 
h. het fort 

Oostoever. 

De linie Ab
coude-Nigte
vecht bestaan
de uit: 
a. bet fort bij 

Abcoude; 
b. de batterij
en aan het 
Gein, beoosten 

Abcoude; 
c. den wal tus
schen den 
Geindijk en het 
fort bij N igte-

vecht, en 
d. het fort bij 

Nigtevecht. 

Het verdedi
gingswerk te 

Vreeswijk. 

De perceelen aan de keelzijde der linie buiten 
de grenslijn, gevormd door de aaneenschakeling 
van den westelijken boord van den grindweg 
van het fort aan de Winkel naar Abcoude, het 
westwaartsche verlengde van de noord-weste
lijke grenslijn van het perceel, kadastraal ge
meente Abcoude, sectie B, nummer 430, de 
evengenoemde grenslijn zelve, den kleinen 
kring aan de westzijde van het fort sub a, de 
rechte lijn, getrokken evenwijdig aan en op 
215 Meter afstand van de lijn, gaande door de 
meest uitstekende punten van de binnenkrui
nen der keelborstweringen van dat fort, den 
kleinen kring van den post sub b, de noordelijke 
grenslijn van den militairen landsgrond van 
den wal sub c, gelegen in de gemeente Abcoude
Baambrugge, het verlengde van die grenslijn, 
de noordelijke grenslijn van bedoelden mili
tairen landsgrond, gelegen in de gemeente 
W eespercarspel, den kleinen kring van het fort 
sub d, de rechte lijn, getrokken door de meest 
noordelijke punt van het perceel, kadastraal 
gemeente Nigtevecht, sectie C, nummer 295, 
van af den kleinen kring van het fort sub c, 
naar de meest westelijke punt van het perceel, 
kadastraal gemeente Nigtevecht, sectie C, num
mer 208bis, en den linkeroever van de Vecht in 
de richt ing naar H inderdam. 

De perceelen t en zuiden van den rechteroever 
van de Lek en die ten noorden van dien oever 
voorzoover gelegen westelijk van de gebogen 
en gebroken lijn, welke gevormd wordt achter
eenvolgens door het gedeelte van den rechter
oever van den zuidwestelijk van het verdedi
gingswerk gelegen arm val' genoemde rivier, 

1 

waarin de hulpsluis ligt, tot aan de noordelijke 
grens van het daaraan grenzende gedeelte van 
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Woudrichem.*) 

Aalsmeer, Uit
hoorn en Mij 
drecht. 

De vesting De batterij in 
Woudrichem, de Postweide. 
met uitzonde-

van de bat
terij in de Post

weide. 

De linie K udel- Het gedeelte 
staart-Uit- van den wal 

hoorn, bestaan- Kudelstaart-
de uit : Uithoorn, v:an 

a. het fort bij af de oostelijke 
Kudelstaart; bedijking van 

b. den wal den Legmeer-
K udelstaart- polder ( zuide-
U ithoorn, met lijk gedeelte) 
uitzondering tot het dorp 

van het ge- Uithoorn. 
deelte, dat tot 

geene klasse 
behoort; 

c. het fort bij 

1 
~e Kw.akel; 

den r echter Lekdijk, bedoelde grens in noord
oosteljjke richting tot aan de grens tusschen de 
perceelen kadastraal gemeente Vreeswijk, Sectie 
B, nos. 1746 en 1448, laatstbedoelde grens 
tot aan het ontmoetingspunt met de grens van 
den militairen landsgrond, waarop het verde
digingswerk ligt, het gedeelte van de grens van 
den militairen landsgrond vanaf dat Óntmoe
tingspunt westelijk van het verdedigingswerk 
tot aan het meest noordelijke grenspunt van 
dien landsgrond, de westelijke aan dat punt 
aansluitende grenslijn van de in noordelijke rich
ting gelegen inundatiekade tot aan het snijpunt 
van die hjn en den middelbaren verboden kring, 
het gedeelte van dien kring vanaf laatstbedoeld 
snijpunt tot aan den rechteroever van den 
Vaartschen Rijn en bedoelden oever in noorde
lijke richting. 

De perceelen gelegen westelijk, zuidwestelijk 
en noordwestelijk van de vesting buiten de lijn 
gevormd door de aaneenschakeling van de noord 
oostelijke grens van de Zandsteeg en het ver
lengde van die grens naar het westen, de noord
westelijke grens van den verbindingsweg tus
schen genoemde Zandsteeg en de vesting, de 
buitengrens van den militairen landsgrond aan 
de westzijde van de vestin~ en de lijn getrokken 
naar het noorden van mt het meest noord
westelijke hoekpunt van vorenbedoelde buiten
grens ; voorts de perceelen op den rechteroever 
van de Merwede. 

De perceelen aan de keelzijde der linie buiten 
de grenslijn, gevormd door de aaneenschakeling 
van de lijn, ~etrokken op 160 Meter westelijk 
van en evenwijdig aan de as van den weg van 
Aalsmeer naar Kudelstaart, het verlengde in 
westelijke richting van de zuidelijke grenslijn 
van het perceel, kadastraal gemeente Aalsmeer, 
sectie D. nummer 63, die grenslijn zelve, de 
zuidelijke grenslijn van het perceel, kadastraal 
gemeente Aalsmeer, sectie D. nummer 805, de 
rechte lijn, getrokken tusschen de zuidoostpunt 
van laatstgenoemd perceel en de zuidwestpunt 
van het perceel, kadastraal gemeente Aalsmeer, 
sectie D. nummer 1355, de zuidelijke grenslijn 
van dit perceel, den westelijken teen van de 
westelijke bedijking van den Legmeerpolder 
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Vinkeveen en Mij
drecht. 

Vinkeveen en Ab
coude-Proostdij. 

Vinlceveen, Abcou
de-Baambrugge, 
en Abcoude
Proostdij. 

Diemen, Muiden. 

Het fort 
Waver-Amstel. 

Het fort in den 
Botshol. 

Het fort aan 
de Winkel, 

Het werk aan 
het IJ vóór 

Diemerdam. 

11w-..1·run--xar.u :ao5i. 0 11u: tuPn: uo11 +m ouu o 

perceel, kadestraal gemeente Aalsmeer. sectie D. 
nummer 1428, de noordelijke grenzen van dit 
perceel, het vervolg van de grenslijn van den 
militairen landsgrond van den wal sub b tot 
het perceel, kadastraal gemeente Uithoorn, 
sectie A. nummer 558, de noordelijke en noord
oostelijke grenslijnen van dit perceel, de noord
oostelijke en oostelijke grenslijnen van het 
perceel, gemeente Uithoorn, sectie A. nummer 
488, de zuidelijke grenslijnen van de perceelen, 
kadastraal gemeente Uithoorn, sectie D. nummers 
2029 en 1736, en het verlengde van laatstbe
doelde grenslijn, den oostelijken boord van het 
Kwakelspad of den Boterdijk, de zuidelijke 
grenslijn van het perceel, kadastraal gemeente 
Uithoorn, sectie C, nummer 971, den kleinen 
kring van het fort sub c, de rechte lijn, getrokken 
tusschen de naar elkander gekeerde meest 
noordelijke punten van de binnenkruinen der 
keelborstweringen van de forten sub c en d, 
den kleinen kring van het fort sub d, den 
noordelijken boord van den Amstel, het ver
lengde in westelijke richting van de noordelijke 
grenslijn van het perceel, kadastraal gemeente 
Mijdrecht, sectie A. nummer 760, deze grenslijn 
zelve, de westelijke en noordelijke grenslijnen 
van perceel, kadastraal gemeente Mijdrecht, 
sectie A. n°. 1667, den kleinen kring van het 
fort sub e, de noordelijke grenslijn van de 
Mijdrechtsche Zuwe, verlengd tot aan den 
noordwestelijken teen van de bedijking der 
Mijdrechtsche Droogmakerij, en den noordweste
lijken teen van evenbedoelde . bedijking. 

])e perceelen aan de keelzijde van het fort, 
gelegen in de provincie Noordholland. 

De perceelen aan de keelzijde van het fort, 
gelegen in de provincie Noordlwlland. 

De perceelen aan de keelzijde van het fort 
buiten de grenslijn, gevormd door de aaneen
schakeling van den noordelijken oever van de 
Winkel benoordwesten het fort, den kleinen 
kring van het fort, en d en noordelijken oever 
van de Winkel benoordoosten het fort. 
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Ranadorp. 

Tull en 't Waal 
en Schalkwijk. 

Tull en 't Waal, 
HageBtein en 
Everdingen. 

Beesd, Asperen en 
Herwijnen. 

Bemmel (Doornen
b1irg), Panner
den, Millingen. 

Muiden en Wees
per kar spel. 

a. het werk bij 
Asperen; 

b. de wapen
plaats bij 
Asperen; 

c. het fort bij 
de Nieuwe 
Steeg; 
deel uit-

makende van 
de stelling aan 

de Linge. 

De wal van 
Muiden met 
het Kasteel en 

de Westbat
terij. 

Het werk aan 
het IJ op het 

Vuurtoren
eiland. 

de batterij aan 
, den Noorder 

Lekdijk. 

de batterij aan 
den Zuider 

Lekdijk. 

a. de twee bat
t erijen aan den 

Meerdijk; 
b. de batterij 
aan den Nieu
wen Lingedijk; 
deel uitmaken
de van de stel
ling aan de 

Linge. 

Het fort op 
den Hoofddam 
. bij Pannerden. 

De perceelen of gedeelten van perceelen, gele 
gen bewesten en benoorden de grens tusschen 
de provinciën Zuidholland en Gelderland en de 
in zuiver zuidelijke richting - uit een punt 
in dien grens, gelegen op een afstand van 610 
M. bezuidwesten het snijpunt van meerbedoelde 
grens met de as van den Linkerdijk der Boven 
Linge - getrokken rechte lijn tot aan het noor 
delijkste snijpunt van die lijn met den grooten 
verboden kring van het fort bij de Nieuwe Steeg 
voor zooveel deze perceelen of gedeelten van 
perceelen niet zijn gelegen binnen de verboden 
kringen van het Werk Of> den Spoorweg bij 
den Die/dijk en de batterij aan dien dijk. 

De perceelen of gedeelten van perceelen, ge 
legen bezuiden en bewesten een aaneenschake 
ling van lijnen als volgt : de zuidelijke kruin van 
den Zuiderzeedij k bewesten de W eatbatterij 
de grens van den militairen landsgrond aan 
de west-, zuidwest- en zuidzijde van de West 
batterij, het verlengde van de zuidelijke grens 
van dien militairen landsgrond tot aan het 
snijpunt met den militairen landsgrond aan den 
oostelijken boord van de Vecht, verder in alge 
meenen zin in zuidelijke-, later in w~s.te~jke 
richting steeds de grens van den militairen 
lansgrond volgende tot aan evengenoemd~:n 
boord nabij bastion IX, vandaar naar het s~\! 
punt van de noordelijke grens v~:n den mib 
tairen landsgrond aan de westz\jde van de 
T7 _1 _ 1• • -- ~ 1.. -- _J:.l ..l~ .n. --~-~0"' 
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Gorinchem, Vuren 
en Dctlem, W oii
drichem, De 
WerkenenSleeu
wijk. 

Hellevoetsluis en 
Nieuw Helvoet. 

De wal van 
Hellevoetsluis. 

De wal van 
Gorinchem. 

1 

Het haven
werk van Go

rinchem. 

_,.\! t ·"' Dn:v ---v:i.-.1.- ztU-- ., o" 
van den militairen lands~rond bewesten de 
Vecht en langs den westeliJken boord van die 
rivier. 

De perceelen of gedeelten van perceelen, ge
legen benoorden en bewesten een aaneenschake
ling van lijnen, als volgt : de noordelijke oever
lijn bij nnddelbaren ebstand van de rivier de 
Merwede ten westen van de Voorhaven van het 
Merwedekanaal, de westelijke oeverlijn van die 
haven bij evenbedoelden waterstand tot aan 
het snijpunt met de - onder een azimuth van 
274° uit het noordelijk uiteinde van de vuurlijn 
der rechterflank van bastion V getrokken -
rechte lijn, die lijn zelve en het oostelijk ver
lengde daarvan tot aan het snijpunt met de 
g:_ens van den militairen landsgrond aa~ de keel
ZIJde van bastion V, van af dit sntJpunt m 
algemeenen zin in oostelijke richting langs die 
grens tot het snijpunt met een lijn, getrokken 
langs de noordzijde van de keersluis bij de Wate_r
poort, verder laatstgenoemde hjn tot het snu
punt met de grens van den militairen landsgrond 
aan de oostzijde dier sluis, verder in algemeenen 
zin in oostelijke-, daarna in noordelijke richting 
en zoo vervolgens steeds de grens van den mili
tairen landsgrond volgende aan de keelzijde van 
den Wal van Gorinchem tot aan het punt, waar 
deze grens den oostelijken boord van de rivier 
de Linge ontmoet nabij de Korenbrugsluis, van
daar een lijn, getrokken langs de noordzijde van 
die sluis tot het punt, waar deze de grens van 
den - noordwestelijk daarvan gelegen - mili
tairen landsgrond ontmoet, van dit punt in 
algemeenen zin in westelijke-, later in noorde
lijke richting en zoo vervolgens steeds langs die 
grens tot het :r,:mnt, waar deze den westelijken 
boord van de rivier de Linge wederom ontmoet, 
en ten slotte van dit punt in noordelijke richting 
langs dien boord. 

De perceelen of gedeelten van perceelen, ge
legen beoosten een aaneenschakeling van lijnen, 
als volgt : de oostelijke grens van den straatweg 
Brielle-Hellevoetsluis tot aan het snjjpunt met 
de noordelijke grens van den militairen lands
grond, van af dit snijpunt in oostelijke-, later 
in zuidelijke richting en zoo vervolgens steeds 
de grens van den militairen landsgrond volgende 
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Brielle, Nieuwen
hoorn, Oostvoor
ne en Rozenburg. 

Muiden. 

De wal van 
Brielle. 

Het fort aan 
het Pampus. 

.... 
tot aan het punt , waar deze grens den weste- ~ 
lijken boord van de ~Marine-haven ontmoet aan ..,. 
de keelzijde van den Wal van Hellevoetsluis bij 
het "wachthuis nabij de Westbarriere", vervol-
gens langs de r echte lijn, getrokken van even-
bedoeld punt naar het noordelijkste punt van 
den militairen landsgrond aan den oostelijken 
boord van de Marinehaven, vandaar weder in 
oostelijke-, daarna in zuidelijke r ichting de 
grens van den militairen landsgrond volgende 
tot het meest zuidoostelijk hoekpunt van dien 
mond nabij de uitmonding va.n de zuidelijke 
voorhaven van het kanaal door Voorne in het 
Haringvliet en ten slotte van dit hoekpunt een 
lijn, getrokken in zuidelijke richting. 

De perceelen, gelegen op den rechteroever 
v,in de Brielsche Nieuwe Maas; 

alsmede de perceelen of gedeelten van percee
len, gelegen bezuidoosten de aaneenschakeling 
van lijnen als volgt : de grens t usschen de ge
meenten Brielle en Vierpolders tot aan het, punt, 
waar deze grens de meest oostelijke grens van den 
militairen landsgrond ontmoet, vanaf dit punt 
eerst in ongeveer zuidwestelijke-, later in noor
delijke richting en zoo vervolgens steeds de 
grens van den militairen landsgrond aan de 
keel van den wal van Brielle volgende tot aan 
het punt, wan deze grens de noordwestelijke 
begrenzing van de voormalige Zuidpoort ont-
moet, van hier in zuidwestelij ke richting langs 
die begrenzing en het verlengde daarvan tot 
aan het snijpunt met de oostelijke grens van den 
straatweg van Brielle naar Hellevoetsluis en 
ten t!otte in zuidelijke richting langs laatst
genoemde grens. 

Lijst behoorende bij het K oninklijk Besluit 
van 28 Mei 1926 (Staatsblad n°. 156.) 

Mij bekend, 
De Minister van Oorlog, LAMBOOY. 
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283 28 ME r (S. 157) 1926 

28 Mei 1926. BESLUIT, bepalende de bekend
making in h,et Staatsblad van het op 22 
Juli 1924 te Reval tusschen Nederland en 
Estland gesloten voorloopig Handels
verdrag (Staatsblad 1925, n°. 249), alsmede 
van de op 22 Juli 1924 tusschen den Neder
landschen gezaht te Kopenhagen en den 
Estlandschen Minister van Buitenlandsche 
Zaken gewisselde nota's. S. 157. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Gezien de Wet van den 23sten Juni 1925 

(Staatsblad n°. 249), houdende goedkeuring 
van het op 22 Juli 1924 te Reval tusschen 
Nederland en Estland gesloten voorloopig 
handelsverdrag, van welk verdrag een afdruk 
en eene vertaling bij dit Besluit zijn gevoegd ; 

Gezien mede de op 22 Juli 1924 te Reval 
tusschen Onzen Gezant te Kopenhagen en den 
Estlandschen Minister van Buitenlandsche 
Zaken gewisselde nota's, van welke nota's 
insgelijks een afdruk en eene vertaling bij dit 
Besluit zijn gevoegd ; 

Overwegende, dat de akten van bekrachti
ging van dat verdrag op 4 Mei 1926 te Reval 
zijn uitgewisseld ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 22sten Mei 
1926, Directie van het Protocol, n°. 14787; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
meergenoemd verdrag, alsmede bovenbe

doelde nota's te doen bekend maken door de 
plaatsing van dit Besluit in het Staatsblad. 1 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zooveel 
hem aangaat, belast met de uitvoering van het
geen ten deze wordt vereischt. 

Het Loo, den 28sten Mei 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
VAN KARNEBEEK. 

( Uitgeg. 10 Juni 1926.) 
VERTALINGEN. 
VOORLOOPIG HANDELSVERDRAG TUS

SCHEN NEDERLAND EN ESTLAND. 
De R egeering van Hare Majesteit de Konin

ging der Nederlanden en de Regeering der 
Republiek Estland, de ontwikkeling der han
delsbetrekkingen tu,sschen hare landen wen
schende te bevorderen, hebben besloten een 
handelsverdrag te sluiten en hebben te dien 
einde tot hare gevolmachtigden benoemd, te 
weten: 

De Regeering van Hare Majesteit de Koningin 
der Nederlanden: 

Willem Louis Frederik Christiaan Ridder van 
Rappard, buitengewoon Gezant en Gevol
machtigd Minister van Hare Majesteit de 
Koningin der Nederlanden bij de Regeering 
van de Republiek Estland ; 

De Regeering van de Republiek Estland: 
Charles Robert Pusta., Minister van Buiten

la.ndsch,e Zaken, 
die, na elkander hunne, in goeden en behoor

lijken vorm bevonden, volmachten te hebben 
• medegedeeld, tot overeenstemming zijn ge
komen nopens de volgende bepalingen : 

Art. I. 1. De onderdanen, de vennootschap
pen (naamlooze en andere) op het gebied van 
handel, nijverheid en financiën, daaronder be-

1 Zie voor de Fransche tekst van het tractaat 
Staatsblad 249 van 1925. 

grepen de scheepvaartmaatschappijen, en de 
voortbrengselen van den bodem en van de nij
verheid van een der beide Verdragsluitende 
Partijen, zullen op het grondgebied van de 
andere Partij eene behandeling genieten, in 
alle opzichten ten minste even gunstig als die, 
toegestaan of toe te staan aan de onderdanen, 
aan de vennootschappen en aan de voortbreng
selen van den bodem en van de nijverheid van 
het meestbegunstigde vreemde land, wel te 
verstaan onder voorbehoud van de beperkingen, 
nedergelegd in de artikelen 5, 6 en 7. 

2. Deze behandeling zal worden toegestaan 
ten aanzien van al hetgeen betreft de vestiging 
VaJl onderdanen en vennootsch,appen van een 
der beide Verdragsluitende Partijen op het 
grondgebied van de andere, het drijven van 
handel, de uitoefening der nijverheid en van 
beroepen, alsmede voor al wat betreft handels
en scheepvaartzaken ten aanzien van den in
voer, den uitvoer en den doorvoer; de douane
rechten en formaliteiten, en de handelsverrich
tingen ; de betaling van belastingen. 

Art. IL 1. De vaartuigen van een der beide 
Verdra~sluitende Partijen zullen in de havens, 
op de rivieren en in de territoriale wateren van 
de andere Partij eene behandeling genieten, niet 
minder gunstig dan die, toegestaan of toe te 
staan aan de nationale vaartuigen of aan die 
van de meestbegunstigde vreemde natie. 

2. De Verdragsluitende Partijen behouden 
zich het recht voor, de uitoefening van de kust
vaart slechts toe te staan aan de nationale vaar
tuigen. 

Art. III. 1. De Verdragsluitende Partijen 
verbinden zich bovendien, op voorwaarde van 
wederkeerigheid, aan de personen, goederen, 
vaartuigen, voertuigen, spoorwagens en post
zendingen, komende van of bestemd voor de 
andere Partij, vrijen doortocht toe te staan over 
haar grondgebied, daaronder begrepen de ter
ritoriale wateren, en in zake van faciliteiten, 
kosten, beperkingen, enz. eene behandeling 
te verleenen, ten minste even gunstig als die, 
toegekend of toe te kennen aan de personen. 
goederen, vaartuigen, voertuigen, spoorwagens 
en fostzendingen harer eigen nationaliteit, haar 
zei toebehoorende, herkomstig van haar eigen 
gebied of door haar zelf ingevoerd, dan wel 
toegekend of toe te kennen aan de personen, 
goederen, vaartuigen, voertuigen, spoorwagens 
en postzendingen van eene andere, meer begun
stigde, nationaliteit, of herkomstig of ingevoerd 
uit of het eigendom van een land, dat te dezen 
aanzien gunstiger wordt behandeld. 

2. Deze bepaling zal, voor zoover zij betreft 
den vrijen doorvoer van goederen, in niets 
afbreuk doen aan de wettelijke voorschriften 
nopens den doorvoer van wapenen en oorlogs
behoeften. 

Art. IV. De bepalingen van dit verdrag zijn 
van toepassing op Nederlandsch-Indië, Suriname 
en Curaçao, alsmede op de onderdanen, ven
nootschappen, vaartuigen en voortbrengselen 
van den bodem en van de nijverheid dezer landen. 

Art. V. Het is wel verstaan, dat de bepa
lin$en van dit verdrag aan geen der Verdrag
slwtende Partijen eenig recht toekennen of 
haar eenige verplichting opleggen, welke in
breuk zou maken op eene algemeene internatio
nale overeenkomst, waartoe een der beide 
Verdragsluitende Partijen is toegetreden of 
in de toekomst zal toetreden. 
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Art. VI. Nederland zal niet op grond van 
bovenstaande bepalingen aanspraak kunnen 
maken op de gunsten, die Estland heeft 
toegestaan of in de toekomst zal toestaan aan 
Finland, Letland, Litauen en aan de Unie der 
Socialistische Sovjet-Republieken of aan al deze 
landen, zoolang deze voordeelen niet zullen 
zijn toegestaan aan een derden staat . 

Art. VII. Het is wel verstaan, dat dit ver
drag in niets afbreuk doet aan de gunsten met 
betrekking tot de grensverbindingen, het grens
verkeer en den grenshandel, welke om redenen 
van plaatselijken aard door een der Verdrag
sluitende Partijen aan aangrenzende staten zou
den worden toegestaan. 

Art. VIII. Elk geschil over de uitlegging, 'de 
toepassing of de uitvoering dezer overeenkomst, 
hetwelk niet langs diplomatieken weg tusschen 
de Hooge Verdragsluitende Partijen is kunnen 
worden opgelost, zal worden onderworpen aan 
het Permanente Hof van InternationaleJustitie. 

Art. IX. Dit verdrag zal worden bekrachtigd 
en de bekrachtigingsoorkonden zullen zoo spoe
dig mogelijk t e Reval worden uitgewisseld. 
Het zal in werking treden vijftien dagen na de 
uitwisseling der bekrachtigingsoorkonden en 
zal van kracht blijven tot na afloop van een 
termijn van drie maanden, te rekenen van den 
dag der opzegging. 

Ter oorkonde waarvan de gevolmachtigden 
dit verdra~ hebben onderteekend. 

Gedaan m tweevoud te Reval, den 22sten 
Juli negentienhonderd vier en twintig. 

W. L. F. C. VAN RAPPARD. 
CH. R. PusTA. 

Reval, 22 Juli 1924. 

Mijnheer de Minister, 
Ik heb de eer ter kennis van Uwe Excellentie 

te brengen, dat het wel verstaan is, dat de be
palingen van artikel 1 van het heden tusschen 
de Regeering van de Republiek Estland en de 
Regeering van Hare Majesteit de Koningin 
gesloten handelsverdrag, voor zoover deze be
palingen betrekking hebben op de vestiging 
van de onderdanen en den vrijen doorvoer van 
personen, geen inbreuk zullen maken op de in 
de beide landen, ten aanzien van de verleening 
of de verlenging van visa van kracht zijnde be
palingen, noch op de rechten van de beide 
Partijen om den toegang of het verder verblijf 
te weigeren aan de personen, die ongewenscht 
zullen worden geacht. 

Het is bovendien wel verstaan, dat de bepa
lingen van artikel 2, lste alinea, niet van toe
passing zullen zijn op de vischvangst. 

Ten slotte wordt de uitdrukking "conventi
ons générales internationales", voorkomende 
in artikel 5 van eerdergenoemd handelsverdrag, 
door de Regeering van Hare Majesteit de 
Koningin verstaan als te slaan op collectieve 
verdragen van algemeen belang, als bijvoor
beeld het internationaal opium verdrag, de inter
nationale telegraafovereenkomst, enz. enz. 

Wil, Mijnheer de Minister, de verzekering van 
mijn bij.zondere hoogachting aanvaarden. 

W. L. F . C. VAN RAPPARD. 

Zijner Excellentie 
den Heu,e CHR. R. PuSTA, Miaister van 
.Buitenl,a111;àsche Zakai te Reval. 

MINISTERIE VAN 
BUITENLANDSCHE ZAKEN. 

Reval, 22 Juli 1924. 
Mijnheer de Minister, 

Met verwijzing naar de nota van Uwe Excel-• 
lentie onder dagteekening van 22 Juli, betref .. 
fende den aan enkéle clausules in het heden 
tusscben de Regeering van Hare Majesteit de 
Koningin der Nederlanden en de Regeering van 
de Republiek Estland gesloten handelsverdrag· 
te geven uitleg, heb ik de eer Uwer Excellentie 
te bevestigen, dat het wel verstaan is, dat 

1) de bepalingen van artikel 1 van eerder
vermeld verdrag, voor zoover betrekking heb-

. bende op de vestiging van de onderdanen en 
den vrijen doorvoer van personen, geen inbreuk 
zullen maken op de in de beide 1anden, ten aan
zien van de verleening of de verlenging van visa 
van kracht zijnde bepalingen, noch op de rech
ten van de beide Partijen om den toegang of 
het verder verblijf te weigeren aan de personen, 
die ongewenscbt zullen worden geacht ; 

2) de bepalingen van artikel 2, lste alinea, 
niet van toepassing zijn op de vischvangst ; 

3) ten slotte de uitdrukking "conventions 
générales internationales" door de Regeering 
van de Republiek Estland wordt verstaan, als, 
te slaan op collectieve verdragen van al
gemeen belang, als bijvoorbeeld het interna
tionaal opiumverdrag, de internationale tele
graafovereenkomst, enz. enz. 

CHR. R. PusTA. 
Zijner E xcellentie 

den Heer W. L. F. C. Ridder vÀN RAJ'PARD, 
Gezant van Nederland in Estland. 

29 Mei l!l26. BEST.UIT tot wijziging van het 
laatsteliik bij Koninklijk besluit van den 
llden ovember 192f (Staatsblad n°. 441) 
gewijzigde Girobesluit 1924 (Staatsblad 
no. 451). S. 158. 

WIJ WTLHELMIN A, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van 24 Maart 1926, n° M 71, 
afdeeling Posterijen en Telegrafie ; 

Den Raad van St,ate geboord (advies van 
den 4den Mei 192b, n°. 16); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
melden Minis«;r van 26 Mei 1926, n°. M 125, 
afdeeling Posterijen en Telegrafie ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen als volgt, : 
Art. I. In dit besluit wordt onder "Giro

bcsluit" verstaan het Koninklijk besluit van den 
16den Sertember 1924 (Staatsblad n°. 451). zoo
als dit is gewijzigd hii Koninklijk besluit van den 
26~ten Maart 1925 (Staotsblad n°. 120) en van 
den llden November 1925 (Staatsblad n°. 441 ). 

Art. II. In artikel 1 van het Girobesluit 
wordt in plaats van "kantoren : postkantoren, 
bijpostkantoren en hulppostkantoren" gelezen : 
,,kantoren: postkantoren, bijpostkantoren, wijk • 
postkantoren en bulppo~tkantoren". 

Art. III. In artikel 2 van het Girobesluit 
worden de volgende wijzigingen aangebracht. 

In den eersten zin van het eerste lid worden 
tusscben "aan" en "het" opgenomen de woorden 
,,een post.kantoor, bij voorkeur" . 
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Tusschen het eerste en het tweede lid wordt 
een Pieuw lid opgenomen, luidende : 

"Ten name van denzelfden persoon kan meer 
dan één postrekening worden geopend." 

liet laatste lid wordt gelezen : 
,,Hij doet hiervan mededeeling in de Staats

courant, welke mededeeling bovendien door aan
plakking aan de kantoren bekend wordt ge
maakt." 

Art. IV. Artikel 4 van het Gfrobesluit wordt 
ingetrokken. De artikelen 5 en 6 worden ge
nummerd als artikel 4, resp. artikel 5. 

Art. V. Artikel 7 van het Gir0besluit wordt 
genummerd als art,ikel 6 en gelezen als volgt : 

"Bedragen, welke door de postadministratie 
moeten worden uitbetaald, worden voor zooveel 
dit overigens geen bezwaar ontmoet, op schrif
telijk verzoek van den rechthebbende op de 
uitbetaling bijgeschreven, hl tzij kosteloos op 
diens eigen postrekening, hetzij op de postreke
nin" van een ander tegen betaling van het in 
artikel 14, 1 • lid a, genoemde recht voor stor
tingen. 

In laatstbedoeld geval kan de rechthebbende 
op d~ uitbetaling het Rijk niet tot schadever
goedmg aanspreken, op grond dat het verzoek 
tot bijschrijving niet door of namens hem zou 
zijn onderteekend, tenzjj hij zich vóór de bij
schrijving schriftelijk bij den directeur daartegen 
heeft verzet." 

Art. VI. Artikel 8 van het Giro besluit wordt 
genummerd als artikel 7 en gewijzigd al8 volgt : 

Lid 1 wordt gelezen : 
,. 1. De rekeninghouder kan over het saldo

tegoed . op zijne postrekening beschikken door 
middel van: 

a. girobiljetten, voor overschrijvingen op 
andere postrekeningen, alsmede op giroreke
ningen bij de Nederlandsche Bank en op reke
ningen-courant bij daarvoor in aanmerking ko
mende buitenlandsche J,ostchèque- en giro
diensten; 

b. chèques en postcredietbrieven, voor uit
betalingen door de kantoren. 

Onze 1Iinister i~ bevoegd regelen f,e stellen 
ten aanzien van het, toelaten van de overschrij 
vingen op giro-rekeningen bij de Nederlandsche 
Bank." 

De leden 3 tot en met 6 worden ingetrokken. 
Lid 7 wordt genummerd als lid 3. In den 

eersi;en zin van dit lid wordt in de plaats van 
"onder 1 a, b, c en d en voor de kennisgevingen 
onder 5 bedrn;ld" gelezen "onder 1 a en b". 

Lid 8 wordt genummerd als lid 4. 
Art. VII. Artikel 9 van het Girobesluit 

wordt genummerd als artikel 8. Vóór den 
bestaanden tek~t van dit artikel wordt het vol
gende opgenomen als lid 1 en 2 : 

"1. De chèg_ues, bedoeld in lid 1 onder b 
van artikel 7, zijn bij het daarop door de reke
ninghouders a.a,n te geven kantoor betaalbaar 
aan toonder of aan den in rl.e chèque en in het 
in lid 2 hieronder bedoelde advies aangewezen 
persoon. Zij kunnen op verzoek van de reke
ninghouders, die de ·chèques hebben afgegeven, 
de houders van de chPques, of de rechthebben
den op de uitbetaling, nader betaalbaar worden 
gesteld op een ander dan het oorspronkelijk 
voor de uitbetaling aangewezen kantoor. 

2. De rekeninghouder, die over zijn saldo
tegoed wenscht te beschikken door middel van 
chèques, geeft daarvan vooraf advies aan het 

girokantoor. Het tegoed van zijne postrekening 
wordt, na ontvangst van de adviezen met het 
bedrag van de chèques verminderd. 

Kunnen de adviezen niet vooraf worden ge
geven. rlan behoort de inzending daarvan te 
geschieden bij de afgifte van de chègue~ of zoo 
spoerlig mogelijk daarna. Aan adviezen, welke 
later dan veertien dagen na den daarin ver
melden datum van de chèques op het giro
kantoor worden ontvangen, wordt alleen gevolg 
gegeven, als zulks schriftelijk rl.oor den rekening
houder wordt gevraagd." 

Lid 1 van dit artikel wordt g1mummerd als 
lid 3 en gelezen : 

"De chèques zijn betaalbaar tot en met den 
veertienden dag na hare dagteekening, mits ten 
kantore, waar de chèques betaalbaar zijn, de 
betrekkelijke adviezen, bedoeld in lid 2, intijds 
ontvangen zijn. 

De uitbetaling kan worden uitgestPld tot den 
vierden dag na vertoon van de chèques. Door 
zoodanig uitstel wordt vorPnhedoelde termijn 
van betaalbaarheid met den duur van het uit
stel verlengd." 

Lid 2 van dit a.rtike! wordt genummerd als 
Jid 4. De woorden "Na verloop enz. tot uitbe
taald" worden vervangen door: 

.,Na het verstrijken van den onder 3 bedoel
den termijn van betaalbaarheid worden de 
chèques niet meer uitbetaald." 

Tusschen "van" en "rechthebbende' ' wordt 
inaevoegd het woord "den". 

De leden 3 en 4 worden genummerd als lid 5 
respectievelijk lid 6. 

Art. VIII. Na artikel 9 van het Girohesluit, 
thans genummerd als artikel 8, wordt opgeno
men een nieuw artikel 9, luidende : 

"Art. 9. 1. De postcredietbri•wen, bedoeld 
in lid 1 onder b van artikel 7, worden op schrif
telijk verzoek van de rekeninghouders door den 
directeur uitgereikt. Zij worden gesteld op naam 
van door de rekeninghouders aan te wijzen 
natuurlijke personen. Het saldo-tegoed van de 
rekeninghouders die een brief aanvragen, wordt 
bij de uitgifte van de brieven met het bedrag 
daarvan verminderd. 

2. Gedurende een jaer, te rekenen van de 
dagteekening van den brief, kan degene, op wiens 
naam hij is gesteld, op alle kantoren in mindering 
van het beschikbare saldo van den brief.geld 
OJJnemen. De uitbetaling kan worden uitgesteld 
tot den vierden dag na vertoon van den 
brief. 

3. Na het verstrijken van den onder 2 be
doelden termijn van een jaar mogen, behoudens 
in~eval van uitstel, geen betalingen meer op een 
postcredietbrief plaats vinden. 

4. Tegen inlevering van den brief, waarop 
een bedrag be~chikbaar is gebleven, wordt dit 
teruggeboekt op de postrekening van dengene, 
die den brief heeft aangevraagd, dan wel uitbe

, taa.Jd aan den door of namens hem aan te wijzen 
persoon. 

Deze verplichting vervalt, als de terugboeking 
of uitbetaling niet binnen drie jaren na de dag
teekening van den brief door den rechthebbende 
gevraagd is." 

Art. IX. In artikel 14 van het Girobesluit 
worden de volgende wijzigingen aangebracht. 

Tusschen de punten a en b van den eerst.en 
zin van lid 1 wordt opgenomen : 

"b. voor elke overschrijving tusschen eene 
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postrekenir-g en eene girorekening bij de Neder
landsche Bank 10 cent ; 

c. VOO!; elke overschrijving op eene rekening
courant b1J een buitenlandschen postchèque- en 
girodienst 10 cent voor elke 100 gulden of !le-
deelte van 100 gulden" ; ~ 

Punt b wordt aangeduid als punt ,Zen gelezen : 
"d. VOO!' elke beschikking ver chèque of 

uitbetaling op een postcredietbrief : 
1 °. een vast recht van /i cent; 
2°. een evenredig recht van 15/100 pro mille 

van de uit t e betalen som." 
De tweerle zin van lid 1 vervalt. 
De tweede zin van lid 3 wordt gelezen als 

volgt: 
"De rechten bedoeld ouder b, c en d van lid 1 

worden ~ebracbt ten laste van de postrekening, 
welke bij de overschr\jving of afschrijving be
trokken is." 

Aan het slot van de derrie alinea van lid 3 
worden de woorden "op de betrokken post
rekening teruggeboekt" vervangen door "terug
geboekt op de postrekening van dengene, die 
den brief heeft aangevraagd, dan wel uitbetaald 
aan den door of namens dezen aan te wijzen 
persoon". 

In den laatsten zin van lid 3 wordt in de 
plaats van "onder a en b van lid l" gelezen "in 
lid I ". 

Aan het artikel wordt een nieuw lid toege
voegd, luidende : 

"4. De houders van postrekeningen, geopend 
ten behoeve van 's Rijks dienst, zijn vrijgesteld 
van de betaling der in lid 1 van dit artikel , lid 4 
van artikel l/i en lid 2 van artikel 16 vastge
stelde rechten, met dien verstande, dat de vrij
stelling van het onder a van lid 1 van dit artikel 
bedoelde recht alleen geldt voor stortingen, door 
hen te doen ten behoeve van hun eigen ambte
lijke postrekening. 

Onze Minister is bevoegd aan houders van 
andere postrekeningen, geopend ten behoeve 
van openbare besturen of instellingen of van de 
Nederlandsche Bank onder door hem nader 
vast te stellen voorwaarden vrijstelling van 
één of meer der in de vorige zinsnede bedoelde 
rechten toe te staan." 

Art. X. 1n artikel 15 van het Girobesluit 
worden de volgende wijzigingen aangebracht : 

Aan lid 1 wordt toegevoegd : 
"Spoedbehandeling van ch'èque-adviezen kan 

ook worden verlangd door de houders der be
trokken chèques. De daartoe strekkende ver
zoeken zijn schriftelijk te richten tot den direc
teur. Het recht behoort a.lsdan te worden vol
daan door middel van één of meer frankeer
zegels op het verzoek." 

In den tweeden zin van lid 3 en lid 9 wordt 
in de plaats van "de onder 5 van artikel 8 
bedoelde kennisgeving van de afgifte" ~elezen 
,,het onder 2 van artikel 8 bedoelde advies". 

In den eersten zin van lid 5 wordt in de 
plaats van "nemers van chèques" gelezen "voor
malige houders van ohèques". 

In den derden zin van Jid 5 worden tusscben 
"indien" en "inzage" ingevoegd de woorden 
,,inlichtingen omtrent of". 

In lid 6 wordt in de plaats van "artikel 9, 
2• lid' gelezen "artikel 8, 4• lid". 

In den eersten zin van lid 7 worden tusschen 
"in" en "het" ingevoegd de woorden "de laatste 
alinea van het l • lid",. 

De tweede zin van Jid 7 vervalt. 
Lid 8 wordt gelezen als volgt : 
"Op verzoek van den houder van eene chèque 

of van den rechthebbende op de uitbetaling 
wordt het bedrag per expresse bestelling te zijnen 
huize uitbetaald. De kosten van deze expresse
bestelling, berekend volgens de ter zake gelden
de bepalingen van den postdienst, worden bij 
vooruitbetaling voldaan door aanhechting van 
één of meer frankeerzegels aan het verzoek. 

Indien op deze wijze te weinig is betaald, 
wordt het ontbrekende bii de uitbetaling van de 
ohèque ingevorderd." 

Aan het artikel worden drie nieuwe leden 
toegevoegd, luidende : 

,,10. De directeur is bevoegd, voor elk giro
biljet of cbèque-advies, dat aan het girokantoor 
wordt ingezonden zonder dat het beschikbare 
saldo-tegoed op de betrokken postrekening de 
gevraagde afschrijving toelaat, een extra-recht 
van 15 cent in mindering van het tegoed van 
die postrekening te brengen_. 

ll . Voor de terug betalmg van bedragen 
wegens stortingen, welke niet op de aangegeven 
postrekening geboekt kunnen worden , is door 
den storter een recht van 15 cent per storting 
verschuldigd, dat van de terug te betalen som 
wordt ingehouden. 

De verplichting tot terugbetaling vervalt als 
de storter zich niet binnen twee jaren nà den 
dag der storting voor het in ontvangst nemen 
der gelden heeft aan~emeld. 

12. De directeur 1s bevoegd in bijzondere 
gevallen teruggaaf te verleenen van het in het 
5•, 6• en 11• lid van dit artikel genoemde recht." 

Art. XI. In artikel 16 van het Girobesluit 
worden de volgende wijzigingen aangebracht : 

Lid 2. In den tweeden zin van de eerste 
aL.nea worden tu~scben "indien" en "inzage" 
ingevoegd de woorden "inlichtingen. omtrent 
of". 

In den tweeden zin van de tweede alinea 
worden de woorden "van 15 cent voor elke tien 
boekingsposten of overblijvend minder aantal" 
vervangen door de tusschen komma's te plaat
sen woorden "berekend naar den maatstaf van 
f 1.- per uur, aan de samenstelling van het 
afschrift besteed" 

Aan het artikel wordt een nieuw lid toege
voegd, luidende : 

.,3. De directeur is bevoegd in bijzondere 
gevallen teruggaaf te verleenen van het in dit 
strtikel bedoelde recht voor het verstrekken van 
inlichtingen of het geven van inzage van be
scheiden." 

A~t. XII. Aan artikel 17 Jid 2 van het 
Girobesluit wordt toegevoegd : 

,,Wijzen de postrekeningen van de rekening
houders, die van hun recht van weigering ge
bruik willen maken, geen beschikbaar saldo
tegoed aan, voldoende om de vorenbedoelde 
afvoering te doen plaats vinden, dan vangt de 
termijn van eene week eers+, aan met den dag, 
volgende op dien, waarop het saldo-tegoed voor 
die afvoering toereikend is geworden." 

Art. XIII. Art. 20 lid 2 onder a van het 
Girobesluit wordt gelezen als volgt. : 

,,a. als door den rekeninghouder herhaalde
lijk girobiljetten of chèques worden afgegeven, 
waardoor het beschikbare saldo-tegoed dier 
rekening wordt overschreden." 

Art. XIV. .In de artikelen 21 en 22 van het 
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Girobesluit wordt telkens in de plaats van 
,,artikel 8 onder 7" $elezen "artikel 7 onder 3". 

Art. XV. In artikel 24 van het Girobesluit 
vervaUen de woorden "d. storingen in het be
dri"f". 

be puntkomma aohter het woord "dienst" 
onder c wordt vervangen door eene punt. 

Art. XVI. In den tweeden zin van lid 2 
van artikel 27 van het Girobeslnit wordt in de 
plaats van ,.artikel 8" gelezen "artikel 7". · 

De laatste zin van lid 3 wordt gelezen als 
volgt: 

"Onze Minister regelt de wederopenstelling en 
doet daarvan eveneens mededeeling in de 
Staat8courant, welke mededeeling bovendien 
door aanplakking aan de kantoren bekend wordt 
gemaakt." 

Art . XVII. Aan het slot van artikel 28 van 
het Girobesluit wordt in de plaats van "de 
kennisgeving, bedoeld onder 5 van artikel 8" 
gelezen "het advies, bedoeld onder 2 van 
artikel 8". 

Art. XVIII. Artikel 29 en artikel 30 lid 3 
van het Girobesluit worden iugetrokken. 

Art. XIX. Voor zoover door houders van 
postrekeningen ten name van openbare besturen 
of instellingen, aan wie door Onzen Minister 
vrijstelling van rechten als bedoeld in lid 4 van 
artikel 14 van het Girobesluit zal worden toe
gestaan, is verzocht geworden te hunnen aan
zien te rekenen van 1 Januari 1926 te handelen 
alsd deze vrijstelling op dien datum in werking 
was getreden, wordt goedgekeu~d, dat met af
wijking van het bepaalde in lid 1 van dat artikel 
aan zoodanige verzoeken gevolg is gegeven. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met, 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsb/,ad geplaatst en in afschrift aan den 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

H et Loo, den 29sten Mei 1926. 
WILHELMINA. 

De M;ni.ster van Waterstaat, H. v. D. VEGTE. 
(U •:tgeg. 16 Juni 1926.) 

31 M ~i 1926. BESLUIT, houdende W\jziging 
en aanvulling van het Koninklijk besluit 
van 31 Januari 1925 (Staat8blad n°. 27), 
tot nadere uitvoering van artikel 16 en 
van artikel 28, vierde lid der Nijverheids
onderwjjswet. S. 159. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschav.pen van 
31 Maart 1926 n°. 2875, Afdeeling Nijverheids
onderwijs; 

Overwegende, dat het wenschelijk is gebleken 
Ons besluit van 31 ,Januari 1925 (Staatsblad 
n°. 27), waarbij nadere voorschriften zijn vast
gesteld tot uitvoering van artikel 16 en van 
artikel 28, vierde lid der Nijverheidsonderwijs
wet, te wijzigen en aan te vullen en om in ver
band daarmede eene voorziening voor het jaar 
1925 te treffen ; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
4 Mei 1926 n°. 10; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 29 Mei 1926, n°. 4631, 
Afdeeling Nijverheidsonderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan , 
A. Ons besluit van 31 Januari 1925 (Staat8 -

blad n°. 27) te wijzigen als volgt : 

Art. J. Jn de bepalingen van vorengenoemd 
besluit worden de navolgende wijzigingen en 
aanvullingen aangebracht: 

Het tweede lid van artikel 41 wordt gelezen 
als volgt : 

"Op het personeel van de in het vorig lid 
genoemde scholen wordt op denzeUden voet als 
voor de Burgerlijke Rijksambt.enaren verhaal 
voor pensioen uitgeoefend." 

In artikel 42, onder a, worrlt in plaats van 
,,f 50" en "f 200" gelezen "f 60" en "f 240". 

Voorts wordt aan dat artikel een nieuw lid 
toegevoegd, luidende als volgt : 

,,Ten aanzien van pleegkinderen, die deel uit
maken van het gezin van den ambtenaar en 
geheel als eigen kinderen door hem worden 
onderhouden en opgevoed en voor wie de aftrek 
van het belastbaar inkomen voor de Rijksinkom
stenbelasting is toegestaan, zijn de vorige leden 
van dit artikel van overeenkomstige toepas
sing." 

Artikel 45, eerste lid, wordt gelezen als volgt ~ 
"Aan op 31 December 1924 in dienst zijnde 

gehuwde mannelijke ambtenaren, genoemd in 
de b\jlagen Ben C, en aan hen, op 31 December 
1924 in dienst en in die bijlagen genoemd, die 
kunnen aantoonen, dat zij op dien datum uit 
anderen hoofde kostwinner zijn van een gezÎIJ, 
wordt over 1925 in de dagbetrek.king, welke a!!f 
hoofdbetrekking is aan te merken, een persoon
lijke toelage toegekend t en bedrage van het na
deelig verschil tusschen het salaris volgens dit 
besluit en dat, hetwelk zij op 31 December 1924 
ontvingen, behoudens het bepaalde in het derde 
lid. Voor de overige op 31 December 1924 in 
dienst zijnde ambtenaren, genoemd in de bij
lagen Ben C, die een dagbetrekking bekleeden, 
welke als hoofdbetrekking is aan te merken, 
beloopt de toelage het nadeelig verschil tusschen 
het salaris volgens dit besluit, en 90 ten honderd 
van het, bedrag, dat zij op 31 December 1924 
ontvingen, behoudens het bepaalde in het derde· 
lid. " 

Aan het bestaande tweede lid wordt de vol
gende zinsnede toegevoegd : 

"Ons besluit van 3 October 1925 (Staa tsblaá 
n°. 405) vindt hier overeenkomstige toepas
sing." 

Het bestaande derde lid wordt gelezen als. 
volgt: 

"De persoonlijke toelage wordt verminderd 
met ingang van• den datum, waarop wijziging. 
komt in de wedde of in de toelagen, berekend 
volgens de bepalingen van dit besluit, met uit
zondering echter bij verhooging van wedde als 
gevolg van tewerkstelling in een gemeente of 
onderdeel van een gemeente, gerangschikt in 
een hoogere klasse. Bij vermindering van het 
aantal lessen na 31 December 1924 wordt een 
persoonlijke toelage toegekend ten bedrage van 
het nadeelig verschil tusschen het salaris volgens. 
dit besluit en dat, hetwelk zij voor dat ver
minderde aantal uren op 31 December 1924 
zouden hebben ontvangen, volgens de regeling, 
welke op dien datum op hun salaris werd toe
gepast, behoudens de beperking in het eerste lid 
genoemd, ten aanzien van hen, die niet als kost
winner kunnen worden aangemerkt." 

Het vierde en het vijfde lid vervallen. 
Het zesde lid wordt gelezen als volgt : 
"De diensttijd van de op 1 Januari 1925 in 

dienst zijnde ambt1>naren, welke vóór dien 



1926 31 ME r (S 159} 288 

-datum aan dag- of avondscholen verbonden 
waren, uitgezonderd die in de bijlage D ge
noemd, wordt op 1 Januari 1925 vastgesteld 
met toepassing van de navolgende berekening : 

a 
X =- X C. 

b 

In deze formule stelt voor : 
a = het aantal jaren, dat vereischt wordt om, 

·volgens de betrekkelijke schaal van bezoldiging 
van dit besluit regelmatig van het minimum tot 
het maximum op te klimmen. 

b = het aantal jaren, dat vereischt wordt om, 
volgens de bepalingen van het Koninklijk be
,sluit van 11 Juli 1921 (Staatsblad n°. 921) regel
matig van het minimum tot het maximum van 
,de betrekkelijke schaal op te klimmen. 

c = de dien.sttijd in maanden nauwkeurig, 
·welke op 1 Januari 1925 is verkregen onder de 
-0p 31 December 1924 voor hen van kracht 
_zijnde regeling. 

Indien door toepassing van vorenstaande be
palingen op 1 Januari 1925 een diensttijd zou 
-worden verkregen, die minder is dan die, welke 
-voor de berekening van de bezoldiging op 31 
December 1924 in aanmerking kwam, wordt 
Jaatstbedoelde diensttijd daarvoor in aanmer
king genomen. 

In het zevende lid wordt in plaats van "1° 
.en 2• lid" gelezen ,,l•, 2• en 3• lid" en in plaats 
-van de cijfers "85" en "75" :, ,,88" en "80". 

Art. II. In de bijlagen van vorengenoemd 
besluit worden de navolgende wijzigingen en 
_aanvullingen aangebracht. 

BIJLAGE A. (Algemeene bepalingen.) 
De 3• bepaling wordt gelezen als volgt : 
,;Wegens het genot van woning wordt, be

halve in de gevallen, dat dit genot in het bij
:zonder is of wordt toegekená als belooning voor 
het vervullen eener nevenbetrekking, op de 
bezoldiging, met inbegrip van alle toelagen, 
uitgezonderd de kindertoelage, een aftrek toe

;gepast van 15 ten honderd. Heeft de inwoning 
tevens ten doel de bewaring of bewaking van 
.het gebouw, dan bedraagt de aftrek 10 ten 
honderd. Indien de ambtenaar aantoont, dat 

-de huurwaarde der woning, bepaald naar artikel 
10 der Wet op de personeele belasting 1896, 
winder bedraagt dan de aftrek, wordt deze op 
het bedrag van die huurwaarde gesteld, met 
-dien verstande, dat, tenzij de Minister in bij
_zondere gevallen anders bepaalt, de aftrek voor 
bewoning wegens bewaring of bewaking nimmer 
.daalt beneden een bedrag, overeenkomend met 
.ó ten honderd en voor bewoning, die niet met 
,bewaring of bewaking gepaard gaat, beneden 
,een bedrag, overeenkomend met 7 ten honderd 
van de bezoldiging met inbegrip van alle toe
iJagen, uitgezonderd de kindertoelage." 

1Iet eerste lid van de 4• bepaling wordt als 
volgt gelezen : 

"Wegens het genot van vuur en licht, zonder 
,genot van kost en inwoning, wordt, behalve in 
de gevallen, dat dit genot in het bijzonder is 
-0f wordt toegekend als belooning voor het ver
vullen eener nevenbetrekking, een aftrek toe
,gepast van onderscheidenlijk 2 en 1 ten honderd 
van de bezoldiging met inbegrip van alle toe
fagen, uitgezonderd de kindertoelage tot een 
,maximum van onderscheidenlijk f 100 en f 50." 

In de 6• bepaling wordt in den laatsten zin 
achter "aftrek" ingevoegd "in totaal per jaar". 

De laatste zin van de 7• bepaling vervalt. 
De 16• bepaling wordt gelezen als volgt: 
,,Aan een ambtenaar, die krachtens het be-

paalde onder 15 niet in aanmerking komt voor 
het toekennen van de laatste twee periodieke 
verhoogingen, wordt niettemin de voorlaatste 
en laatste periodieke verhooging toegekend bij 
het bereiken van den daarvoor gevorderden 
diensttijd, echter alleen tot een zoodanig bedrag, 
dat de wedde daardoor niet stijgt boven een 
bedrag gelijk aan 90 ten honderd van het bedrag 
der wedde, dat hem in maximum zou zijn toe
gekomen, indien het bepaalde onder 15 niet 
ware toegepast, of indierr 10 ten honderd van dat 
maximum meer bedraagt dan f 400 boven het be
drag van het maximum verminderd met f 400." 

De 17• bepaling wordt gelezen als volgt : 
"De mannelijke ambtenaren, die gehuwd zijn 

of gehuwd zijn geweest en hun 23• levensjaar 
hebben volbracht, genieten in hun dagbetrek
king, welke als hoofdbetrekking is aan te mer
ken, eene toelage van f 200, met dien verstande, 
dat het gezamenEjk bedrag aan wedde en toe
lagen, uitgezonderd de kindertoelage, doch met 
inbegrip van de toelage krachtens deze bepaling, 
niet. overschrijdt een bedrag van f 2000 of het 
maximum van de betrekkelijke schaal van bezol
diging, indien dat minder dan f 2000 bedraagt. 

Voor ambtenaren, die in den loop van het jaar 
aanspraak verkrijgen op de voren bedoelde toe
lage, gaat deze in op den eersten dag der maand, 
waarin de drie en twintigjarige leeftijd is vol
bracht of op den eersten dag der maand, waarin 
het huwelijk wordt gesloten." 

BIJLAGE B. 
I. Rijksinstituut tot opleiding van teekenleeraren, 

gevestigd te Amsterdam. 
In plaats van : ,,Het salaris en de diensttijd 

van de leeraressen in kunstnaaldwerk en aan
verwante vakken" (alinea 6) wordt gelezen : 
"Het salaris en de diensttijd van de leeraressen 
in de practijk van naald- en handwerk." 

V. Rijksschool voor leerlooiers en schoenmakers 
met daaraan verbonden Rijksproefstation en voor
lichtingsdienst· ten bate van de lederindustrie, ge-

vestigd te Waalwijk. 
In plaats van : ,.Het so.latis van de leeraren 

in scheikunde, teekenen, boekhouden, hulp bij 
bedrijfsongevallen en gezondheidsleer" ( alinea 4) 
wordt gelezen : ,,Het salaris van de leeraren in 
scheikunde, teekenen, boekhouden, machineleer, 
kennis van den voet, hulp bij bedrijfsongevallen 
en gezondheidsleer." 

BIJLAGE C. 
Groep I, A. 

I. Academies, Middelbare Technische Scholen 
en daarmede gelijk te · stellen inrichtingen. 

1. Directeuren. 
Het bepaalde onder a wordt gelezen als volgt: 

,,Het salaris der directeuren van deze inrichtin
gen bedraagt f 6000, na 2, 4, 6 en 8 dienstjaren 
telkens te verhoogen met f 200." 

Het bevaalde onder b vervalt ; c wordt daar
door b. 
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2. Leeraren. 
In den volzin, handelende over de bezoldiging 

van de leeraren onder b, wordt in plaats van 
,,f ll0", gelezen "f ll2,50". 

In de alinea, luidende : 
"Indien zij zijn verbonden aan Rijks- of van 

Rijkswege gesubsidieerde scholen" enz. wordt 
.achter " verbonden aan" ingevoegd "twee of 
meer in verschillende gemeenten gelegen". 

De daaropvolgende alinea wordt gelezen als 
volgt: 

,,Zijn de scholen in dezelfde gemeente gelegen, 
<lan vinden de beide hiervoor genoemde bepa
lingen gelijke toepassing, met dien verstande 
.evenwel, dat de vermeerdering met 10 % niet 
mag worden toegekend." 

3. Avondonderwijs. 
Als eerste alinea wordt ingevoegd : 
,,Directeuren van bovenbedoelde dagscholen, 

-tevens belast met de algemeene leiding van het 
.avondonderwijs, genieten daarvoor een bezoldi
ging van f !500." 

II. K unstnijverheidsscholcn. 
In plaats van : ,,De directeur der school 

-onder a" enz. en "De directeur der school 
-onder b" enz. wordt gelezen : ,,De directeuren 
-der scholen onder a en b genieten een aanvangs-
salaris van f 4500 met 5 tweejaarlijksche ver
hoogingen van f 200." 

B. Lagere dagscholen ,;oor "ambacht en hand
werk", ,,niji·eTheid of kunstambacht"_ 

(Dagambachtsscholen. \ 
2. Leeraren. 

De onderscheiding der leeraren in a en b 
wordt gewijzigd als vo1gt : 

"a,. leeraren, die onderwijs geven in de 
-teekenvakken met volledige bevoegdheid voor 
-dat onderwijs ; 

b. leeraren in vakken van voortgezet lager 
-onderwijs ; 

c. Jeeraren, die onderwijs geven in de prac
tischc vakken met volledige bevoegdheid voor 
het onderwijs in die vakken, of in bet bezit 
.eener bevoegdheid voor het onderwijs in de 
teeken vakken.'' 

Na de alinea, aangevende het salaris van de 
leeraren, onder a bedoeld, wordt ingevoegd : 

,,Het salaris van de leeraren, onder b bedoeld, 
bedraagt: 

1. indien zij in het bezit zijn van de hoofd
.akte, f 75 per wekelijksch lesuur per jaar, na 
2 , 4, 6 en 8 dienstjaren telkens te verhoogen met 
f 5 en na 10, 12, 14, 16, 18 en 20 dienstjaren 
telkens te verhoogen met f 2,50 ; 

2. indien zij in het bezit zijn van de hoofd
akte en de akte wiskunde L. 0. f 85 per weke
lijksch lesuur per jaar, na 2, 4, 6 en 8 dienstjaren 
telkens te verhoogen met f 5 en na 10, 12, 14, 
16, 18 en 20 dienstjaren telkens te verhoogen 
met f 2,50. 

In de alinea, aangevende het salaris van de 
1eeraren"onder b bedoeld, wordt "b" vervangen 
door "c . 

Na deze alinea wordt een nieuwe bepaling 
ingevoegd, luidende als volgt : 

"Leeraren , onder a, b of c bedoeld, aan wie 
het onderwjjs in natuur- en werktuigkunde 
wordt opgedragen, genieten, bij volledige be- , 
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voegdheid voor dat onderwijs, voor die . uren 
een salaris van f 85 per wekel~jkseh le~uur per 
jaar, na 2, 4, f. en 8 dienetjaren telkens te ver
hoogen met ( fi en na 10. 12, 14, 16, 18 en 20 
dienstiaren telkens te verhoogeo met f 2,50. 

In de alinea, luidende : ,,Leeraren, die onder
wijs geven in de practische vakken met volledige 
bevoegdheid voor het onderwijs in deze vakken" 
enz., wordt tweema]en in plaats van : ,,in d<i 
theoretische en teekenvakken" gelezen : ,,in de 
teekenvakken" . 

In de volgende alinea vervallen de woorden 
,,der theoretische- en teekenvakken". 

In de daarop volgende alinea wordt in plaats 
van "onder b" gelezen "onder c" . 

Na deze alinea worden de volgende drie 
alinea's ingevoegd : 

"Op het salaris van leeraren in de practische 
vakken, niet in het bezit van eene bevoegdheid 
voor die vakken, die op 1 Januari 1()23 den 
45-jarigen leeftijd hadden bereikt en toen reeds 
ten minste 2 jaren bij het dagnijverheidsonder
wijs werkzaam waren, wordt eene aftrek van 
15 % niet toegepast. 

Op het salaris van leeraren in de teeken
vakken, die, hoe~vel geen wettelijke bevoegd
heid bezittende, reeds vóór 19 Juli 1910 en 
sinds onafgebroken met het onderwijs in vak
teekenen aan eene dagnjjverheidsschool waren 
belast, wordt eene korting van 15 % niet toe
gepast. Bij toepassing van deze bepaling ten 
aanzien van leeraren, verbonden aan avond
scholen, moet voor "dagnijverheidsschool" wor
den gelezen "avondnijverheidsschool" . 

Op het salaris van leeraren in de practische 
vakken, die de vereischte wettelijke bevoegd
heid missen, doch krachtens ministerieele be
schikking zitting hadden in een commissie tot 
het afnemen van examens ter verkrijguig van 
eene bevoegdheid tot het geven van nijverheids
onderwijs, welke bevoegdheid vóór het in wer
king treden der Nijverheidsonderwijswet niet 
bestond, wordt eveneens eene korting van 15'% 
niet toegepast voor zoover het de uren betreft, 
gedurende welke zij onqerwijs geven in het vak 
of in de vakken, waarvoor zij in die commissie 
zittin~ hadden en waarvoor de vereischte akte 
bevoegdheid geeft." 

Na de bepaling: ,,diensttijd boven den 
21-jarigen leeftijd doorgebracht aan lagere scho
len telt voor de helft mede tot een maximum 
van 6 jaren" wordt eene nieuwe bepaling in
gevoegd, luidende : ,,Diensttijd, bewezen aan 
avondscholen, komt niet in aanmerking." 

F. Administratief en bedienend personeel. 
a. Administratief personeel. 

De bepalingen omtrent de bezoldiging van 
het personeel aan lagere dagscholen worden 
gelezen als volgt : 

"Aan scholen met meer dan 150, doch minder 
dan 300 leerlingen f 1100 met 2 tweejaarlijksche 
verhoogingen van f 200 en 3 tweejaarlijksche 
verhoogingen van f 100 tot een maximum van 
f 1800. 

Aan .scholen met 300 of meer leerlingen 
f 1300 met 3 tweejaarlijksche verhoogingen van 
f 200 en 4 tweejaarlijksche verhoogingen van 
f 100 tot een maximum van f 2300." · 

b. Concierges. 

De bepalingen omtrent de salarissen van 

19 
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concierges aan dagscholen worden gelezen als 
volgt: 

,,Aan dagscholen met minder dan 100 leer
lingen bedraagt het salaris f 1200 met 5 twee
jaarlijksche verhoogingen van f 100. 

Aan dagscholen met meer dan 100, doch min
der dan 200 leerlingen, bedraagt het salaris 
f 1400 met 4 tweejaarlijksche verhoogingen van 
f 100. 

Aan <le overige dagscholen en aan de middel
bare technische scholen bedraagt het salaris 
f 1500 met 4 tweejaarlijksche verhoogingen van 
f 100." 

Groep II A. 

Middelbare scholen voor de Zeevaart. 
Zeevaartscholen. 
1. Directeuren. 

Het bepaalde onder a en b wordt gelezen als 
volgt: 

"a. Het salaris der directeuren van de 
Kweekschool voor de Zeevaart, van de zeevaart
scholen te Amsterdam en te Rotterdam, als
mede van de zeevaartscholen, welke opleiden 
voor het einddiploma B en tevens voor het 
diploma C voor machinist bedraagt f 6000, na 
2, 4, 6 en 8 dienstjaren telkens te verhoogen 
met f 200; 

b. Het salaris der directeuren van zeevaart
scholen, niet onder a genoe_md, welke opleiden 
voor het einddiploma B of voor het einddiploma 
A en tevens voor het hoogste diploma van 
koopvaardijofficier bedraagt f 5500, na 2, 4, 6, 
8 en 10 dienstjaren telkens te verhoogen met 
f 200; 

c. Het salaris der directeuren van zeevaart
scholen, niet onder a en b genoemd, bedraagt 
f 4500, na 2, 4, 6 en 8 dienstjaren telkens te 
verhoogen met f 200." 

2. Leeraren. 
In den volzin, handelende over ae bezoldiging 
van de Jeeraren, onder c bedoeld, wordt in plaats 
van "f llO" , gelezen "f 112,50". 

In de alinea, luidende : ,,Indien zij zijn ver
bonden aan Rijks- of van Rijkswege gesubsi
dieerde scholen" enz., wordt achter "verbonden 
aan" ingevoegd: ,,twee of meer in verschillende 
gemeenten gelegen". -

De daarop volgende alinea wordt gelezen als 
volgt : ,,Zijn de scholen in dezelfde gemeente 
gelegen, dan vinden de beide hiervoor genoemde 
bepalingen gelijke toepassing, met dien ver
stande evenwel, dat de vermeerdering met 10 % 
niet mag worden toegekend." 
3. Avondonderwijs en zelfstandige avondcur

sussen aan zeevaartscholen. 
Als eerste alinea wordt ingevoegd : 
,,Directeuren van bovenbedoelde dagscholen, 

tevens belast met de algemeene leiding van het 
avondonderwijs, genieten daarvoor eene bezol
diging van f 500." 

Groep III. 
Sclwlen voor huishouden, landbouwhuishouden, 

urouwelijke handwerken en maatschappelijk 
werk. 

3. Huishoudsters. 
De bepaling betreffende de bezoldiging van 

assistent-huishoudsters wordt gelezen als volgt : 

"Assistent-huishoudsters genieten een salaris 
van f 1200, na 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 en 16 dienst
jaren telkens te verhoogen met f 25 en na 18 
en 20 dienstjaren telkens te verhoogen met f 50 
tot een maximum van f 1500." 

4. Administratief en bedienend personeel_ 

a. Admin.istratief personeel. 

De bepalingen omtrent het salaris van dit 
personeel worden gelezen als volgt : 

,,aan scholen met minder dan 17000 jaarlijk
sche lesuren f 1100 met 2 tweejaarlijksche ver
hoogingen van f 200 en 3 tweejaarlijksche ver
hoogingen van f 100, tot een maximum van 
f 1800; 

aan scholen met meer dan 17000 jaarlijksche 
lesuren f 1300 met 3 tweejaarlijksche verhoo
gingen van f 200 en 4 tweejaarlijksche verhoo
gingen van f 100, tot een maximum van f 2300." 

b. Ooncierges. 
De bepalingen omtrent de salarissen van 

concierges worden gelezen als volgt : 
,,aan scholen met minder dan 17000 jaarlijk

sche lesuren bedraagt het salaris f 1200 met 
5 tweejaarlijksche verhoogingen van f 100, tot 
een maximum van f 1700 ; 

aan scholen met meer dan 17000, doch minder 
dan 30,000 jaarlijksche lesuren bedraagt het 
salaris f 1400 met 4 tweejaarlijksche verhoo
gingen van f 100, tot een maximum van f 1800; 

aan de overige scholen bedraagt het salaris 
f 1500 met 4 tweejaarlijksche verhoogingen van 
f 100, tot een maximum van f 1900." 

Art. III. Aan de op 1 J anuari 1926 in dienst 
zijnde ambtenaren en aan gewezen ambtenaren, 
in dienst op 1 ,Juli 1925, aan wie met ingang 
van een datum, vallende na 1 Juli 1925, eervol. 
ontslag is verleend, of aan hunne rechtverkrij 
genden, alsmede aan de rechtverkrijgenden van. 
zoodanige gewezen ambtenaren, die op of na 
1 Juli 1925 zijn overleden, wordt als toela$e uit
gekeerd, hetgeen die ambtenaren aan weade en 
toelagen over het jaar 1925 meer zonden hebben 
gtnoten indien hunne bezoldiging ware bere
kend overeenkomstig de bepalingen van dit 
besluit. 

Art. IV. De voorlaatste alinea van artikel 
20 van Ons besluit van 31 Januari 1925 (Staats
blad n°. 27) wordt geacht te zijn vervallen, te 
rekenen van 1 Juli 1925. 

Art. V. Waar in de Artikelen I t /m IV 
wordt gesproken van "dit besluit" is daarmede
bedodd Ons besluit van 31 Januari 1925 (Staats
blad n°. 27), zooals dit bij die artikelen is ge
wijzigd en aangevuld. 

B. met intrekking van Ons besluit, bedoeld 
in het hiervoorgenoemd artikel V, te rekenen. 
van 1 Januari 1326 te bepalen als volgt: 

Art. I. Waar in dit besluit gesproken wordt 
van "Onze Minister" is daaronder te verstaan 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en We
tenschappen. 

Waar in dit besluit wordt gesproken van 
directeuren, leeraren, personeel, ambtenaren of 
leerlingen, zijn hieronder, tenzij uitdrukkelijk 
anders is bepaald, begrepen directrices, leerares
sen, vrouwelijk personeel, vrouwelijke ambte
naren en vrouwelijke leerlingen. 

Art. 2. De artikelen 17, 17a, 17b, 17c en 
17d der wet, houdende voorzieningen tegen be-
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smettelijke ziekten, alsmede de algemeene maat
regelen van bestuur,ingevolge dieartikelen vast
gesteld, zijn t oepasselijk op alle scholen voor 
nijverheidsonderwijs. 

Ar:. :i. Tot de l st e klasse van scholen, als 
bedoeld in artikel ll, eerste lid, der Nijverheids
onderwijswet, worden alleen toegelaten zij , die 
voldoend lager onderwijs hebben genoten en ten 
minste den leeftijd van 12 jaar hebben bereikt. 

Tot de l ste klasse van scholen, als bedoeld 
in artikel 11, tweede lid, dier wet en tot de 
scholen of cursussen tot opleiding van leer 
krachten bij het nijverheidsonderwijs worden in 
den regel a lleen toegelaten zij , die, in het bij 
zonder voor zooveel de aan het onderwijs op 
die scholen verwante hoofdvakken betreft , eene 
kennis bezitten gelijk aan die, welke gevorderd 
wordt voor de t oelating tot de 4de klasse eener 
hoogere burgerschool. 

Voor bepaalde groepen van scholen voor 
middelbaar nij verheidsonderwijs kan Onze Mi
nister toelatingseischen vaststellen, welke af. 
wijken van de bepalingen van het tweede lid 
van dit ar t ikel. 

Tot een avondschool, als bedoeld in artikel 11, 
eerste lid, onder a, der Nijverheidsonderwijswet, 
worden niet toegelaten zij, die een dagschool 
voor ambacht of handwerk bezoeken. 

A rt. 4. Alvorens een leerling kosteloos wordt 
toegela ten, overtuigt het school- of gemeente
bestuur zich van diens onvermogendheid, zoo
mede van die zjjner ouders of verzorgers. 

Alvorens een leerling t egen gedeeltelijke be
taling van het schoolgeld wordt toegelaten, 
overtuigt het school- of gemeentebe;;tuur zich 
van de minvermogendheid der in het eerste lid 
bedoelde personen. 

H et school- of gemeentebestuur doet, bij de 
indiening van de rekening en verantwoording, 
opgave aan Onzen Minister van het aantal 
leerlingen, dat is toegelaten, gesplitst naar de 
onderscheidene bedragen der schoolgeldheffing. 

De heffing en invordering van schoolgelden 
aan R ijksscholen wordt door Onzen Minister 
bij verordening geregeld. 

A rt. 5. Beslissingen omtren t toelating en 
bevordering van leerlingen worden genomen 
door den directeur, de bet rokken leeraren en 
een vertegenwoordiger van het school- of ge
meentebestuur . 

Art. 6. In één lokaal wordt niet aan meer 
dan ééne klasse of door meer dan één leeraar 
t e gelijk onderwij s gegeven, tenzij in bijzondere 
gevallen met toestemming van Onzen Minister. 

A rt. 7. Voor directeur, leeraren en verder 
personeel van gesubsidieerde nijverheidsscholen 
worden door de school- of gemeentebesturen 
instructiën vastgesteld, welke de goedkeuring 
van Onzen Minister behoeven. 

Zij bekleeden geen nevenbetrekkingen en 
nemen niet deel aan aannemingen of leveringen 
ten behoeve van de school , waaraan zij zijn 
verbonden en drij ven geen handel, tenzij met 
goedkeuring van Onzen Minister . 

Art. 8. Met inachtnemini van de voorschrif
ten der instructie gedrag,m de leeraren en het 
verder personeel zich in zaken, die op de school
t ucht of op de inwendige huishouding der school 
betrekking hebben, naar de beslissing van den 
directeur, behoudens hooger beroep, wat de 
R ijksscholen aangaat, op Onzen Minister , en 
wat de van Rijkswege gesubsidieerde bijzondere 

en gemeentelijke scholen aangaat , onderschei
denlijk op de school- en gemeentebesturen. 

Art. 9. Ten min$te éénmaal in het jaar be
spreekt het school- of gemeentebestuur in eene 
gemeenechappelijke vergadering met directeur 
en leeraren de belangen van inrichting en onder
wijs. 

Waar het eene gemeentelijke school betreft, 
kan het gemeentebestuur zich doen vertegen
woordigen. 

A rt. 10. Ter bespreking van vlijt, gedrag en 
vorderingen der leerlingen en van de belangen 
van het onderwij s roept de directeur de leeraren 
zoo dikwijls te zamen als hij noodig acht, doch 
ten minste eenmaal per kwartaal. Directeur en 
leeraren zijn verplicht deze bijeenkomsten, 
welke buiten de gewone schooluren worden 
gehouden , bij te wonen . 

A rt. ll. Bij afwezigheid van leeraren wor
den de lessen waargenomen door andere leeraren, 
aan te wijzen door den directeur . 

Art. 12. Van ongunstige rapporten, door of 
vanwege het school- of gemeentebestuur uitge
bracht over directeuren, leeraren en verder 
personeel, wordt den betrokkene zoo spoedig 
mogelijk een afschrift gegeven. Deze is, des
gevorderd, verplicht schrifteljjk t e verklaren, 

· dat hij van den inhoud kennis heeft genomen. 
Een en ander geldt ook van ongunstige rap

porten, door den directeur uitgebracht over 
leeraren of verder personeel. 

Art. 13. Directeuren, leeraren en ander per 
soneel worden voor vast aangesteld, indien uit 
een vanwege het bestuur ingesteld geneeskundig 
onderzoek is gebleken, dat zij geen organische 
of andere lichaamsgebreken hebben, welke hen 
voor de vervulling hunner betrekking ongeschikt 
zouden maken. 

Tijdelijke aanstelling voor één jaar kan echter 
plaats hebben : 

a. als mag worden aangenomen, dat de 
werkzaamheden, waarmede de benoemde aan
stonds of later zal worden belast, te zamen niet 
meer dan drie jaren in beslag zullen nenien ; 

b. als blijkens de akte van aanstelling eene 
vaste aanstelling afhankelijk wordt gemaakt 
van het verkrijgen van een bepaald , in die akte 
genoemd, bewijs van bekwaamheid ; 

c. in de gevallen bij wet, a lgemeenen maat
regel van bestuur of uit kracht daarvan gegeven 
voorschrift aangewezen. 

Voorts k;i,n t ijdelijke aanstelling plaats hebben 
op proef, voor niet langer dan eén jaar , zoo 
noodig met nog één jaar te verlengen. Echter 
kan het lichaam, dat den benoemde heeft aan
gesteld, op diens verzoek den proeftijd na twee 
jaren nog uiterlijk met één jaar verlengen . 

Art. 14. Directeuren, leeraren en ander per
soneel ontvangen zoo spoedig mogelijk na hun 
benoeming een afschrift van de gedagteekende 
en onderteekende akte van aanstelling, die de 
betrekking, alsmede den naam en de voornamen 
van den benoemde, benevens jaar en dag var. 
geboorte vermeldt. 

Die akte vermeldt voorts alt hans : 
a. of de benoeming vast of tijdelijk is ; 
b. zoo mogelijk den dag van ingang der be

noeming; 
c. het salaris volgens de geldende Rijks

regeling ; 
d. voor zooveel bet reft directeuren en leer

aren : de bepaling, dat een getal lesuren kan 

19"-' 
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worden opgedragen, als in verband met de 
belangen van het onderwijs zal blijken noodig 
te zijn, behoudens de bepalingen, te dezen aan
zien vermeld in de bijlagen van dit besluit. 

Den benoemde wordt éénmaal kosteloos in 
afschrift of afdruk een exemplaar verstrekt van 
de instructie, naar welke hij zich beeft te $e• 
dragen. Dit geldt ook voor wijzigingen in de m
structie. 

De benoemde geeft een onderteekende ver
klaring af, dat hij van de instructie, respectieve
lijk van de daarin aangebrachte wijzigingen, 
kennis heeft genomen . 

Art. 15. Buiten het geval, bedoeld bij arti
kel 32 van dit besl uit, wordt aan direckuren, 
leeraren en ander personeel in vasten dienst 
ontslag verleend : 

a. op eigen verzoek ; 
b. wegens het bereiken van den li5-jarigen 

leeftijd; 
c. door opheffing van de school of van de 

betrekking, of wegens verandering in de inrich
ting van het dienstvak, waarbij zij werkzaam 
zijn en waardoor hunne werkzaamheden over-
bodig zijn geworden : . 

il. indien uit een vanwege het l:Jei<t uur in
gesteld geneeskundig onderzoek lichamelijke of 
geestelijke onges~hiktheid is gebleken; 

e. als straf. 
In de gevallen, bedoeld onder ri, b, c en d, 

moet het ontslag eervol worden verleend. 
In het geval, bedoeld onder a, wordt, het ont

slag niet verleend met ingang van eP.n dag, 
vroeger dan eene maand, of later dan drie :naan
den na den dag, waarop het verzoek om ontslag 
is ingekomen. Van deze bepaling kan worden 
afgeweken, wanneer dringende redenen van 
openbaar belang zulks vorderen, alsook overeen
komstig het verzoek van den betrokkene zelf, 
wanneer althans de belangen der school zich 
niet tegen inwilliging hiervan verzetten. 

In het geval, bedoeld onder b, wordt het ont
slag verleend met ingang van den !sten Januari, 
volgende op den dag, waarop de 65-jarige leeftijd 
wordt bereikt. 

In bijzondere gevallen kan met machtiging 
van Onzen Minister na het bereiken van den 
65-jarigen leeftijd telkens voor den tijd van 
één jaar het toekennen van eervol ontslag 
worden uitgesteld. 

Gehuwde vrouwelijke personen mogen voor 
eene henoeming tot directrice, leerares, huis
houdster, assistent-huishoudster of administra
trice aan eeu nijverheidsschool niet, in aanmer
king worden gebracht, tenzij in buitengewone 
gevallen, ter beoordeeling van Onzen Minister. 

Vrouwelijke ambtenaren, die in het huwelijk 
treden, worden met ingang van den dag van 
haar huwelijk eervol ontslagen, heboudens : 

a. wanneer de vrouw den vijf-en-veertig
jarigen leeftijd beeft vervuld ; 

b. in buitengewone gevallen, ter beoordee
ling van Onzen Minister, wanneer het onderwijs
belang in ernstige mate door het ontslag zou 
worden gesclrn,ad. 

De betrokkene ontvangt van verleend ontslag 
t erstond schriftelijk mededceling. 

Art. 16. In het geval, genoemd onder c van 
het vorig artikel, wordt den eervol ontslagene, 
indien bij in het bezit is van een vaste aan8te!ling 
in eene dagbetrekking, welke als zijne hoofd
betrekking is te beschouwen, met ingang van 

den dag van ontslag, voor zoover hij alsdan niet 
in de termen valt om pensioer.. te genieten, ten 
laste van de vereeni$ing of het lichaam, voor 
rekening waarvan ziJn bezoldiging laatstelijk 
kwam, een wachtgeld toegekend. 

Een zoodanig wachtgeld kan ook worden toe
gekend aan- dengene in vasten dienst, die ont
slag vraagt, nadat het voornemen hem is mede
gedeeld, om zijn betrekking op te heffen of de 
inrichting van zijn dienstvak zoodanig te ver
anderen, dat zijn werkzaamheden overbodig 
zullen worden, zoomede aan hem, in tijdelijken 
dienst, die een niet wezenlijk onderbroken 
diensttijd als zoodanig van ten minste tien 
jaren heeft vervuld, tenzij hij belast is met werk
zaamheden, die een tijdelijk karakter dragen. 

Art. 17. Met betrekking tot den duur en bet 
bedrag van het wachtgeld wordt de volgende 
onderscheiding gemaakt : 

a. zij, die uit hoofde van den aard hunner 
bekwaamheden redelijkerwijze geacht moeten 
worden een gelijkwaardige positie anders dan 
in openbaren dienst niet binnen een redelijken 
termijn te \runnen verkrijgen; 

b. de overigen. 
Art. 18. Aan een directeur, leeraar of be

ambte, als bedoeld in artikel 17, onder a, wordt 
het genot van wachtgeld toegekend gedurende 
een tijdvak, gelijk aan zijn diensttijd, ten be-
drage van: . 

a. indien hij ten tijde van het ontslag kost
winner is van een gezin. gedurende de eerste 
drie maanden de laatstelijk door hem genoten 
wedde, gedurende de volgende drie maanden 85, 
gedurende de daaraanvolgende vijf jaren 70, 
gedurende de daaraanvolgende vijf jaren 60 en 
vervolgens 50 ten honderd van de laatstelijk 
genoten wedde ; 

b. in de overige gevallen, gedurende de 
onder a bedoelde termijnen onderscheidenlijk de 
laatstelijk genoten wedde en 75, 60, 50 en 40 
ten honderd daarvan ; 

een en ander met dien verstande, dat het 
wachtgeld niet daalt beneden het bedrag van 
het uitgesteld pensioen, waarop de betrokkene 
ter zake van het hem verleende ontslag uitzicht 
heeft of, indien uit hoofde van eenigerlei om
standigheid zoodanig uitzicht niet of niet meer 
bestaat, anders zou hebben gehad. 

Aan een directeur, leeraar of beambte, als 
bedoeld in artikel 17, onder b, wordt het genot 
van wachtgeld toegekend gedurende drie maan
den, vermeerderd voor hem, die ten tijde van 

' het ontslag kostwinner van een gezin was, met 
twee maanden en anders met een maand voor 
elk jaar door hem volbrachten diensttijd. H et 
wachtgeld voor de in dezen bedoelde personen 
bedraagt gedurende de eerste drie maanden het 
bedrag van de laatstelijk door den betrokkene 
genoten wedde en daarna 70 ten honderd <laa-r
van. 

Voor zooveel een ambtenaar ten tijde van het 
ontslag een diensttijd van ten minste tien jaren 
heeft volbracht en het aanta.l jaren van dien 
diensttijd tezamen met het aantal jareu van 
den leeftijd, dien hij ten tijde van het ontslag 
heeft bereikt, 60 of meer bedraagt, wordt hem 
na afloop van de in het eerste en tweede lid 
bedoelde termijnen een verder genot van wacht
geld toegekend ten bedrage van het uitgesteld 
pensioen, waarop hij terzake van het hem ver
leende ontslag uitzicht heeft of, indien uit hoofde 
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van eenigerlei omstandigheid zoodanig uitzicht 
niet of niet meer bestaat, anders zou hebben 
gehad, met dien verstande, dat gedurende het 
eerste jaar na afloop van de bedoelde ter
mijnen, het wachtgeld niet minder bedraagt 
dan 40 ten honderd van de laatstelijk genoten 
wedde. 

Wanneer het vorige Jid niet van toepassing is, 
kan, in buitengewone gevallen ter beoordeeling 
van Onzen Minister, het wachtgeld na afloop 
van de in het eerste en tweede lid bedoelde ter
mijnen voor een bepaalden tijd worden voort
gezet ; het bedraagt alsdan, indien de betrok
kene ten tijde van het ontslag kostwinner was 
van een gezin, ten hoogste 50 en anders ten 
hoogste 40 ten honderd van de laatstelijk ge
noten wedde. 

Aan een vrouwelijke ambtenaar, die ten tijde 
van het ontslag gehuwd en niet de kostwinster 
van een gezin is, wordt het genot van het 
wachtgeld steeds toegekend op den voet als in 
de voorafgaande leden voor de ambtenaren, 
bedoeld in artikel 17, onder b, is bepaald, met 
dien verstande echter, dat het derde lid van dit 
artikel buiten toepassing bl~jft. 

Een ambtenaar, die ten tijde van het ontslag 
kostwinner was van een gezin, doch die hoe
danighe'.d verl-est., wordt nadien bPhandeld op 
den voet als in de voorafgaande leden is be
paald voor ambtenaren, die ten tijde van het 
ontslag niet kostwinner zijn van een geûn. 

Art. 19. Onder diensttijd wordt voor de 
vaststelling van het wachtgeld verstaan de aan 
het ontslag voorafgaande tijd, die is doorge
bracht in een dagbetrekking aan scholen voor 
middelbaar-, nijverheids-, handels-, lager of 
buitengewoon onderwijs, met dien verstande 
echter, dat : 

a. diensttijd, vóór hPt bereiken van den 
vollen leeftijd van 21 jaren vervuld, buiten aan
merking blijft ; 

b indien de diensttijd wegens verleend ont
slag onderbroken is geweest, de tijd vóór de 
onderbreking, behalve voor de toepassing van 
het derde lid van artikel 18, slechts medetelt, 
indien de onderbreking minder dan een jaar 
heeft geduurd. 

Art. 20. Onder laatstelijk genoten wedde 
wordt, behoudens het bepaalde in de volgende 
ledeu, verstaan de bezoldiging, die iu de ver
laten betrekking op den dag vóór het ontslag 
werd genoten, met inbegrip eventueel VA.Il dt
toelagen, die door den betrokkene zouden zijn 
genoten, indien hij op de evenbedoelde bezoldi
ging in dienst ware gebleven. 

Indien. in de regeling van de bezoldiging eene 
wijziging komt, welke, indien de betrokkene op 
de in het eerste lid bedoe!de bezoldiging in . 
dienst ware gebleven, in die bezoldiging o( .'en) 
in de kinderl,oela~e wijziging ;1,ou hebben ge
bracht, geldt van de inwerkingtreding dier ,üj
ziging af het aldus gewijzigde bedrag a ls laat
stelijk genoten wedde. 

Voor betrekkingen, die gek:delijk worden 
opgeheven, kan ten aanzien van het voor de 
vaststelling van het wachtgeld als laatstelijk 
genoten wedde aan te nemen bedrag van het 
bepaalde in het eerste lid, onder goedkeuring 
van Onzen Minister, worden afgeweken. 

Art. 21. Wanneer de op wachtgeld gestelde 
inkomsten geniet of gaat genieten uit of in 
verband met arbeid of bedrijf, ter hand genomen 

met ingang van of na den dag, waarop het 
ontslag, ter zake waarvan hem het wachtgeld 
is verleend, hem is aangezegd of door hem is 
aangevraagd, wordt : 

a. . indien di<' inkomsten genoten worden in 
dienst van een openbaar lichaam, zoodra en 
zoolang het wachtgeld, vermeerderd daarmede, 
de laatstelijk genoten wedde zou overschrijden, 
het wachtgeld met het bedrag dier overschrij
ding verminderd ; 

b. in de overige gevallen het wachtgeld voor 
den dum· van die inkomst.en met een bedrag, 
gelijk aan de helft daarvan verminderd, met 
dien verstande echter, dA.t van die inkomsten 
buiten aanmerking bqjft een bedrag, gdijk aan 
het verschil tusschen het wachtgeld en de laat
stelijk genoten wedde of, bedraagt het verschil 
meer dan 30 ten honderd van de laatstelijk 
genoten wedde, gelijk aan ~O Len honderd van de 
laatstelijk genoten wedde. 

Wanneer de op wacht,geld gestelde inkomsten 
genoot uit of in verband met arbeid of bedrijf, 
ter hand genomen vóór den dag, waarop het, 
ontslag, terzake waarvan hem het wachtgeld is 
verleend, hem is aangezegd of door hem is aan
gevraagd en deze inkomsten zijn vermeerderd, 
zijn ten aanzien van die vermeerdering de be
palingen van dit artikel van overeenkomstige 
toepassing. . 

Van het ter hand nemen van eenigen arbeid 
of bedrijf doet de op wachtgeld gestelde onver
wijld mededeeling aan Onzen Minister en aan 
het lichaam of de vereeniging, voor rekening 
waarvan ziJn bezoldiging laat 0 t.el(jk kwam. 
Daarbij doet hij, voor zoover mogelijk, opgave 
van de inkomsten, die hij uit de ter hand geno
men werkzaamheden zal trekken, t erwijl hij 
voorts verplicht is om, indien die inkomsten 
tijdelijk of blijvend wijziging ondergaan, daar
van tijdig vóór het verschijnen van den eerst
volgenden wachtgeld-termijn nadere opgave te 
doen. Zijn de inkomsten niet vooraf op te geven, 
dan doet hij tijdig vóór het versch~jnen van 
eiken wachtgeldtermijn opgave van de inkom
sten, die hij sinds het terhandnemen der werk
zaamheden of sinds de vorige opgave heeft ge
noten. Brengt echter de aard d!'r werkzaam
heden, ter beoordeeling van Onzen Minister, 
mede, dat de inkomsten over een langeren ter
mijn moeten worden berekend, dan geschiedt de 
opgave dienovereenkomstig en wordt op het 
wachtgeld een vermindering toegepast van een 
voorloopig vastgesteld bedrag, onder voor
behoud van verrekening aan het einde van den 
evenbedoelden t ermijn. 

Bij de vaststelling van het bedrag der ver
mindering kan onder goedkeuring van Onzen 
Minister van de opgave van den betrokkene 
worden afgeweken. Indien de inkomRten vrij• 
willig, zonder voldoende redenen, worden prijs
gegeven of door eigen schuld verloren gaan, 
hlijfi niettemin de vermindering tot het laat
stelijk bepaalde bedrag toegepast. 

Indien een op wachtgeld gestelde de in dit 
artikel bedoelde opgave nalaat of ook onjuist 
of onvolledig doet, kan het wachtgeld, behou
dens goedkeuring van Onzen Minister, geheel of 
ten deele worden vervallen verklaard. 

De op wachtgeld gestelde wordt geacht door 
het aanvaarden van het wachtgeld te bewilligen, 
dat allen, die daarvoor naár het oordeel der 
betrokken autoriteit in aanmerking komen, 
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omtrent zijne omstandigheden alle inlichtingen 
gevrn, die de betrokken autoriteit zal dienstig 
oordeelen. 

Art. 22. Indien de op wachtgeld gestelde 
een hem aangeboden ambt of betrekking, dat 
of die hem naar het oordeel van Onzen Minister 
in verband met zijn persoonlijkheid en omstan
digheden redelijkerwijze kan worden opgedra
gen, weil;{ert te aanvaarden of ook anderszins, 
indien hij in de gelegenheid komt om op een 
wijze, die in verband met zijn persoonlijkheid 
en omstandigheden, naar het oordeel van Onzen 
Minister, voor hem P.asscnd kan worden geacht,, 
inkomsten te verkrijgen, daarvan geen gebruik 
maakt, rla.n vervalt het wachtgeld voor het 
bedrag, waarmede het wachtgeld, vermeerderd 
met de verzuimde inkomsten, de laatstelijk ge
noten wedde zou hebben overschreden. 

De op wachtgeld gestelde is voorts verplicht, 
zich te gedragen naar de voorschriften, die hem 
door Onzen Minister hetzij in het algemeen, 
hetzij voor eenig bijzonder geval worden ge
geven, strekkende om een ambt of betrekking 
t e verkrijgen of tot een andere bron van inkom
sten te geraken. Bij nietnakoming van die 
voorschriften kan het wachtgeld geheel of ten 
deele worden vervallen verklaard. 

De bepalingen van dit artikel vinden overeen
komstige toepassing voor dengene, wien het 
voornemen is medegedeeld om zijn betrekking 
op te heffen of de inrichting van zijn dienstvak 
zoodanig te veranderen, dat zijn werkzaam
heden overbodig zullen worden, in dezer voege, 
dat, indien hij een ambt of betrekking weigert 
of niet van een gelegenheid gebruik maakt, als 
bedoeld in het eerste lid, de toekenning van 
wachtgeld achterwege blijft of slechts tot een 
verminderd bedrag geschiedt en dat bij niet 
opvolging van de voorschriften, als bedoeld in 
het tweede lid, de toekenning van wachtgeld 
achterwege kan blijven of slechts tot een ver
minderd bedrag geschieden. 

Art. 23. Het wachtgeld vervalt, zoodra de 
op wachtgeld gestelde in de termen komt om 
pensioen t,e genieten, uitgezonderd vervroegd 
ouderdomspensioen, bedoeld in artikel 48, eerste 
lid, onder b, der Pensioenwet 1922 (Staatsblad 
n°. 240), zooals deze gewijzigd is bij de wet van 
28 Mei 1925 (Staatsblad n°. 216). 

Voorts kan het wachtgeld worden vervallen 
verklaard, indien de op wachtgeld gestelde zich 
zoodanig gedraagt, dat hij, ware hij in dienst 
gebleven, zou zijn ontslagen, of indien hij zich 
in het buitenland vestigt of geacht moet worden 
aldaar duurzaam te verblijven. 

Art. 24. Indien de op wachtgeld gestelde 
directrice, leerares of vrouwelijke beambte in 
het huwelijk treedt, vervalt met ingang van 
den dag van dat huwelijk het wachtgeld. 

Art. 25. Aan hem, die op wachtgeld zal 
worden of is gesteld, kan, indien hij elders 
arbeid of bedrijf gaat ter hand nemen, terzake 
van de kosten, die voor hem aan de daartoe 
noodige verhuizing zijn verbonden, een bedrag 
worden toegekend, indien bij gebreke van die 
toekenning die arbeid of dat bedrijf door hem 
redelijkerwijze niet zou zijn te aanvaarden. 

Dit bedrag wordt niet toegekend, dan na 
goedkeuring van Onzen Minister. 

Art. 26. Het wachtgeld wordt uitbetaald in 
maandelijksche termijnen door het lichaam of 
de vereeniging, voor rekening waarvan de be-

zoldi~ing van den op wachtgeld gest elde laat
stelijk kwam. Met toestemming van den op 
wachtgeld gestelde kan de uitbetaling in langere 
t ermijnen geschieden. Bij overlijden wordt het 
wachtgeld uitbetaald tot aan het einde der 
maand, waarin het overlijden plaats heeft. 

Art. 27. Vaststelling van en wijziging in het 
bedrag van het wachtgeld geschiedt door het 
lichaam of de vereeniging, voor rekening waar
van de bezoldiging van den op wachtgeld ge
stelde laatstelijk kwam. Deze vaststelling en 
wijziging geschiedt, evenals de voortzetting, 
bedoeld in artikel 18, vierde lid, niet, dan na 
goedkeuring van Onzen Minister. 

Art. 28. Directeuren, leeraren en verder 
personeel worden geacht verlof tot afwezigheid 
te hebben: 

a. voor het voldoen aan militaire verplich
tingen; 

b. voor het, na oproeping krachtens wet of 
Koninklijk besluit, verplicht verschijnen voor 
eenig publiekrechtelijk orgaan of voor eenig 
persoon of college, van overheidswege aange
wezen; 

c. bij ziekte, daaronder begrepen gebreken, 
zwangerschap of bevalling, welke de uitoefening 
van den dienst beletten ; 

d. voor het afleggen van eenig van Rijks
wege erkend examen; 

e. voor het uitoefenen van de functie van 
lid eener commissie, belast met het afnemen 
van eenig examen ingevolge de Nijverbeids
onderwijswet. 

De betrokkene is verplicht van afwezigheid 
wegens één der gevallen van het eerste lid be
hoorlijk, zoo mogelijk vooraf, mededeeling te 
doen. 

Voor het uitoefenen van de functie van lid 
eener van Rijkswege samengestelde commissie. 
anders dan onder e genoemd, is de goedkeuring 
van Onzen Minister vereischt. Deze goedkeuring 
wordt niet geweigerd, dan om redenen van 
onderwijsbelang. 

Op zijn verzoek wordt den betrokkene voor 
korten tijd verlof verleend in geval van buiten
gewone huiselijke of familieomstandigheden of 
andere buitengewone omstandigheden, die zij r: 
aanwezigheid vorderen. 

Op zijn verzoek kan den betrokkene studie
verlof worden verleend, doch met stilstand van 
zijne bezoldiging. 

Art. 29. Gedurende den tijd van het verlof, 
genoemd onder a van het vorig artikel, genieten 
directeuren, leeraren en ander personeel : 

a. voor zoover zij zich in werkelijken dienst 
bevinden voor eerste oefening, geene bezoldi-

ging ; .. . b . k li"k d' . b. voor zocver ZJJ zic m wer e G -en ienst 
bevinden voor herhalingsoefeningen of deP 
daarmede in artikel 3, derde lid, v11n Onk l.,esluit 
van 2b October 1923 1Staaloblad n°. 494) gelijk
gestelden werkelijken dienst, de volle bezoldi-

g~~ · voor zoover zij zich in werkelijken dienst 
bevinden wegens buitengewone omstandighe
den: 

<lc eerste ma.and dP- volle bezoldiging, en 
daarna hetgeen deze meer bedraagt dan nunne 
mü ,taire belooning, zulks met :.ria.chtneming van 
het bepaalde in artikel 4 van Ons voormeld 
besluit. 

Zij, die zich hebben verbonden bij het reserve-
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kader, of op andere wijze militaire plichten vrij 
willig op zich hebben genomen, genieten even
-eens verlof, zoolang zi,i zich ingevolge hunne 
verbintenis in werkelijken dienst bevinden, 
terwijl gedurende elke periode van werkelijken 
-dienst ten aanzien van het genot hunner bezoldi
ging geldt, hetgeen onder a en b van dit artikel 
is bepaald voor het met die periode het meest 
-0vereenkomend tijdperk. 

Art. 30. Bij verzuim wegens ziekte, die niet 
.aan hunne schuld te wijten is, behouden direc
teuren, leeraren en verder personeel gedurende 
zes achtereenvolgende maanden hunne volle 
bezoldiging en gedurende de zes daarop volgende 
maanden de helft van die bezoldiging, wanneer 
zij zich onderwerpen aan de controle-voorschrif
ten, gesteld door de vereeniging of het lichaam, 
in dienst waarvan zij zijn. Zoolang zij zich niet 
aan die voorschriften of aan de daarop gegronde 
voorschriften van hen, diedecontröleuitoefenen, 
-Onderwerpen, kan de uitbetaling van hunne be
zoldiging geheel of gedeeltelijk worden ge
schorst. 

Wordt de ambtenaar binnen ééne maand na 
<le hervatting van zijne werkzaamheden na 
ûekteverlof weder ziek, zoo wordt deze laatste 
·ziekte voor de toepa0 sing van dit artikel be
schouwd als eene voortzetting van de vooraf
gegane ziekte, tenzij uit eene geneeskundige 
verklaring blijkt, dat zulks niet het geval is. 

Art. 31. 1. Aan de gehuwde vast aange
stelde vrouwelijke ambtenaar, die hare bevalling 
tegemoet ziet, nordt een verlof verleend, in
gaande ten hoogste 4 en ten minste 3 maanden 
vóór het tijdstip, waarop de bevalling kan wor
<len verwacht, en eindigende ten hoogste twee 
maanden en ten minste één maand nà de beval
ling. 

2. Over den tijd van dit verlof blijft de 
vrouwelijke ambtenaar in het genot van de helft 
van hare bezoldiging. 

3. Js zij twee maanden na de bevalling, 
volgens het oordeel van den behandelenden of 
controleerenden geneesheer, niet in staat hare 
werkzaamheden aan de school te hervatten, 
dan kan haar een verlof wegens ziekte worden 
toegestaan voor ten hoogste zes maanden, ge
durende welken tijd zij in het volle genot van 
hare bezoldiging zal zijn. 

4. Blijkt bij het verstrijken van het verlof, 
in het vorig lid bedoeld, uit een rapport van den 
geneesheer, dat de vrouwelijke ambtenaar nog 
niet in staat is hare werkzaamheden te hervat
ten, dan kan haar opnieuw voor ten hoogste 
zes maanden verlof worden verleend. Over den 
tijd van dit verlof wordt haar de helft van hare 
bezoldiging uitbetaald. 

Art. 32. Aan den zieken ambtenaar, die 
binnen anderhalf jaar in het geheel gedurende 
meer dan een jaar verlof wegens ziekte heeft 
genoten, kan op grond van die ziekte eervol 
ontslag worden verleend, zulks met ingang van 
een dag, die niet vroeger ligt dan drie maanden 
na dien, waarop de mededeeling van het ontslag 
aan den ambtenaar wordt toegezonden. 

Art. 33. De disciplinaire straffen zijn : 
a. schriftelijke berisping ; 
b. schorsing voor t en hoogste drie maanden, 

al dan niet met geheele of gedeeltelijke inhouding 
van bezoldiging ; 

c. ontslag. 
Art. 34. De disciplinaire straffen worden uit

gesproken: 

ten aanzien van Rijksscholen door Onzen 
Minister; 

ten aanzien van bijzondere scholen door het 
schoolbestuur; 

ten aanzien van gemeentelijke scholen door 
burgemeester en wethouders . 

Art. 35. Van het opleggen van eene straf 
ontvangt de gestrafte onverwijld kennis door 
toezending van een afschrift van het besluit tot 
strafoplegging. Daarbij wordt hem tevens schrif
telijk medegedeeld, vóór welken datum hij bij 
Ons in hooger beroep kan komen. 

Een en ander geschiedt bij aangeteekenden 
brief. 

Art. 36. De straf, behalve die van schrifte
lijke berisping, wordt niet ten uitvoer gelegd, 
zoolang zij niet onherroepelijk is geworden, ten
zij bij de strafoplegging, om dringende redenen 
van openbaar belang, onmiddellijke tenuitvoer
legging is bevolen. 

Art. 37. Van eene uitspraak tot het opleg
gen van eene disciplinaire straf, bedoeld in 
artikel 33, kan de betrokkene binnen 30 dagen 
na den dag, waarop de in artikel 35 van dit 
besluit genoemde afschriften ter post zijn be
zorgd, bij Ons in hooger beroep komen. 

Art. 38. Onverminderd het in artikel 30 
van dit besluit, bepaalde, kunnen directeuren, 
leeraren en ander personeel worden geschorst : 

a. wanneer eene strafrechtelijke vervolging 
tegen hen wordt ingesteld ; 

b. wanneer de disciplinaire straf van ontslag 
is opgelegd, en die straf nog niet voor tenuit
voerlegging vatbaar is ; 

c. wanneer schorsing naar het oordeel van 
het tot schorsing bevoegd orgaan wordt gevor
derd door het belang van den dienst. 

De in dit artikel genoemde schorsing wordt 
uitgesproken door de in artikel 34 van dit besluit 
aangewezen autoriteit. 

Art. 39. Van het ingevolge het vorig artikel 
genomen besluit tot schorsing ontvangt de be
trokkene onverwijld kennis door toezending van 
een afschrift. Daarbij wordt hem tevens schrif
t elijk medegedeeld, vóór welken datum hij bij 
Ons in beroep kan komen. 

Art. 40. Tijdens schorsing, als bedoeld in 
artikel 38 van dit besluit, wordt de bezoldiging 
op de gewone wijze uitbetaald. 

Art. 41. De bezoldiging van het personeel 
der Rijks- en va.n Rijkswege gesubsidieerde bij
zondere en gemeentelijke scholen, bedoeld in 
artikel 11 der Nijverheidsonderwijswet, ge
schiedt overeenkomstig de regelen, vervat in 
de bijlagen van dit besluit. 

Op het personeel van de in het vorig lid ge
noemde scholen wordt op denzelfden voet als 
voor de B•agerlijke Rijksambtenaren verhaal 
voor pensioen uitgeoefend. 

Art. 42. Het in het voorgaand artikel be
doeld personeel geniet, voor zoover het een dag
betrekking vervult, welke als hoofdbetrekking 
is aan te merken, boven en behalve de wedde en 
toelagen, naar de regelen, vervat in de bijlagen 
van dit besluit, toe te kennen, bij wijze van 
tijdelijke toelage, voor hunne wettige of wette
lijk erkende, zoomede voor de uit een vroeger 
huwelijk.van hun echtgenoot gesproten kinderen, 
beneden den leeft~jd van 18 jaar, die zij op den 
lsten Januari van het jaar bezitten, eene kinder 
toelage, bedragende per kind 3 ten honderd van 
de wedde, met inbegrip van toelagen, die zij op 
dien datum, of bij latere indiensttreding, op den 
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datum van indiensttreding genieten, zulks met 
dien verstande : 

a. dat de toelage, behoudens het bepaalde in 
het tweede en derde lid, ten minste f 60 en ten 
hoogste in totaal f 240 per kind per jaar bedraagt; 

b. dat, ingeval beide ouders eene betrekking 
bekleeden, waarin gelijke kindertoelage wordt 
genoten, uitsluitend rekening wordt gehouden 
met de wedde of het totaal aan wedden, met 
inbegrip van de toelagen, van den hoogst-bezol-
digden ouder ; · 

c. dat, indien de andere ouder, anders dan op 
grond van dit artikel, ten laste van 's Rijks 
schatkist eene kindertoelage geniet, de in dit 
artikel bedoelde toelage slechts wordt uitgekeerd, 
indien en voor zoover deze toelage hooger is 
dan hetgeen door den anderen ouder uit even
genoemden hoofde wordt genoten. 

Voor de betrekkingen, die bezoldigd worden 
met een evenredig gedeelte van de wedde van 
een andere betrekking, geldt als minimum een 
in dezelfde evenredigheid bepaald gedeelte van 
het in het eerste lid, onder a, gestelde minimum. 

Onverminderd het bepaalde in het vorig lid, 
geldt het in het eerste lid, onder a, gestelde 
minimum niet voor de betrekkingen, welke als 
nevenbetrekkingen zijn te beschouwen, tenzij 
de ambtenaar meer dan één van dergelijke be
trekkingen bekleedt en daarin een volle dagtaak 
vindt, in welk geval, indien de toelage over de 
gezamenlijke bezoldiging minder bedraagt dan 
het evengenocmde minimum, die toelage met 
dat verschil wordt verhoogd. 

Ten aanzien van pleegkinderen, die deel uit
maken van het gezin van den ambtenaar en 
geheel als eigen kinderen door hem worden 
onderhouden en opgevoed en voor wie de aftrek 
van het belastbaar inkomen voor de Rijksinkom
stenbelasting is toegestaan, zijn de vorige leden 
van dit artikel van overeenkomsti~e toepassing. 

Art. 43. In gevallen, waarin dit besluit niet 
voorziet en de bepalingen van het Bezoldigings
besluit Burgerlijke Rijksambtenaren of de rege
ling van rle toekenning van wachtgf'ld aan 
Burg-erlijke RijksamblP.naren toepassing vinden, 
kan Onze Minister overeenkomst;g deze bepa
lingen eene beslissing nemen. 

In bijzondere gevallen kan, wanneer daartoe 
gegronde redenen bestaan, met machtiging van 
Onzen Minister van de regelen, bedoeld in arti
kel 41, worden afgeweken. 

Art. 44. · 1°. Aan de op 1 Januari 1926 in 
dienst zijnde gehuwde mannelijke ambtenaren, 
genoemd in de bijlagen B en C, die vóór 1 Ja
nuari 1925 in functie traden en aan hen, op 
1 Januari 1926 in dienst en vóór 1 Januari 1925 
in functie getreden en in die bijlagen genoemd, 
die kunnen aantoonen, dat zij op 31 December 
1924 uit anderen hoofde kostwinner zijn van 
een gezin, wordt te rekenen van 1 Januari 1926 
in de dagbetrekking, welke als hoofdbetrekking 
is aan te merken, een persoonlijke toelage toe
gekend ten bedrage van het verschil tmschen 90 
t en honderd van het bedrag. dat zij op l Januari 
1925 zouden hebben genoten aan wedde en 
toelagen volgens de bepalingen van Ons besluit 
van 4 Juni 1923 (Staatsblad n°. 250), zooals dat 
luidde vóór de daarin bij Ons besluit van 20 Juni 
1924 (Staatsblad n°. 310) aangebrachte wijzi
gingen, indien dit van kracht ware gebleven en 
het bedrag, dat zij thans op 1 J anuari 1926 
genieten aan wedde en toelagen volgens de be
palingen van dit besluit. Het in den vorigen vol-

zin bepaalde vindt overeenkoms\ ige toepassing 
voor de overige op 1 Januari 1926 in dienst 
zijnde ambtenaren, reeds vóór 1 Januari 1925-
in functie getreden, genoemd in de bijlagen B 
en C, die een dagbetrekking bekleeden, welke 
als hoofdbetrekking is aan te merken, in dier 
voege, dat het in dien volzin genoemde percen
tage wordt gesteld op 80. 

2°. Aan hen, wier wedde op 31 December 
1924 werd geregeld overeenkomstig de bepalin
gen van het Bezoldigingsbèsluit Burgerlijke 
Rijksambtenaren, wordt eene persoonlijke toe
lage toegekend, berekend op dezelfde wijze als
onder ] 0 • aangegeven, met dien verstande, dat 
in plaats van Onze besluiten van 4 Juni 1923 
(Staatsblad no. 250) en van 20 Juni 1924 (Staats
blad n°. 310) wordt gelezen het Bezoldigings
besluit Burgerlijke Rijksambtenaren en Ons
besluit van 23 April 1924 (Staatsblad n°. 200). 

3°. De persoonlijke toelage wordt vermin
derd met ingang van den datum, waarop wijzi
ging komt in de wedde of in de toelagen, bere
kend volgens de bepalingen van dit besluit, ter
wijl bij vermindering van het aantal lessen na, 
1 Januari 1926 een persoonlijke toelage wordt 
toegekend ten bedrage van het nadeelig verschil 
tusschen het salaris volgens dit besluit en 90, 
t en honderd van dat, hetwelk zij voor dat 
verminderde aantal uren op 1 Januari 1925 
zouden hebben ontvangen volgens de bepalin
gen van Ons besluit van 4 Juni 1923 (Staatsblail 
n°. 250), zooals dat luidde vóór de daarin bij Ons 
besluit van 20 Juni 1924 (Staatsblad n°. 310) aan
gebrachte wijzigingen, behoudens de beperking in 
het eerste lid genoemd, ten aanzien van hen, die 
niet als kostwinner kunnen worden aangemerkt. 

4°. De diensttijd van de op 1 Januari 1925 
in dienst zijnde ambtenaren, uitgezonderd die 
in de bijlage D genoemd, welke vóór dien datum 
aan dag- of avondscholen verbonden waren, 
wordt met ingang van 1 Januari 1926 vast
gesteld door den diensttjjd, welke op 1 Januari 
1925 is verkregen met toepassing van de bepa
lingen van Ons besluit van 31 Januari 1925 
(Staatsblad n°. 27). zooals dit onder A van dit 
besluit is gewijzigd en aangevuld, te vermeer
deren met 12 maanden. 

5°. Voor het op 1 Januari 1925 in dienst 
zijnde personeel, genoemd in de bijlage D van 
dit besluit, dat vóór dien datum in functie trad, 
vinden het 1°., 2°. en 3°. lid van dit artikel 
overeenkomstige toepassing, met dien verstande 
echter, dat de persoonlijke toelage voor hen, die 
werkzaam zijn in de gemeenten of gedeelten van 
gemeenten der 3• klasse beperkt wordt tot 
percentages, onderscheidenlijk van 88 en 80. 

6°. De bepalingen, betreffende de toeken
ning en vaststelling van wachtgeld, vervat in 
dit besluit, worden van 1 Juni 1926 af mede 
van toepassing ten aanzien van hen, die op den 
daaraan voorafgaanden dag in het genot van 
wachtgeld waren. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afsohrüt zal worden ge
zonden aan den Raad van State en aan de 
Algemeene Rekenkamer. 

Amsterdam, den 3lsten Mei 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, Kiinsten 
en Wetenschappen, W ASZINK. 

(Uitgeg. 14 J uni 1926.) 
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BIJLAGE A . 

ALGEMEENE BEPALINGEN omtrent de be
zoldiging van directeuren, leeraren en verder 
personeel, genoemd in de bijlagen B en O aan 
de Rijks- en van Rijkswege Jesubsidieerde 
bijzondere en gemeentelijke nijverheids
scholen. 

1. De bezoldigingen zijn vermeld zonder 
aftrek wegens standplaats. Deze aftrek, zoo
mede de rangschikking der gemeenten of onder
deelen van gemeenten in klassen, is dezelfde, 
al~. die geldt of zal gelden voor de burgerlijke 
R1.1ksnm btenaren. 

2. Voor de toepassirfg van het onder 1 be
plaalde wordt als standplaats aangemerkt de 
gemeente of het onderdeel eener gemeente, 
waar de betrokkene zijne werkzaawheden moet 
verrichten, of wel de gemeente of het onderdeel 
eener ~emeente, hem onder goedkeuring van 
den Minister a ls standplaats aangewezen. 

3. Wegens het genot van woning wordt, 
behalve in de ~evallen, dat dit genot in het bij
zonder is of wordt toegekend als belooning voor 
het vervullen eener nevenbetrekking, op de be
zoldiging, met inbegrip van alle toelagen, uit
gezonderd de kindertoelage, een aftrek toegepast 
van 15 ten honderd. Heeft de inwoning tevens 
ten doel de bewaring of bewaking van het ge
bouw, dan bedraagt de aftrek JO ten honderd. 
Indien de ambtenaar aantoont, dat de huur
waarde der woning, bepaald naar art. 10 der 
Wet op de personeele belast,ing 1806, minder 
bedraagt dan de aftrek, wordt deze op het be
drag van die huurwaarde gesteld, met dien 
verstande, dat tenzij de Minister in bijzondere 
gevallen anders bepaalt, deaftrek voor bewoning 
wegens bewaring of bewaking nimmer daalt be
neden een bedrag, overeenkomend met 5 t en 
honderd en voor bewoning, die niet met bewa
ring of bewaking gepaard gaat, beneden een 
bedrag, overeenkomend met 7 t en honderd van 
de bezoldiging met inbegrip van alle toelagen, 
uitgezonderd de kindertoelage. 

4. Wegens het genot van vuur en licht, 
zonder genot van kost en inwoning, wordt, 
behalve in de gevallen, dat dit genot in het 
bijzonder is of wordt toegekend als belooning 
voor het vervullen eener nevenbetrekking, een 
aftrek toegepast van onderscheidenlijk 2 en 1 
ten honderd van de bezoldiging met ;nbegrip 
van alle toelagen, uitgezonderd de kindertoelage 
tot een maximum van onderscheidenlijk f 100 
en f 50. 

Voor het genot van over eene leiding geleverd 
water wordt een aftrek toegepast van 5 ten 
honderd van den ter zake van het genot van 
woning toegepasten aftrek, tot een maximum 
van f 25. 

5. Op het salaris van concierges aan dag
scholen, die de zorg hebben voor avondscholen 
in het gebouw der dagschool, wordt geen korting 
t?_ege_past voor het genot van woning. Hebben 
ZIJ met het genot van woning, dan kan hun 
daarvoor boven hunne wedde eene toelage 
worden verleend overeenkomende met 15 pct. 
di"r wedde, tot een maximum van f 200. 

6. Wegens het genot van kost en inwoning 
wordt gevorderd een bedrag van f 20 per week 
voor directrices van nijverheidsscholen voor 
meisjes en van f 15 per week voor leeraressen, 

huishoudsters en assistent-huishoudsters aan 
zoodanige scholen. Dit bedrag is berekend voor 
een gemeente der 1 • klasse ; voor gemeenten 
der 2• en a• klasse wordt dit bedrag verminderd 
respectievelijk met 4 en 8 %- B\j de berekening 
van dl.t bedrag in totaal per jaar wordt een 
gedeelte van een week voor een i:olle week be
rekend. 

7. De voor periodieke vcl'hooging gestelde 
tijdvakken vangen aan met den eersten dag der 
maand. Bij vcrhoogingen uit anderen hoofde is 
deze bepaling ook van toepassing. Diensttijd, 
vervuld vóór den 21-jarigen leeftijd, telt voor 
de periodieke verhoogingen niet mede. 

8. Bij ongesteldheid of afwezigheid van den 
directeur heeft de leeraar, met de tijdelijke 
waarneming van het directoraat belast, voor 
den tijd der waarneming recht op eene beloo
ning, indien de waarnemmg ten minste 4 weken 
achtereen heeft geduurd. Voorstellen dienaan
gaande worden aan de goedlrnuring van den 
Minister onderworpen. 

9. Omtrent de salarissen van directeuren 
van en van leeraren aan scholen, cursussen of 
leergangen, in deze regeling niet genoemd, zoo
mede omtrent die van' leeraren, welke onderwijö 
geven in vakken, waarvoor geen wettelijke be
voe(Ydheid bestaat, beslist de Minister. 

10. Samenvallende dienstjaren aan twee of 
meer scholen of aan scholen en in de praktijk 
worden bij het vaststellen van den diensttijd 
niet afzonderlijk medegcrekend. 

ll. De tijd, gedurende welken verlof wordt 
genoten in de gevallen in artikel 28 omschreven, 
komt van rechtswege in aanmerking als dienst
tijd, geldig voor de toekenning van periodieke 
verhooging. 

12. Indien bij verandering van leeraar of 
leervak eene panze wordt gehouden. behoort 
deze op den lesrooster te worden aangegeven en 
ma~ deze in geen geve 1 vn n de onclerw;jsuren 
worden afgenomen. 

13. Of aan de Nijverheidsscholen administra
tief of bedienend personeel zal zijn verbonden, 
wordt door den Minister bepaald. Voorstellen 
dienaangaande behoeven zijne goedkeuring. 

14. De-benoeming van een leeraar tot direc
teur wordt beschouwd als een bevordering, 
waarbij ten mjnste de wedde wordt toegekend, 
die onmiddellijk gelegen is boven het bedrag -
gerekend naar dezelfde klasse van gemeenten -
dat den betrokkene op den datum der bevorde
ring als leeraar toekomt. 

15. De laatste 2 periodieke verhoogingen 
worden alleen toegekend aan · de mannelijke 
ambtenaren, die gehuwd zijn of gehuwd zijn 
geweest, zoomede aan de vrouwelijke ambte
naren, die gehuwd zijn geweest, zoolang zij niet 
zijn hertrouwd, zulks met dien verstande, dat bij 
eventueelen hert! ouw de verhoogingen, di~ 
reeds z~n verkregen, blijven toegekend. 

16. Aan een ambtenaar. die krachtens het 
bepaalde onder 15 niet in aanmerking komt 
voor het toekennen van de laatste twee perio
dieke verhoogingen, wordt niettemin de voor
laatste en de laatste periodieke verhoogiug toe
gekend bij het bereiken van den daarvoor ge
vorderden diensttijd, echter alleen tot een zoo
danig bedrag, dat de wedde daardoor uiet stijgt 
boven een bedrag gelijk aan 90 ten honderd van 
het bedrag der wedde, dat hem in maximum 
zou zijn toegekomen, indien het bepaalde onder 
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15 niet ware toegepast, of indien 10 ten honderd 
van dat maximum meer bedraagt dan f 400 
boven het bedrag va,n het maximum verminderd 
met f 400. 

17. De mannelijke ambtenaren, die gehuwd 
zijn of gehuwd zijn geweest en hun 23ste levens
jaar hebben volbracht, genieten in hunne dag
betrekking, welke als hoofdbetrekking is aan t{' 
merken, een toelage van f 200, met dien ver
stande, dat het gezamenlijk bedrag aan wedde 
en toelagen, uitgezonderd de kindertoelage, doch 
met in begrip van de toelage krachtens deze 
bepaling, niet overschrijdt een bedrag van f 2000 
of het, maximum van de betrekkelijke schaal 
van bezoldiging, indien clat minder dan f 2000 
beoraagt, 

Voor ambtenaren, die in den loop van het 
jaar aanspraak verkrijgen op de vorenbedoelde 
toelage, gaat deze in op den eersten dag der 
maand, waarin de drie en twintigjarige leeftijd 
is volbracht of op den eersten dag der maand, 
waarin het huwelijk wordt gesloten. 

18. I. De bezoldiging van een ambtenaar 
wordt niet langer uitbetaald dan tot en met 
den dag van zijn overlijden. 

II. Zoo spoedig mogelijk na het overlijden 
van den ambtenaar wordt aan zijn weduwe een 
bedrag uitgekeerd, gelijkstaande met de bezol
diging van den overledene over een tijdvak van 
zes weken, L11.at de overledene geen weduwe na, 
dan gesch;edt de uitkeering ten behoeve van de 
minderjarige wettige of erkende natuurlijke 
kinderen van den ambtenaar, Ontbreken ook 
zoodanige kinderen, dan geschiedt de uitkeering, 
indien de overledene kostwinner was van ouders, 
broers, zusters of meerderjarige kinderen, ten 
behoeve van deze betrekkingen. 

III. Indien een overleden ambtenaa,r geen 
betrekkingen als genoemd onder II nalaat, kan 
het daar bedoelde bedrag door de vereeniging 
of het lichaam, in dienst waarvan hij was, geheel 
of gedeelteljjk worden uitgekeerd voor de be
taling van de kosten der laatste ziekte en der 
begrafenis, wo de nalatenschap van den over
ledene voor de betaling dier kosten ontoerei
kend is. 

Behoort bij Koninkljjk besluit van 31 Mei 
1!)26 (Staat.sblad n°. 159). 

BIJLAGE B. 

Mij bekend, 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Welenschappen, 

WASZTNK. 

BEZOLDIGING van direcl,euren, leeraren en 
verder personeel aan Rijksnijverheids.cholen. 

I. Rijksinstituut tot opleiding van teeken
leeraren, gevestigd te Amsterdam. 

Het salaris van den directeur bedraagt 
f 5500, na 2, 4, 6, 8 en 10 dienstjaren telkens te 
verhoogen met f 200. 

De directeur, op l Januari 1925 in dienst, 
geniet boven zijne wedde een vaste toelage 
van f 500. 

Diensttijd als directeur eener middelbare 
technische school, middelbare kunstnijverheids
school, hoogere burgerschool of van daarmede 
gelijk te stellen inrichtingen van middelbaar 
of voorbereidend hooger onderwijs telt ten 

volle mede ; diensttijd als directeur eener lagere 
dagnijverheidsschool voor de helft, tot een 
maximum van 6 jaren. 

Het salaris en de diensttijd van de leeraren 
in de technische, theoretische en t eekenvakken 
en van die in lichamelijke opvoeding worden 
geregeld op dezelfde wijze, als aangegeven 
voor de leeraren in die vakken in Bijlage C, 
Groep IA 2. 

Indien deze leeraren in de avonduren onder 
wijs geven, wordt hunne bezoldiging daarvoor 
geregeld op dezelfde wij7e, alF aangP~even voor 
de leeraren in Bijlage C, Groep I A 3. 

Het salaris en de diensttijd van de leeraressen 
in de practijk van naald- en handwerk bij de 
opleiding van leerkrachten voor het nijver
heidsonderw~js aan meisjes worden, zoowel 
voor dag- als voor avondonderwijs, geregeld 
op dezelfde wijze, als aangegeven voor die 
leeraressen in Bijlage C, Groep III 2. 

Het salaris van den ambtenaar van ad
ministratie bedraagt f 1500, na 2, 4 en 6 dienst
jaren telkens te verhoogen met f 200, en na 8, 
10 en 12 dienstjaren telkens te verhoogen met 
f 100. 

Het sH1aris vao den amanuensiF of amanu
ensis-concierge bedraagt f 1300, na 2 en 4 
dienstjaren telkens te verhoogen met f 200 en 
na 6, 8, 10 en 12 dienstjaren telkens te ver
)wogen met f 100. 

Het salaris van den concierge bedraagt 
f 1400, na 2, 4 en 6 dienstjaren telkens te ver
hoogen met f 100 en na 8 en 10 dienstjaren 
telken te verhoogen met f 50. 

II. Rijksschool voor de klei- en aardewerk
industrie met daaraan verbonden Rijksproef
station en voorlichtingsdienst ten bate van de 

nijverheid, gevestigd te Gouda. 
Het salaris van den directeur, tevens direc

teur van het Rijksproefstation en den voor 
lichtingsdienst, ,draagt in totaal f 5000, na 
2, 4, 6, 8 en 10 dienstjaren telkens te verhoogen 
met f 300. 

Diensttijd als directeur eener middelbare 
technische school, middelbare kunstnijverheids
school, hoogere burgerschool of van daarmede 
gelijk te stellen inrichtin1;en van middelba.ar of 
voorbereidend hooger onderwijs telt ten volle 
mede; diensttijd als directeur eener lagere dag
nijverheidsschool voor de helft, tot een maxi
mum van 6 jaren. 

De directeur, op 1 Januari 1925 in dienst, 
wordt geacht op 31 December 1924 zes dienst
jaren te hebben vervuld. 

Het salaris van de leeraren in teekenen en 
schilderen, modelleeren en boetseeren en de 
theoretische vakken bedraagt bij minder dan 
21 lessen per week f 110 per wekelijksche les 
per jaar, na 2, 4, 6, 8, 10 en 12 dienstjaren 
telkens te verhoogen met f 10 en na 14, 16, 18 
en 20 dienstjaren telkens te verhoogen met 
f 7.50. 

Voor de lessen boven 20 wordt het salaris 
verhoogd met f 50 per wekelijksche les per 
jaar, na 2, 4, 6, ~, 10, 12, 14, 16, 18 en 20 dienst
jaren telkens te verhoogen met f 5. 

Het salaris van den leeraar in scheikunde, 
tevens scheikundige bij het Rijksproefstation 
en den voorlichtingsdienst ten behoeve van de 
nijverheid, bedraagt f3000, na 2, 4, 6 en 8 
dienstjaren telkens te verhoogen met f 200, 
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en na 10, 12, 14, 16, 18 en 20 dienstjaren telkens 
t e verhoogen met f 100. 

Het salaris van den leeraar in scheikunde, 
tevens scheikundige bij het Rijksproefstation 
en den voorlichtingsdienst ten behoeve van 
de nijverheid - op 1 Januari 1925 in dienst -
bedraagt f 3600, na 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 
en 18 dienstjaren telkens te verhoogen met f 200. 

Ten aanzien van den :diensttijd wordt ver
wezen naar hetgeen daaromtrent voor deze 
leeraren is bepaald in Bijlage C, Groep I A 2. 

H e t salaris van den werkmeester be draagt 
f 1400, na 2, 4 en 6 dienstjaren telkens te ver
hoogen met f 200 en na 8, 10 en 12 dienstjaren 
telkens te verhoogen met f 100. 

He.t salaris van den concierge bedraagt f 1400, 
na 2 en 4 dienstjaren telkens te verhoogen met 
f 100 en na 6 en 8 dienstjaren telkens te ver
hoogen met f 50. 

III. Rijksrietvlechtschool te Noordwolde. 
Het salaris van den directeur bedraagt voor 

dag- en avondschool f 4000, na 2, 4, 6, 8 en 10 
dienstjaren telkens te verhoogen met f 200. 

Diensttijd als directeur eener ambachtsschool 
of daarmede gelijk te stellen inrichting voor 
dagnijverheidsonderwijs telt ten volle mede. 

H et salaris van de leeraren in teekenen, 
voortgezet algemeen ontwikkelend onderwijs 
en moderne talen, bedraagt voor dag- en avond
onderwijs f 2500, na 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 
18 en 20 dienstjaren telkens te verhoogen met 
f 100. 

H et salaris van de leeraren in rietvlechten 
bedraagt voor dag- en avondonderwijs f 2000, 
na 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 en 20 dienst
jaren telkens te verhoogen met f 100. 

Ten aanzien van den diensttijd wordt ver
wezen naar hetgeen daaromtrent is bepaald in 
Bjjlage C, Groep I B 2. 

H et salaris van den concierge bedraagt 
f 1400. na 2 en 4 dienstjaren telkens te ver
hoogen met f 100 en na 6 en 8 dienstjaren 
telkens te verhoogen met f 50. 

IV. Rijksvak- en kunstnijverheidsschool tot 
opleiding van goud- en zilversmeden en hor-

logemakers, gevestigd te Schoonhoven. 
Het salaris van den directeur voor dag- en 

avondschool bedraagt f 5200, na 2, 4, 6, 8 
en 10 dienstjaren telkens te verhoogen met 
f 200. 

Het salaris van den directeur. op 1 Januari 
1925 in dienst, bedraagt f 6500. 

Dienstjaren, doorgebracht als directeur eener 
ambachtsschool of van daarmede gelijk te stellen 
inrichting voor dagnijverheidsonderwijs, tellen 
ten volle mede. 

Het salaris en de diensttijd van de leeraren, 
met uitzondering van den leeraar in handels
kennis en voortgezet algemeen ontwikkelend 
onderwijs, worden voor dag- en avondschool 
geregeld op dezelfde wijze, als aangegeven 
voor de leeraren in Bijlage C, Groep I B 2. 

Het salaris van den leeraar in handelskennis 
en voortgezet algemeen ontwikkelend onder
wijs bedraagt voor dag- en avondonderwijs 
f 2500, na 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 en 20 
dienstjaren telkens te verhoogen met f 100. 

De leeraar in deze vakken, op 1 Januari 1926 
in dienst, wordt geacht op dien datum 10 dienst
jaren te hebben vervuld. 

Het salaris van den leeraar F. A. Ho0GENDIJK 
bedraagt f 3400. 

Het salaris van den concierge bedraagt f 1400, 
na 2 en 4 dienstjaren telkens t e verhoogen met 
f 100 en na 6 en 8 dienstjaren telkens te ver
hoogen met f 50. 

V. Rijksschool voor leerlooiers en schoen
makers met daaraan verbonden Rijksproef
station en voorlichtingsdienst ten bate van de 

lederindustrie, gevestigd te Waalwijk. 
H e t salaris van den directeur, tevens direc -

teur van het Rijksproefstation en den voor
lichtingsdienst, bedraagt f 5000, na 2, 4, 6, 
8 en 10 dienstjaren telkens te verhoogen met 
f 300. 

Diensttijd als directeur eener ambachtsschool 
of van een daarmede gelijk te stellen inrichting 
voor dagnijverheidsonderwijs telt ten volle 
mede. 

Het salaris van den leeraar-looimeester, den 
leeraar voor de machinale schoenmakerij en 
den leeraar in hand- en maatschoenmaken be
draagt f 3000, na 2, 4, 6 en 8 dienstjaren telkens 
te verhoogen met f 200 en na 10, 12, 14, 16, 
18 en 20 dienstjaren telkens te verhoogen met 
f 100. 

Het salaris en de diensttjjd van de leeraren 
in scheikunde, teekenen, boekhouden, machine
leer, kennis van den voet, hulp bij bedrijfs
ongevallen en gezondheidsleer, wordt geregeld 
op dezelfde wijze, als aangegeven voor de 
leeraren in teekenen en schilderen aan de Rijks
school voor de klei- en aa.rdewerkindustrie te 
Gouda. 

Het salaris en de diensttijd van den leeraar 
in voortgezet algemeen ontwikkelend onderwijs 
worden geregeld op dezelfde wijze, als aange
geven voor deze leeraren in Bijlage C, Groep 
I B 2. 

Het salaris van de practijkleeraren bedraagt 
f 1600, na 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 en 20 
dienstjaren telkens te verhoogen met f 100. 

Ten aanzien van den diensttijd wordt ver
wezen naar hetgeen daaromtrent is bepaald 
voor de leeraren, genoemd, in Bijlage C, Groep 
1 B 2 b. 

Indien de leeraren in de avonduren onder
wijs geven, wordt de bezoldiging daarvoor 
geregeld op dezelfde wijze, als aangegeven 
voor de leeraren in Bijlage C, Groep 1 C I b. 

Het salaris van den ambtenaar van ad
ministratie bedraagt ten hoogste f 300. 

Het salaris' van den concierge bedraagt 
f 1400, na ~ en 4 dienstjaren telkens te ver
hoogen met f 100 en na 6 en-8 dienstjaren tel
kens te verhoogen met f 50. 

VI. Rijkslandbouwhuishoudschool "de 
Rollecate". 

Het salaris van de directrice bedraagt f 3000, 
na 2, 4, 6, 8 en 10 dienstjaren telkens te ver
hoogen met f 200. 

Het salaris van de leeraren, de leeraressen 
en de huishoudster wordt geregeld op dezelfde 
wijze, als aangegeven in Bijlage C, Groep III 2. 

Ten aanzien van den diensttijd der <lirectrice 
en van het overige personeel wordt verwezen 
naar hetgeen daaromtrent is bepaald voor dit 
personeel in Bijlage C, Groep III. 

Het salaris van den concierge bedraagt f 1400, 
na 2 en 4 dienstjaren, telkens te verhoogen 
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met f 100 en na 6 en 8 dienstjaren telkens te 
verhoogen met f 50. 

VII. Rijkslandbouwhuishoudonderwijs. 
Het salaris en de diensttijd der leeraressen 

biJ. dit onderwijs worden geregeld op dezelfde 
WIJze, als aangegeven voor de leeraressen, ge
noemd in Bijlage C, Groep III 2. 

VIII. Visscherij-onderwijs. 
Het salaris van den assistent-Rijksvisscherij

leeraar bedraagt f 1000, na 2, 4, 6, 8 en 10 dienst
jaren telkens te verhoogen met f 100. 

Rehoort bij Koninklijk besluit van 31 Mei 
1926 (Staatsblad no. 159). 

Mij bekend, 
De Minister van Onderwijs, Kunsten 

en Wetenschappen, W ASZINK. 

BIJLAGE C. 

BEZOLDIGING van directeuren, leeraren en 
verder personeel aan de van Rijkswege ge
subsidieerde bijzondere en gemeentelijke 
nijverheidsscholèn. 

GROEP I. 
Scholen voor middelbaar onderwijs in "tech
niek en nijverheid", ,,nijverheidskunst en kunst
ambacht", ,,den mijnbouw" en scholen voor 
lager onderwijs in "ambacht of handwerk", 
,,nijverheid, nijverheidskunst en kunstambacht" 

en "speciale vakken". 

(Academies, Middelbare Technische Scholen, 
Kunstnijverheidsscholen, Dagambachtsscholen, 
Avondscholen voor theoretisch en practisch 
nijverheidsonderwijs voor jongens, en scholen 

voor ~peciale vakken.) 

A. Middelbare scholen voor "techniek en 
nijverheid", voor "nijverheidskunst en kunst

ambacht" en voor "den mijnbouw". 
I. Academies, Middelbare Technisch?- Scholen 

en daarmede geljik te stellen inrichtingen. 
o. a. Hoogere TPxtielschool te Enschede en 

Mijnschool te Heerlen.) 
1. Direc.teuren. 

a. Het salaris der directeuren van deze 
inrichtingen bedraagt f 6000, na 2, 4, 6 en 8 
dienstjaren telkens te verhoogen met· f 200. 

b. Het salaris van den directeur der middel
bare technische- en ambachtsschool te Sneek 
bedraagt f 4500, nit 2, 4, 6, 8 en 10 dienst
jaren telkens te verhoogen met f 200. 

Diensttijd, doorgebracht als directeur eener 
middelbitre technische school. hooger" burger
school of dit,irmede gelijk te stellen inrichting 
van middelhaitr of voorbereidPnd hoogcr onder
wijs, telt ten volle mede; diensttijd als direc
teur eener lagere dagnijverheidsschool voor de 
helft tot een maximum van 6 jaren. 

De directeuren zullen in den regel op den 
lesrooster moeten voorkomen voor ten minste 
drie lesuren per week. 

2. Leeraren. 
De leeraren worden onderscheiden in : 
a. leeraren in de technische, theoretische 

en teekenvakken; 

b. leeraren in lichamelijke opvoeding ; 
c. leeraren in de practische vakken, in het 

bezit van eene door de wet geëischte bevoegd
heid voor die vakken of in het bezit van eene 
wettelijke bevoegdheid voor het onderwijs in 
de teekenvakken aan scholen voor lager nijver
heidsonderwijs ; 

d. leeraren in de practische vakken, niet in 
het bezit vaü eene der onder c bedoelde be-
voegdheden. · 

Het salaris der leeraren, onder a bedoeld, 
bedraagt bij minder dan 21 lessen per week 
f 125 per wekelijksche les per jaar, na 2, 4, 
6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 en 20 di('\nstjaren telkens 
te verhoogen met f 12.50. 

Lessen boven 20 worden bezoldigd met f 50 
per wekelijksche les per jaar, na 2, 4, 6, 8, 10, 
12, 14, 16, 18 en 20 dienstjaren telkens te ver
hoogen met f 5. 

Aan leeraren, in het bezit van het diploma 
van ingenieur, verkregen aan de Technische 
Hoogeschool te Delft, of daarmede gelijk te stellen 
diploma's, voor zoover zij bovendien ten minste 
twee jaren in het bedrijfsleven zijn werkzaam 
geweest en aan doctoren, gepromoveerd aan 
eene Nederlandsche universiteit of hoogeschool, 
wordt na 22 dienstjaren nog een verhooging 
toegekend van f 12.50 per wekelijksche les per 
jaar, bij minder dan 21 lessen en voor lessen 
boven 20 van f 5. 

Doctorandi, die het doctoraal examen aan 
een Nederlandsche universiteit of hoogeschool 
hebben afgelegd en ingenieurs, die hun diploma 
aan de Technische Hoogeschool te Delft of daar
mede gelijk te stellen hoogeschool hebben ver
kregen, krijgen deswege twee dienstjaren ver
golden. 

Leeraren, in het bezit van het diploma van 
ingenieur, verkregen aan de Technische Hooge, 
school te Delft, of daarmede gelijk te stellen 
diploma's, voor zoover zij bovendien ten minste 
twee jaren in het bedrijfsleven zijn werkzaam 
geweest en doctoren, gepromoveerd aan eene 
Nederlandsche universiteit of hoogeschool, 
krijgen bovendien deswege vier r!ienstjaren 
vergolden. 

De voor de leeraren onder Groep II A 2 
vermelde gelijksoortige bepalingen zijn even
tueel ook op de leeraren dezer scholen van toe
passing. 

Op het salaris van leeraren, die in geen der 
door hen te onderwijzen vakken volledige be
voegdheid bezitten voor de school, waaraan 
z~j werkzaam zijn, met uitzondering vitn hen, 
die, onderwijs gevende in het technisch teekenen, 
reeds vóór 19 Juli 1910 en sinds onafgebroken 
aan een dezer scholen met dit onderwijs waren 
belast, wordt een aftrek van 15 % toegepast. 

Op de salarissen van leeraren in wiskunde 
en mechanica, respectievelijk in het bezit der 
akte K 1 of K 2, op die van leeraren in stoom
werktuigkunde en scheepswerktuigkunde en op 
die van oud-officieren, die, zonder in het bezit 
te zijn van de vereischte wettelijke bevoegd
heid, reeds vóór 1 Januari 1923 onderwijs gaven 
in een dezer vakken, met vaste aanstelling als 
zoodanig, en op die van leeraren in vreemde 
talen in het bezit der akte A (M. 0.) voor de 
vreemde talen, indien zij als zoodanig vóór 
1 Jitnuari 1923 een vaste aanstelling aan een 
middelbare technische school hadden, wordt 
een aftrek van 15 % niet toegepast. 
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Op het salaris van de op 31 December Hl24 
aan middelbare technische scholen werkzame 
leeraren, die op dien datum in het bezit waren 
van twee akten, welke elk afzonderlijk bevoegd 
maken tot het geven van onderwijs aan een 
H. B. S. met 3-jarigen cursus, uitgezonderd de 
akte voor schoonschrijven, wordt een aftrek 
van 15 % niet toegepast_ 

Het salaris der leeraren, onder b bedoeld, 
becj.raagt bij minder dan 21 lessen per week 
f 112.50 per wekelijkschc les per jaar, na 2, 
4, 6, 8 en 10 dienstjaren telkens te verhoogen 
met f 5 en na 12, 14, 16 en 1.8 dienstjaren telkens 
met f 7.50. 

Lessen boven 20 worden bezoldigd met f 50 
per wekelijksche les per jaar, na 2, 4, 6, 8, 10, 
12, 14, 16 en 18 dienstjaren telkens te verhoogen 
met f 5. 

De door de leeraren, onder a en b bedoeld, 
te geven lessen iijn lessen van 50 TUinuten. 

Aan de leeraren, die de directeuren bij de 
waarneming van het directoraat ter zijde staan. 
kan onder goedkeuring van den l\'Linister aan 
het einde van het jaar een toelage worden ver
leend in verband met de uitgebreidheid en be
langrijkheid der bewezen diensten. 

Het salaris van vast aangestelde leeraren, 
die gedurende 4 achtereenvolgende jaren aan 
dezelfde school werkzaam zijn geweest, mag 
niet naar een lager getal lessen worden berekend 
dan zij hebben gegeven in het jaar, toen dat 
getal lessen het· kleinst was, tot een maximum 
van 26, onverminderd de verplichting, om het 
aantal wekeljjksche lessen te geven. waarnaar 
hunne wedde werd berekend. Bij weigering om 
aan deze verplichting te voldoen, vindt even
redige vermindering van de wedde plaats. 

Indien de vaste aanstelling aanslui t nan cene 
tijdelijke aan dezelfde school, kunnen de hier
voor genoemde achtereenvolgende 4 jaren ge
acht worden te zijn ingegaan op een tijdstip. 
vallende vóór den datum van ingang van de 
vaste aanstelling. 

Indien leeraren zijn verbonden aan twee of 
meer in verschillende gemeenten gelegen scholen, 
die onder dezelfde salarisnormen vallen, mag 
hunne totale wedde niet stijgen boven het 
bedrag, dat zij zouden genieten, indien zij alle 
lessen gaven aan de school, gelegen in de ge
meente. die voor de toepassing van standplaats
aftrek in de hoogste klasse is gerangschikt, 
vermeerderd met f 10 %-

Indien zij zijn verbonden aan twee of meer in 
verschillende gemeenten gelegen scholen, die 
onder verschillende salarisnormen vallen, mag 
hunne totale wedde niet stjjgen boven het 
bedrag, dat zij zouden genieten, indien zij alle 
lessen gaven aan de middelbare technische 
school, vermeerderd met 10 %-

Zijn de scholen in dezelfde ge111eente gelegen, 
dan vinden de7.e bepalingen gelijke toepassing, 
met dien verstande evenwel, dat de vermeer
dering met, 10 % niet mag worden toegekend. 

Indien ten gevolge van de hiervoorgaande 
bepalingen op de totale wedde, d. i. de som van 
qe wedden aan elk der scholen afzonderlijk be
rekend, korting moet worden toegepast, dan 
geschiedt deze naar evenredigheid van het aan 
iedere school gegeven aantal lessen. 

Onder de scholen hiervoor bedoeld zijn te ver
staan gymnasia, hoogere burgerscholen (lycea), 
middelbare (Rijks-)dagnijverheidsscholen, ban-

delsdagscholen, middelbare landbouwdagscho
len, en kweekscholen voor onderw\jzers en 
onderwijzeressen. 

De berekening der ingevolge vorenstaande 
bepalingen op de salarissen der leeraren aan 
Rijks- of van Rijkswege gesubsidieerde dag
nijverheidsscholen toe te passen korting, ge
schiedt steeds zoodanig, alsof voor alle in den 
vorigen volzin genoemde scholen de salari~
re~eling voor de leeraren aan de Rijks- of van 
Rijkswege gesubsidieerde dagnijverheidsscholen 
geldt, ook al is dit niet het geval. · 

De leeraren, onder c bedoeld. genieten een 
salaris, als aan gegeven is Yoor de leeraren 
onder B 2 c. 

I',e leeraren onder d bedoeld. genieten een 
salaris, als aangegeven voor de leeraren onder 
B 2 c. verminderd met 15 %-

De lessen van de onder c en d bedoelde 
leeraren zijn lestijden van 60 minuten. 

Voor leeraren, onder a en b bedoeld, telt als 
dienstt.ijd ten volle mede de tijd boven den 
leeftijd van 21 jaar als leeraar doorgebracht 
aan hoogere burgerscholen, middelbare scholen 
voor meisjes, gymnasia, lycea, middelbare of 
hoogere handelsscholen, zeevaartscholen, mid
delbare nijverheids- en landbouwscholen, kweek
scholen voor onderw\jzers en onderw\izeressen, 
de Koninklijke militaire academie, het Konink
lijk instituut voor de marine, de voormalige 
marine-machinistenschool, de aspirantenschool 
der marine te Dordrecht, de cadettenschool, den 
hoofdcursus te Kampen en de dagcursussen b\i 
het wapen der infanterie, voor zoover zij onder
wijs hebben gegeven in de vakken, genoemd 
in de N. 0.- of M. O.-wet, zoomede als onder
wijzer aan Rijksnormaallessen. 

Diensttijd als lector of als assistent, na vol
bracht-e studie, aan eene Nederlandsche uni
vers;teit of hoogeschool telt mede, indien en 
voor zoover zulks, gelet op het karakter der 
bewezen diensten, naar de meening van den 
Minister wenschelijk is. 

Diensttijd, boven den leeftijd van 21 jaar 
doorgebracht aan lagere scholen en aan dag
scholen voor la~er nijverheids-, handels- en 
landbouwonderwijs, telt voor de helft mede 
tot een maximum van 6 jaren. 

Voor de leeraren, onder c en d bedoeld, telt; 
als diensttijd ten volle mede de tijd, boven den 
leeftijd van 21 jaar als leeraar doorgebracht 
aan dagscholen voor middelbaar, n\jverheids
en landbouwonderwijs, zoomede als vakleeraar 
aan een Rijksopvoedingsgesticht . 

Of en in hoeverre dienstjaren, bij het onder
wijs in gevangenissen en tuchtscholen doorge
bracht, als diensttijd medetellen, zal in elk 
afzonderlijk geval door den Minister worden 
beslist. 

Diensttijd, boven den 21-jarigèn leeftijd door
gebrn.cht aan lagere scholen, telt voor de helft 
mede tot een maximum van 6 jaren. 

Voor de onder a t !m d bedoelde leeraren 
tellen bovenilien dienstjaren, boven den leef
tijd van 23 jaar in het bedrijfsleven doorge
bracht (niet gelijkvallende met den studietijd) 
ten volle mede tot een maximum van 2 jaren. 

Bij Perste benoeming moeten schriftelijke 
bewijzen worden overgelegd van de bewezen 
diensten in het bedrijfsleven. 

Diensttijd, bewezen aan avondscholen, komt 
niet in aanmerking. 
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3. Avondonderwijs. 
Directeuren van bovenbedoelde dagscholen, 

tevens belast met, de algemeene leiding van het 
avondonderwijs, genieten daarvoor eene be-
zoldiging van f 500. _ . . 

Indien aan bovenbedoelde mnchtmgen ook 
gedurende de avonduren onderwijs ~ordt ge
geven, wordt dit, voor zoover het middelbaar 
onderwijs betreft, bezoldigd naar f 125 per 
wekelijksche les per jaar, na 2, 4, 6, 8 en 10 
dienstjaren telkens te verhoogen met f 10 en 
na 12, 14, 16, 18 en 20 dienstjaren telkens te 
verhoogen met f 5. . . 

Voor wat het overige avondonderwiJS aan
gaat, wordt verwezen naar groep C. 

ll. Kunstnijverheidsscholen. 
a. Instituut voor kunstnijverheidsonder

wijs. gevestigd te Amsterdam. b: De school voor Bouwkunde, Versi_erende 
Kunsten en Kunstambachten, gevestigd te 
Haarlem. 

De directeuren der scholen, onder a en b, 
genieten eei:i: aanvangssalaris van f 4500, met 
5 tweejaarliJksche verhoogmgen van f 200. 

De leeraren genieten een salaris, als aange
geven voor de leeraren onder I 2. 

Voor de bezoldiging van directeur en leeraren 
der school van het genootschap ,,~unsto~fe
ning" te Arnhem, van de KunstmJverheids
school te Maastricht en voor wat betreft het 
avondonderwijs aan de onder a genoemde 
school wordt verwezen naar I 3. 

De ;lgemeene opmerkinge_n, onder I bedoeld, 
zijn eventueel ook op de hierbedoelde scholen 
van toepassing. 

V acantieregeling voor de scholen onder A. 
Er zijn jaarlijks drie vacanties. 
De eerste vacantie begint op den 23sten 

December na afloop van den schooltijd, of, 
indien deze 23ste December op Maandag valt, 
op den 2lsten December na afloop van den 
schooltijd, en eindigt den avond v~n de"n 6den 
Januari of. indien deze 6dc Januari op Zondag 
valt. den avond van den 7den Januari. 

De tweede vacantie begint op Woensdag 
vóór Paschen na den schooltijd en eindigt op 
den avond van den 2den Maandag na Paschen. 

De derde vacantie eindigt den avond van den 
eersten Maandag van September en begint op 
den zevenden Zaterdag daaraan voorafgaande, 
na afloop van den schoo~tijd. 

Bovendien worden vriJgegeven de Zaterdag 
vóór en de Dinsdag na Pinksteren. 

Indien het gewenscht is, kunnen deze vacan
ties anders worden verdeeld. De duur der ge
zamenlijke vacanties mag daardoor echter niet 
worden verlengd. 

B. Lagere dagscholen voor "ambacht of 
handwerk", ,,nijverheid of kunstambacht". 

(Dagambachtsscholen.) 
1. Directeuren. 

a. Directeuren van scholen met 250 of meer 
leerlinaen genieten eene bezoldiging van f 4000, 
na 2 4 ö 8 en 10 dienstjaren telkens te ver
hoogen 'm~t f 200, tot een maximum van f 5000. 

b. Directeuren van scholen met 150 of 
meer, doch minder dan 250 leerlingen, genieten 
eene bezoldiging van f 3750, na 2, 4, 6, 8 en 10 

dienstjaren telkens te verhoogen met f 200, 
tot een maximum van f 4750. 

c. Directeuren van scholen met minder 
dan 150 leerlingen genieten eene bezoldiging 
van f 3500, na 2, 4, 6, 8 en 10 dienstja:en telkens 
te verhoogen met f 200, tot een maximum van 
f 4500. 

Voor de bepaling van het aantal leerl~gen 
wordt genomen de toestand op _l Januari. 

Indien de wedde gedurende vier achtereen
volgende jaren is vastgesteld naar _deze~de 
groep v_an leerlingen, bliJft deze ook b1J daling 
van het aantal leerlingen op dat bedrag ge
handhaafd. 

De jaarwedden der directeuren, onder a, 
b en c bedoeld, mogen, indien ook andere be
trekkingen bij het onderwijs worden _ bekleed, 
in totaal de grens van ondersche1denliJk f 6250, 
f 6000 en f 5750 niet overschrijden. 

Diensttijd doorgebracht a ls directeur eener 
ambachtsschool of daarmede gelijk te stellen 
Inrichting voor dagnijverheidsonderwijs, telt 
ten volle mede. 

Aan de leeraren, die de directeuren, onder a 
en b bedoeld, b~j de u·aarneming van het di~ec
toraat ter zijde staan, kan, onder goedkeu:mg
van den Minister, aan het einde van het 3aar 
een toelage worden verleend __ in ".'erband met 
de uitgebreidheid en belangr\]kheid der taak. 

2. Leeraren. 
lle leeraren worden ondereéheiden in : 
a. leeraren, die onderwijs geven in de 

teekenvakken met volledige bevoegdheid voor 
dat onderwijs ; 

b. leeraren in vakken van voortgezet lager 
onderwijs ; .. _ 

c. leeraren, die onderwiJS geven m de prac
tische vakken met volledige bevoegdheid voor 
het onderwijs in die vakken, of in ~et. bezit 
eener bevoegdheid voor het onderW\]S m de 
teekenvakken. 

Het salaris van de leeraren, onder a bedoeld, 
bedraagt f 75 per wekelijksch lesuur per jaar, 
na 2, 4, 6 en 8 dienstjaren t elkens te verhoogen 
met f 5 en na 10, 12, 14, 16, 18 en 20 dienst
jaren telkens te verhoogen met f 2.50. 

Het salaris van de leeraren, onder b bedoeld, 
bedraagt; 

1. indien zij in het bezit zijn van d~ hoofd
akte f 75 per wekelijksch lesuur per Jaar, na 
2 4 6 en 8 dienstjaren telkens te V!'rhoogen 
~et'f5 en na 10, l~. U, 16, 18 en 20 dienst
jaren telkens te verhoogen m_et f 2.50 ; 

2. indien zij in het bezit Z\]n van de hoofd
akte en de akte wiskunde L.O. f 85 per weke
lijksch lesuur per jaar, na 2, 4, 6 en 8 dienst
jaren telkens te verhoogen met f 5 en na 10, 
12 14 16 18 en 20 dienstjaren t elkens te ver
ho~ge~ m~t f '2.50. 

Het salaris van de leeraren, onder c bedoeld, 
be:iraagt f 65 per wekeJijksch lesuur per jaar, 
na 2 en 4 dienstj aren telkens te verhoogen met 
f 5 en na '-', 8, 10, 12, 14, 16, 18 en 20 dienst
jaren telkens te verhoogen met f 2.50. 

Leeraren onder a, b of c bedoeld, aa.n wie 
het onden;iis in natuur- en werktuigkunde 
wordt opgedragen, geni"ten ... bij volledige be
voegdheid voor dat onderw1Js_~ voor die uren 
een sa ,aris van f 85 per wekehJksch lesuur per 
jaar na 2 4 6 en 8 dienstjaren telkens te ver
hoogen m~t 'f 5 en na l 0, 12, 14, 16, 18 en 20 
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dienstjaren telkens te verhoogen met f 2.50. 
Op het salaris van de leeraren, die de ver

eischte wettelijke bevoegdheid missen, wordt 
een aftrek van 15 pct. toegepast. 

Leeraren, die onderwijs geven in de prac
t.ische vakken met volledige bevoegdheid voor 
het onderwijs in die vakken en tevens volledig 
bevoegd om onderwijs te geven in de teeken
vakken, en leeraren, die onderwijs geven in de 
practische zoowel als in de teekenvakken en 
voor al de door hen tP. onderwijzen vakken vol
ledig bevoegd zijn, worden bezoldigd als de 
leeraren onder a. 

Geven deze leeraren onrlerwijs in een of meer 
vakken, waarvoor zij de bevóegdheid missen, 
dan worden zij voor deze vakken bezoldigd 
als de leeraren onder a, verminderd met 15 pct. 
Leeraren, die onderwijs geven zoowel in de 
practische als in de teekenvakken en niet in 
het bezit zijn van de voor die vakken vereischte 
wettelijke bevoegdheden, worden bezoldigd 
voor de uren, die zij onderwijs geven in de 
teekenvakken, als de leeraren onder a, ver
minderd met 15 pct. en voor de uren in de 
practische vakken als de leeraren onder c, ver
minderd met 15 pct. 

0 p het salaris van lee raren in de practische 
vakken, niet in he t bezit van eene bevoegdheid 
voor die vakken, die op 1 Januari 1923 den 
.J.5-jarigen leeftijd !:iadden bereikt en toen reeds 
ten minste 2 jaren bij het dagnijverheidsonder
wijs werkzaam waren, wordt een aftrek van 
15 pct. niet toegepast. 

O_p het sa.Jaris van leeraren in de teeken
vakken, die, hoewel geen wettelijke bevoegd
heid bezittende, reeds vóór 19 Juli 1910 en 
sinds onafgebroken met het onderwijs in vak
teekenen aan eene dagnijverheidsschool waren 
belast, wordt een korting van 15 pct. niet toe
gepast. Bij toepassing van deze bepaling ten 
aanzien van leeraren verbonden aan avond
scholen, moet voor "dagnijverheidsschool" 
worden gelezen "avondnijverheidsschool". 

Op het salaris van leeraren in de practische 
vakken, die de verei~chte wettei[jkt- bevoegd
heid missen, doch krachtens ministerieele be
schikking zitting hadden in eene commissie tot 
het afnemen van examens ter verkrijging van 
eene bevoegdheid tot het geven van nijverheids
onderwijs, welke bevoegdheid voor het in werking 
treden der Nijverheidsonderwijswet niet bestond, 
wordt eveneens eene korting van 15 pct. niet 
toegepast, voorzoover de uren betreft, gedurende 
welke rij onderwijs geven in het vak of in de 
vakken, waarvoor ziJ in die commissie zitting 
hadden en waarvoor de vereischte akte be
voegdheid geeft. 

Het salaris van vast aangestelde leeraren, 
Jie gedurende 4 achtereenvolgende jaren aan 
dezelfde school werkzaam zijn, mag ni"t naar 
een lager getal lessen worden berekend, dan 
zi; hebben gegeven in het jaar, toen dat getal 
lessen het kleinst was, tot een maximum van 
36, onverminderd de verplichting, om het 
aantal wekelijksche lessen te geven, waarnaar 
hunne wedde werd berekend. Bii weigering 
om aan deze vt·rplichting te voldoen, vind1, 
evenredige vermindering van de wedde plaats. 

lndien de vaste aanstelling annsluit aan 
eene tijdelijke aan dPzelfde school. kunnen de 
hiervocr genoemde :tehterecnvolgende ,1 jaren 
geacht worden te zijn ingegaan op een tijdstip, 

vallende vóór den datum van ingang van de 
vaste aanstelling. 

Diensttijd , boven den leeftijd van 21 jaar 
doorgebracht aan ambachtsscholen en daar
mede gelijk te stellen inrichtingen voor dag
rnjverheidsonderwijs, aan inrichtingen van 
middelbaar onderwijs, zoomede als vakleeraar 
aan een Rijksopvûedingsgesticht, telt ten volle 
mede. 

Diensttijd, boven den 21-jarigen leeftijd 
doorgebracht aan lagere scholen, telt voor de 
helft mede tot een maximum van 6 jaren. 

Diensttijd, bewezen aan avondscholen, komt 
niet in aanmerking. 

Voor hen, die in htót bezit zijn van de hoofd
akte, telt de diensttijd bij het lager onderwijs 
ten volle mede. van den eersten dag der maand 
1tf, waarin die akte is verkregen. 

Of en in hoeverre dienstiaren, bij het onder
wijs in gevangenissen en tuchtscholen door
gebracht, als dieuRttijd medetellen, zal in elk 
afzonderlijk geval door den ~tinister worden 
beslist. 

Dienstt.ijd, boven den leeftijd van 23 jaar 
in het bedrijfsleven doorgebracht (niet gelijk
vallende met den ~tudietijdl. telt ten volle 
mede tot een maximum van 2 jaren. 

Bij eerste benoeming moeten schriftelijke 
bewijzen worden overgelegd van de bewezen 
diensten in het bedrijfsleven. 

Voor deze srholen wordt het lesuur gerekend 
op 60 minuten. 

C. Lagere avondscholen voor "ambacht of 
handwerk", ,,nijverheid en nijverheidskunst". 

(Avondscholen voor theoretisch en practisch 
n~jverheidsonderwijs.) . . 

De a\l"ondscholen bovenbedoeld wordt:n m 
deze regeling onderscheiden in : 

I. avondscholen voor theoretisch en prnc
tisch nijverheidsonderwijs ; 

ll. scholen et cursussen ter opleiding voor 
het voorloopig machinistendiploma ; 

III. avonds~holen voor voorbereidend mid
delbaar technisch onderwijs. 

H et lesuur van de leeraren dezer groepen van 
scholen wordt gerekend op 60 minuten. Indien 
het lesuur minder dan 60 minuten bedraagt, 
worden de salarissen evenredig verminderd. 
De berekening der salarissen geschiedt naar 
het aantal wel-en, welke liggen tusschen het 
begin en het einde van den cursus. 

Door den Minister wordt bepaald, of aan deze 
scholen directeuren zullen zijn verbonden, dan 
wel of een der lceraren met de algemeene leiding 
zal worden belast. 

Wordt een leeraar met de algemeene leiding 
belast, dan geniet hij daarvoor de toelage als 
voor de directeuren is aangegeven. 

Voor de vaststelling dezer toelage wordt ge
nomen het aantal leerlingen op 1 Januari. 

Indien deze toelage gednrende vier achter
eenvolgende jaren is vastgesteld naar dezelfde 
groep van leerlingen, blijft zij ook bij daling 
van het aantal leerlingen op dat bedrag ge
handhaafd. 

Indien de directeur eener avondschool tege
lijk met het directoraat van meerdere avond
scholen is belast, van welke de te geven lesuren 
gedeeltelijk samenvallen, dan mogen bij de 
berekening van zijne wedde voor deze avond
scholen de samenvallende uren slechts eenmaal 



1926 31 MEI (S.159) 304 

in aanmerking komen. Deze uren worden be
zoldigd naar de regeling, geldende voor die 
der betrokken avondscholen, aan welke zijn 
wedde in verband met uurloon en duur van 
den cursus het hoogste zou zijn. 

De berekening van de overige uren heeft. op 
de gewone wijze plaats, terwijl voor de alge
meene leiding de hoogste vergoeding wordt ae
noten. waarop aanspraak kan worden gemaaÎ<t. 

l . Avondsclwlen voor theoretisch en pract,-sch 
nijverheidsonderwijs. 

a. Het salaris van directeuren van deze 
avondscholen of cursussen wordt geregeld over
eenkomstig dat van een lceraar, belast met het 
volledig aantal wekelijksche lesuren, dat binnen 
d e grenzen der normale schooltijden valt, tot 
een maximum van 12 ½. 

Aan dat salaris wordt voor algemeene leiding 
toegevoegd een bedrag naar gelang van de 
grootte der school : 

f 50 bij ten hoogste 50 leerlingen ; 
f 100 bij meer dan 50, doch ten hoogste 100 

leerlingen ; 
f 250 bij meer dan 100, doch ten hoogste 200 

leerlingen ; · 
f :l50 bij .meer dan 200, doch ten hoogste 300 

leerlingen ; 
f 450 bij meer dan 300 leerlingen. 
Deze toelage is berekend naar een cursus

duur van 26 weken. 
b. De leerttren worden onderscheiden in 

d ezelfde groepen en gesalarieerd op dezelfde 
wijze, als aangegeven voor de leeraren onder B 2. 

II. Scholen of cursussen ter opleiding voor het 
voorloopig machinistendipwma. 

a. Het salaris van directeuren van deze 
scholen of cursussen, niet aan zeevaartscholen 
verbonden, wordt geregeld overeenkomstig dat 
van een leeraar, belast met het volledig aantal 
wekelijksche lesuren, dat binnen de grenzen 
der normale schooltijden valt, tot een maximum 
van 12 ½. 

Aan dät salaris wordt voor algemeene leiding 
toegevoegd een bedrag naar gelang van de 
grootte der school : 

f 200 bij ten hoog te 30 leerlingen ; 
f 300 bij meer dan 30 leerlingen. 
Deze toelage is berekend naar een cursusduur 

van 26 weken. 
b. Het salaris van de wettelijk bevoegde 

leernren bedraagt f 85 per wekelijksch lesuur 
per jaar, na 2, 4, 6 en 8 dienstjaren telkens te 
-verhoogen met f 5 en na 10, 12, 14, 16, 18 en 20 
-dienstjaren t elkens te verhoogen met f 2.50. 

III. A vondsclwlen ·voor voorbereidend middel
baar technisch 01w.rwijs. 

a. Het salaris van directeuren dezer avond
·scholen wordt geregeld overeenkomstig dat 
van een leeraar, belast met het volledig aantal 
wekelijksche lesuren, dat binnen de grenzen 
-der normale schooltijden valt, tot een maximum 
van 12½. 

Aan dät salaris wordt voor algemeene leiding 
toegevoegd een bedrag naar gelang van de 
_grootte der school ; 

f 200 bij ten hoogste 30 leerlingen ; 
f 300 bij meer dan 30 leerlingen. 
Dez<" toelage is berekend naar een cursusduur 

van 26 weken. 

h. Het 8alaris van de wettelijk bevoegde 
leeraren bedraagt f 90 per wekelijksch lesuur 
per jaar, na 2, 4, 6, 8, 10 en 12 dienstjaren telkens 
te verhoogen met f 5 en na 14, 16, 18 en 20 
dienstjaren telkens te verhoo~en met f 2.50. 

Voor het geval ook leeraren m de practische 
vakken aan de onder II en JIJ genoemde avond
scholen verbonden zijn, genieten zij een salaris 
overeenkomstig de regeling onder B 2 aan
geg..-ven. 

Indien een leeraar aan de scholen, onder I, 
II en III bedoeld, de wettelijke bevoegdheid 
mist voor het vak, waarin hij onderwijs geeft, 
wordt op zijn salari,~ een korting van 15 % 
toegepast. 

Bij de berekening van de salarissen der 
leeraren aan bovenbedoelde scholen worden 
dienstjaren. boven den leeftijd van 21 jaar 
doorgebracht aan andere scholen voor middel
baar, n(jverheids- of handelsonderwijs, ten volle 
medegeteld. Diensttijd, boven den 21-jarigen 
leeftijd aan lagere scholen doorgebracht, telt 
vopr de helft mede tot een maximum van 
6 ja ren. 

Voor hen, die in het bezit zijn van de hoofd
akte, telt de diensttijd bij het lager onderwijs 
ten volle mede, van den eersten dag der maand 
af, waarin die akte is verkregen. 

Of en in hoeverre dienstjaren, bij het onder
wijs in gevangenissen en tuchtscholen doorge
bracht, als diensttijd medetellen, zal in elk af-
70nde·lijk geval door den Minister worden 
beslist. 

Dienstjaren, boven den leeftijd van 23 jaar 
in het bedrijfsleven doorgebracht (niet gelijk 
vallende met den studietijd), tellen ten volle 
mede tot een maximum van 2 jaren. 

Bij eerste benoeming moeten schriftelijke 
bewijzen worden overgelegd van de bewezen 
diensten in het bedrijfsleven. 

D. Schofen voor speciale doeleinden. 
a. Electro-technische school te Amsterdam. 
b. Dagschool M. S. G. Leiden. 

1. Directeuren. 
De directeur van de onder a bedoelde school 

geniet een salaris voor dag- en avondschool 
van f 5000, met 5 tweejaarlijksche verhoogingen 
van f 300 tot een maximum van f 6500. 

De directeur van de onder b bedoelde school 
geniet een salaris voor dag- en avondschool 
van f 4500 met 5 tweejaarlijksche verhoogingen 
van f 300, tot een maximum van f 6000. 

2. Leeraren. 
Dagonikrwijs : 

I. Leeraren, in het bezit van het diploma 
van ingenieur, verkregen aan de Technische 
Hoogeschool te Delft, of daarmede gelijk te 
stellen diploma's, en doctoren, gepromoveerd 
aan eene Nederlandsche universiteit of hooge
school, genieten een sala ris bij minder dan 
21 lessen per week: f ll0 per wekelijksche les 
per jaar, na 2, 4, 6, 8, 10 en 12 dienstjaren 
t,elkens te verhoogen met f 10 en na 14, 16, 18 
en 20 dienstjaren telkens t e verhoogen met 
f 7.50. 

Lessen boven 20 worden bezoldigd met f 50 
per wekelijksche les per jaar, na 2, 4, f, 8, 10, 
12, 14, 16, 18 en 20 dienstjaren telkens t e ver
hoogen met f 5. 
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De nadere bepalingen omtrent de bezoldi
ging van de leeraren onder A I 2 a zijn ook op 
bovengenoemde leeraren van toepassing. 

II. Leeraren in de theoreti~che en teeken
vakken, die niet vallen onder de vorige groep, 
doch volledig bevoegd zijn voor de vakken, 
waarin zij onderwijs geven, genieten een salaris 
van f 85 per wekelijksch lesuur per jaar, na 
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14- en 16 d'enstjaren, telkens 
te verhoogen met f 5 <'n na 18 en 20 dienstieren 
telkens te verhoogen met I 2.50. 

III. Leeraren in de pract1sche vakken wor
den gesalarieerd overeenkomstig de regeling, 
vermeld onder B 2. 

Op het salaris van leeraren, die voor de door 
hen te onderwijzen vakken de wettelijke be
voegdheid missen, wordt een aftrek van 15 % 
toegepast. 

H et lesuur van de leeraren, onder II en III 
bedoeld, wordt gerekend op 60 minuten. 

Avondond,rwijs: 
De leeraren onder I genieten eventueel voor 

avondonderwijs een bezoldiging van f 110 per 
wekelijksche les per jaar, na 2, 4 en 6 dienst
jaren telkens te verhoogen met f 10 en na 8, 
10, 12, 14, 16, 18 en 20 dienstjaren telkens te 
verhoogen met f 5. 

De leeraren, onder II en III bedoeld, genieten 
eventueel voor avondonderwijs eene bezoldiging, 
op gelijke wijze geregeld als hierboven voor die 
leeraren aan de dagschool is aangegeven. 

De a-lgemeene opmerkingen, vermeld onder 
B en C, zijn eventueel ook op de bierbedoelde 
scholen van toepassing. 

De Grafische School te Amsterdam en de 
school voor de Grafische Vakken, geves
tigd te Utrecht. 

Directeur : als aangege"?"en onder B 1 en C I a. 
Leeraren : als aangegeven onder B 2 en C I b. 

De Textielschool te Tilburg. 
De directeur geniet voor de dagschool een 

salaris van f 4000, met vijf tweejaarlijksche 
verhoogingen van f 200, tot een maximum van 
f 5000. 

Voor de avondschool als aangegeven onder 
C Ia. 

De leeraren genieten voor dag- en avond
onderwijs een salaris van f 85 per wekelijksch 
lesuur per jaar, na 2, 4, 6, 8, 10 en 12 dienst
jaren telkens te verhoogen met f 5 en na 14 
16, 18 en 20 dienstjaren telkens te verhoogen 
met f 2.50. 

Hulpkrachten genieten een ~alaris, als t er 
plaatse gebruikelijk. 

De Textielschool te Eindhoven. 
Leider van het onderwijs : f 300. 
Leeraren : als aangegeven onder B 2. 

De dagvakscholen voor kleermakers, ge
vestigd te Amsterdam, 's Gravenhage en 
Utrecht en de dagvakscholen voor schoen
makers, gevestigd te 's Gravenhage en 
Amsterdam. 

De directeuren: f 3000, met 5 tweejaarlijksche 
verhoogingen van f 200, tot een maximum van 
f 4000. 

Indien aan de school ook eene avondschool 
is of avondcursussen zijn verbonden, bedraagt 

1926. 

het salaris van den directeur f 3500, met 5 
tweejaarlijksche verhoogingen van f 250, tot 
een maximum van f 4750. 

Door den Minister wordt bepaald, of aan 
deze scholen directeuren zullen zijn verbonden, 
dan wel of een der leeraren met de algemeene 
leiding zal worden belast. 

Wordt een leeraar met de algemeene leiding 
belast, dan geniet hij daarvoor eene toelage 
van f 300. 

De leeraren : als aangegeven onder B 2. 

De dagvakscholen voor schoenmakers, ge
vestigd te Dongen, Drunen en Oisterwijk. 

De directeuren genieten boven hJlil salaris 
als leeraar een toelage van f 200. 

Het salaris van de leeraren bedraagt f 1600, 
na 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 en 20 dienstjaren 
telkens te verhoogen met f 100. 

De vlechtscholen te Giethoorn, Houtigehage 
en Kerkdriel en de vakschool voor klom
penmakers, gevestigd te Houtigehage. 

De leeraren genieten een salaris van f 30 per 
wekelijksch lesuur per jaar, na 2, 4, 6, 8, 10, 
12, 16 en 20 dienstjaren telkens te verhoogen 
met f 2.50. 

Bij de vaststelling der wedde mogen ten 
hoogste 40 lesuren in rekening worden gebracht. 

Avondscholen voor behangers, typografen enz. 

Directeuren : als aangegeven onder C Ia. 
Leeraren : als aangegeven onder C Ib. 
Aan al deze scholen wordt het lesuur op 

60 minuten gerekend. 
De berekening der salarissen . geschiedt naar 

het aantal weken, welke liggen tusschen het 
begin en het einde van den cursus. 

Dienstjaren, boven den leeftijd van 23 jaar 
in het bedrijfsleven doorgebracht (niet gelijk. 
vallende met den studietijd), tellen bij de be
rekening der salarissen van de leeraren aan de 
onder D bedoelde scholen ten volle mede tot 
een maximum van 2 jaren. 

Bij eerste benoeming moeten schriftelijke 
bewijzen worden overgelegd van de bewezen 
diensten in het bedrijfsleven. 

E. Vacantieregeling voor de scholen onder 
B, C en D. 

De vacantieregeling voor deze scholen is als 
volgt: 

De groote of zomervacantie duurt 4 weken. 
De kerstvacantie begint op 23 December, 

na afloop van den schooltijd, of indien deze 
23ste December op Maandag valt, op 21 Decem
ber na afloop van den schooltijd, en eindigt den 
avond van den 2den Januari, of, indien deze 
op Zo1;1dag valt, den avond van den 3den 
Januari. 

De paaschvacantie begint op Donderdag 
vóór Paschen, na afloop van den schooltijd, en 
eindigt op den avond van den 2den Maandag 
na Paschen. 

Bovendien worden vrijgegeven de Zaterdag 
vóór en de Dinsdag na Pinksteren. 

Indien het gewenscht is, kunne11 deze vacan
ties anders worden verdeeld. De duur der ge
zamenlijke vacanties mag daardoor echter niet 
werden verlengd. 

20 
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F. Administratief en bedienend personeel. 
a. Administratief personeel. 
Indit:n aan dagscholen administratief per

soneel 1s verbonden, om onder leiding van het 
bestuur zelfstandig arbeid te verrichten en deze 
betrekkingen eene volledige dagtaak omvatten, 
kan een salaris worden genoten als hieronder 
aangegeven : 

aan scholen, met meer dan 150, doch minder 
dan 300 leerlingen f 1100, met 2 tweejaarlijksche 
verhoogingen van f 200 en 3 tweejaarlijksche 
verhoogingen van f 100 ; 

aan scholen met 300 of meer leerlingen f 1300, 
met 3 tweejaarlijksche verhoo$ingen van f 200 
en 4 tweejaarEjksche verhoogmgen van f 100 . . 

Administratief personeel aan middelbare 
technische scholen fl 700, met 3 tweejaarlijksche 
verhoogingen van f 200 en 3 tweejaarlijksche 
verhoogingen van f 100. 

Indien de omvang der school of de aard der 
werkzaamheden daartoe aanleiding geeft, kan, 
ter beoordeeling van den Mini ter, deze be
zoldiging op een lager bedrag worden vastge
steld. 

Voor zoover overigens aan nijverheidsdag
en avondscholen administratieve hulp is ver
bonden, kan omtrent de bezoldiging daarvan 
aan den Minister een voorstel worden gedaan. 

b. Concierges : 
aan dagscholen met minder dan 100 leerlin~en 

bedraagt het salaris f 1200 met 5 tweejaarlijk
schc verhoogingen van f 100 ; 

aan dagscholen met meer dan 100, doch 
minder dan 200 leerlingen bedraagt het salaris 
f 1400 met 4 tweejaarlijksche verhoo~ingen 
van f 100; 

aan de overige dagscholen en aan middelbare 
technische scholen bedraagt het salaris f 1500 
met 4 tweejaarlijksche verhoogingen van f 100. 

Concierges aan op zichzelf staande avond
scholen met meer dan 50, doch minder dan 100 
leerlingen, genieten een salaris van f 100 ; aan 
avondscholen met 100 tot 200 leerlingen f 200; 
aan avondscholen met meer dan 200, doch 
minder dan 300 leerlingen, f 250, en aan avond
scholen met meer dan 300 leerlingen f 300. 

GROEP II. 
~tiddelbare scholen voor de zeevaart en lagere 

scholen voor het vi•schersbedrijf en de binnen
scheepvaart. 

(Zeevaartscholen, visscherijscholen en binnen
vaartscholen.) 

A. Middelbare scholen voor de zeevaart. 
Zeevaar~scholen. 
l. Directeuren. 

a. Het salaris der directeuren van de Kweek
school voor de Zeevaart, van de zeevaart
scholen te Amsterdam en te Rotterdam, als
mede van de zeevaartscholen, welke opleiden 
voor het einddiploma 13 en tevens voor het 
diploma C voor machinist bedraa<>'t f 6000 
na 2, 4, 6 en 8 dienstjaren telkens te ~erhooger:_ 
met f 200; 

b. R et salaris der directeuren van zee 
vaartscholen, niet onder a genoemd, welke op
leiden voor het einddiploma A en tevens voor 
het hoogste diploma van koo1,vaardijofficier 
bedraagt f 5500, na 2, 4, 6, 8 en 10 dienstjaren 
telkens te verhoogen met f 200 ; 

c. Het salaris van directeuren van zee
vaartscholen, niet onder a en b genoemd, be
draagt f 450'), na 2, 4, 6, en 8 dienstjaren telkens 
te verhoogen met f 200. 

Diensttijd, doorgebracht als directeur eener 
middelbare nijverheidsschool, hoogere burger
school of daarmede gelijk te stellen inrichting 
van middelbaar of voorbereidend hooger onder
wijs, telt t en volle mede : diensttijd als direc
teur een er lagere dagnij verheidsschool voor de 
helft, tot een maximum van 6 jaren. 

De directeuren van de kweekschool voor de 
zeevaart te Amsterdam en de zeevaartscholen, 
welke opleiden voor het einddiploma B of voor 
het einddiploma A en tevens voor het hoogste 
diploma van koopvaardij-officier, zullen in den 
regel op den lesrooster voorkomen, echter voor 
niet meer dan 12 lesuren per week. 

2. Leeraren. 
De leeraren worden onderscheiden in : 
a. leeraren in de technische, theoretische 

en teekenvakken aan de kweekschool voor de 
zeevaart te Amsterdam en de zeevaartscholen, 
welke opleiden voor het einddiploma B of voor 
het einddiploma A en tevens voor het hoogste 
diploma van koopvaardij-officier; 

b. leeraren in de t echnische, t heoretische 
en teekenvakken aan zeevaartscholen, welke 
opleiden voor het einddiploma A, zonder tevens 
voor het hoogste diploma van koopvaardij
officier op te leiden ; 

c. leeraren in lichamelijke opvoeding ; 
d. leeraren in de practische vakken. 
H et salaris der leeraren, onder a bedoeld 

bedraagt bij minder dan 21 lessen per week 
f 125 per wekel..ijksche les per jaar, na 2, 4, 6, 
8, 10, 12, 14, 16, 18 en 20 dienstjaren telkPns 
t e verhoogen met f 12.50. 

Lessen boven 20 worden bezoldigd met f 50 
per wekelijksche les per jaar, na 2, 4, 6, 8, 10, 
12, 14, 16, 18 en 20 dienstjaren telkens te ver
hoogen met f 5. 

Het salaris der leeraren, onder b bedoeld, be
draagt bij minder dan 21 lessen f 110 per weke
lijksche les per jaar, na 2, 4, 6, 8, 10 en 12 
dienstjaren telkens te verhoogen met f 10, na 
14, 16, 18 en 20 dienstjaren telkens te ver
hoogen met f 7.50. 

Lessen boven 20 worden bezoldigd met f 50 
per wekelijksche les per jaar, na 2, 4, 6, 8, 10, 
12, 14 16, 18 en 20 dienstjaren telkens te ver
hoogen met f 5. 

Aan leeraren, in h ~t bezit van de akte zee
vaartkunde of zeemanschap, tevens in het bezit 
van het diploma lste stuurman groote vaart 
of van het bewijs van voldoend afgelegd examen 
voor het eerste gedeelte van luitenant ter zee 
l ste klasse, die les geven aan zeevaartscholen, 
welke opleiden voor het hoogste diploma van 
koovvaardij-officier en aan leeraren, in het 
bezit van de akte scheepswerktuigkunde, tevens 
m het bezit van het diploma C voor machinist, 
verkregen na afgelegd examen, of tevens ge
wezen officier van den marine-stoomvaartdienst 
tweede klasse, met een diensttijd van minstens 
7 jaar na het verlaten der opleiding, die les 
geven aan zeevaartscholen, welke opleiden voor 
het diploma C voor machinisten en aan doc
toren, gepromoveerd aan eene ederlandsche 
universiteit of hoogeschool, wordt na 22 dienst
jaren nog een verhooging toegekend van f 12.50 
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per wekelijksche les per jaar bij minder dan 
21 lessen en voor lessen boven de 20 van f 5. 

H et salaris der leeraren, onder c bedoeld, be
draagt bij minder dan 21 lessen per week 
f 112.50 per wekelijksche les per jaar, na 2, 4, 
6, 8 en 10 dienstjaren telkens te verhoogen 
met f 5 en na 12, 14, 16 en 18 dienstjaren t elkens 
met f 7.50. 

Lessen boven 20 worden bezoldigd met f 50 
per wekelijksche les per jaar, na 2, 4, 6, 8, 10, 
12, 14, 16 en 18 dienstjaren telkens te ver
hoogen met f 5. 

De leeraren onder d bedoeld, die de akte 
Nvi bezitten, genieten een salaris als aange
geven voor de leeraren onder Groep I B 2 c. 

Bezitten zij deze akte niet, dan wordt op hun 
salaris een aftrek van 15 % toegepast. 

De lestijden worden voor de leeraren onder 
a, b en c gerekend op 50 minuten en voor de 
leeraren onder d op 60 minuten. 

Doctorandi, die het doctoraal examen aan 
een Nederlandsche universiteit of hoogeschool 
hebben afgelegd en ingenieurs, die hun diploma 
aan de Technische H oogeschool te Delft of 
daarmede gelijk te stellen hoogeschool hebben 
verkregen, krijgen deswege twee dienstjaren 
vergolden. 

Leeraren, in het bezit van de akte zeevaart
kunde of zeemanschap, tevens in het bezit van 
het diploma l ste stuurman groote vaart of 
van het bewijs van voldoend afgelegd examen 
voor het eerste gedeelte van luitenant ter zee 
l st,e klasse, die les geven aan zeevaartscholen, 
welke opleiden voor het hoogste diploma van 
koopvaardij -officier en teeraren, in het bezit 
van de akte scheepswerktuigkunde, tevens in 
het bezit van het diploma C voor machinist, 
verkregen na afgelegd examen, of tevens ge
wezen officier van den marine-stoomvaartdienst 
tweede klasse, met een rliensttijd van minstens 
7 jaar na het verlaten der opleiding, die les 
geven aan zeevaartscholen, welke opleiden voor 
het d'ploma C voor machinisten en doctoren, 
gepromoveerd aan eene Nederlandsche uni
versiteit of hoogeschool, krijgen bovendien 
deswege vier dienstjaren vergolden. 

Leeraren, die op 1 J anuari 1926 aan zee
vaartscholen zijn verbonden en op dien datum 
in het bezit waren van het diploma C voor 
machinist uitgereikt ingevolge de Schipperswet, 
zonder het daartoe strekkend examen te hebben 
afge,egd, \\Orden voor de toepassing vn,n boven
staande bepalingen gelijk gesteld met hen, dit' 
dit diplomfl, ,Prkregen na afgelegd examen. 

De voor de leeraren onder Groep I A 2 ver
melde geljjksoortige bepalingen zijn eventueel 
ook op de leeraren der zeevaartscholen van toe
passing. 

Op het salaris van leeraren, die in geen der 
door hen te onderwijzen vakken ' volledige be
voegdheid bezitten voor de school , waaraan zij 
werkzaam zijn, wordt een aftrek van 15 pct. 
toegepast. 

Op de salarissen van leeraren in wiskunde, 
in het bezit der akte I of K 1 , op die van leer!!ten 
in mechanica, in het bezit der akte K 2 en op die 
van leeraren in zeemanschap en in scheeps
werktuigkunde, zoomede op die van oud
officieren, die, zonder in het bezit te zijn van 
de vereischte wettelijke bevoegdheid, reeds 
vóór 1 Januari 1923 onderwijs gaven in een 
dezer vakken, met vaste aanstelling als zoo-

danig, en op die van leeraren in vreemde talen, 
in het bezit der akte A (M. 0.) voor de vreemde 
talen, indien zij als zoodanig vóór 1 J anuari 
1923 een vaste aanstelling aan eene zeevaart
school hadden, wordt een aftrek van 15 pct. 
niet toegepast. 

Op het salaris van de op 31 December 1924 
aan de zeevaartscholen werkzame leeraren, die 
op dien datum in het bezit waren van twee 
akten, welke elk afzonderlijk bevoegd maken 
tot het geven van onderwijs aan een H.B.S. 
met 3-jarigen cursus, uitgezonderd de akte 
voor schoonschrijven, wordt een aftrek van 
15 pct. niet toegepast. 

H et salaris van vast aangestelde leeraren, 
die gedurende 4 achtereenvolgende jaren aan 
dezelfde school werkzaam zjjn, mag niet naar 
een lager getal lessen worden berekend dan 
zij hebben gegeven in het jaar, toen dat getal 
lessen het kleinst was, tot een maximum van 
26, onverminderd de verplichting, om het 
aantal wekelijksche lessen t e geven, waarnaar 
hunne wedde werd berekend. Bij weigering 
om aan deze verplichting te voldoen vindt 
evenredige vermindering van wedde plaats. 

Indien de vaste aanstelling aansluit aan 
een tijdelijke aan dezelfde school, kunnen de 
hiervoor genoemde achtereenvolgende 4 jaren 
geacht worden te zijn ingegaan op een tijdstip, 
vallende vóór den datum van ingang van de 
vaste aanstelling. 

Voor de leeraren, wier aantal lesuren in ver
baPd met de bezuiniging op 1 September 1924 
is verminderd, wordt voor de toepassing van 
vorenstaande bepalingen, deze vermindering, 
voor zoover het jaar 1924 betreft, niet in aan
merking genomen. 

Indien leeraren zijn verbonden aan twee of 
meer in verschillend0 gemeenten gelegen scholen, 
die onder dezelfde salarispormen Vfl,llen, mag 
hunne totale wedde niet stijgen boven het be
drag, dat zij zouden genieten, indien zij alle 
lessen gaven aan de school, gelegen in de ge
meente, die voor de toepassing van standplaats
aftrek in de hoogste klasse is gerangschikt, 
vermeerderd met 10 %-

I ndien zij zijn verbonden aan twee of meer in 
verschillende gemeenten gelegen scholen, die 
onder verschillende salarisnormen vallen, mag 
hun totale wedde niet stijgen boven het bedrag, 
dat zij zouden genieten, indien zij alle lessen 
gaven aan de zeevaartschool, vermeerderd met 
10 %-

Zijn de scholen in dezelfde gemeente gelegen, 
dan vinden deze bepalingen gelijke toepassing, 
met dien verstande evenwel, dat de vermeer
dering met 10 % niet mag worden toegekend. 

Indien ten gevolge van de hiervoorgaande 
bepalingen op de totale wedde, d. i. de som 
van wedden aan elk der scholen afzonderlijk be
rekend, korting moet worden toegepast, dan 
geschiedt deze naar evenredigheid van het aan 
iedere school gegeven aantal lessen. 

Onder de scholen, hiervoor bedoeld, zijn te 
verstaan : gymnasia, hoogere burgerscholen 
(lycea), middelbare (Rijks-)dagnijverheids
scholen, handelsdagseholen, middelbare land
bouwdagscholen en · kweekscholen voor onder
wijzers en onderwijzeressen. 

De berekening der ingevolge vorenstaande 
bepalingen op de salarissen der leeraren aan 
Rijks- of van Rijkswege gesubsidieerde dag-

20* 
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nijverheidsscholen toe te passen korting, ge
schiedt steeds zoodanig, alsof voor alle in den 
vorigen volzin genoemde scholen de salaris
regeling voor de leeraren aan de Rijks- of van 
Rijkswege gesubsidieerde dagnijverheidsscholen 
geldt, ook al is dit niet het geval. 

Voor de leeraren onder. a, b en c telt als dienst
tijd t en volle mede de tijd boven den leeftijd 
van 21 jaar als leeraar doorgebracht aan hoogere 
burgerscholen, middt>lbare soho!Pn-voor m~,R;es, 
gymnasia, lycea, middelbare of hoogere handels
scholen , zeevaartscholen, middelbare nijver
heids- en landbouwscholen, kweekscholen voor 
onderwijzers en onderwijzeressen, de Konink
lijke militaire academie, het K oninklijk insti
tuut voor de marine, de voormalige marine
m a ohinistensohool, de aspirantensohool der 
marine te Dordrecht, de cadettenschool, den 
hoofdcursus te Kampen en do dagcursussen 
bij het wapen der infanterie, voor zoover zij 
onderwijs hebben gegeven in vakken, genoemd 
in de N.O.- en M.O. -wet , of a ls onderwij zer 
op jaarwedde aan Rijksnormaalkssen . 

Diensttijd als lector of als aa:1istcnt na vol
brachte studie, aan eene NederlandRche uni
versiteit of hoogeschool telt mede, indien en 
voor zoüver zulk., gelet op het karakter der 
bewezen diensten , naar de meening van den 
Minister wensohelijk is. 

Diensttijd, boven den leeftijd van 21 jaar 
doorgebracht aan lagere scholen en aan dag
scholen voor lager nijverheids-, handels- en 
landbouwonderwijs, telt voor de helft mede 
tot een maximum van 6 jaren. 

Voor de leeraren, onder d bedoeld, telt als 
dienstt ijd ten volle mede de tijd, boven den 
leeftijd van 21 jaar als leeraar doorgebracht 
aan dagscholen voor middelbaar nijverheids
en landbouwonderwijs, of als vakleeraar aan 
een Rijksopvoedingsgesticht. 

Of en in hoeverre dienstjaren, bij het onder
wijs in. gevangenissen en t uchtscholen door
gebracht, als diensttijd medetellen, zal in elk 
afzonderlijk geval door Onzen Minister worden 
beslist. 

Voor de onder a t /m d bedoelde leeraren 
t ellen bovendien dienstjaren, boven den leeftijd 
van 23 jaar bij de K oninklijke marine, de koop
vaardij en in het bedrijfsleven doorgebracht 
(niet gelij kvallende met den studietijd), ten 
volle mede tot een maximum van 2 jaren. 

Bij eerste benoeming moeten schriftelij ke 
bewij zen worden o~~~felegd van de bewezen 
diensten bij de Ko · lijke marine, de koop
vaardij en in het bedrijfsleven. 

Diensttijd, bewezen aan avondscholen, komt 
niet in aanmerking. 

De algemeene opmerkingen onder groep I 
zijn eventueel ook op de hierbedoelde scholen 
van t oepassing. 

3. Avondonderwijs en zelfstandige avondcur
SU8sen aan zeevaartscholen. 

Directeuren van bovenbedoelde dagscholen , 
t evens belast met de algemeene leiding van het 
avondonderwijs, genieten daarvoor eene be
zoldiging van f 500. 

Indien aan zeeva:ir tsohohm ook gedurende 
de avonduren onderwijs wordt gegeven , of 
zeUstandige avondr ursussi>n, uitgezonderd de 
cursussen ter opleiding voor het voorloopig 
maohinistendiploma, worden gehouden, wordt 

dit onderwijs, voor zoover het middelbaar 
onderwijs betreft, bezoldigd voor de leeraren 
onder a naar f 125 per wekelijksohe les per 
jaar, na 2, 4, 6, 8 en 10 dienstjaren telkens te 
verhoogen met f 10 en na 12, 14, 16, 18 en 20 
dienstjaren telkens te verhoogen met f 5 en 
voor de leeraren onder b op dezelfde wijze, als 
hierboven onder 2 voor deze leeraren is aan
gegeven. 

4. V acantieregeling. 
De groote of zomervacant ie duurt, 6 weken. 
De kerstvacantie begint op den ~3.sten De

cember na afloop van den schooltijd, of, indien 
deze 23ste December op Maandag valt, op den 
2 l sten December na afloop van den schooltijd 
en eindigt den avond van den 4den J anuari 
of, indien deze 4de J anuari op Zondag valt, 
den avond van den 5den J anuari. 

De paaschvacant.ie begint op Woensdag vóór 
Paschen na den echooltijd en eindigt op den 
avond van den 2den :Maandag na Pa-schen. 

Bovendien worden vrijgegeven de Zaterdag 
vóór en de Dinsdag na Pinksteren. 

Indien het gewenscht is, kunnen deze vacan
ties anders worden verdeeld. De duur der ge
zamenlijke vacanties mag daardoor echter niet 
worden verlengd. 

B. Lagere scholen voor het visschersbedrijf 
en de binnenscheepvaart. 

I. Dagscholen. 

1. Directeuren. 
a. Directeuren van scholen met 150 of meer 

leerlingen geniet.en eene bezoldiging van 
f 3750, na 2, 4, ~. 8 en 10 dienstjaren telkens 
t e verhoogen met f 200, t ot een maximum 
van f 4750. 

b. Directeuren van scholen met minder 
dan 150 leerlingen genieten eene bezoldiging 
van f 3500, na 2, 4, 6, 8 en 10 dienstjaren telkens 
te verhoogen met f 200, tot een maximum van . 
f 4500. 

De l. aarwedden der directeuren, onder a en b 
bedoe d, mogen, indien ook andere betrekkingen 
bij het onderwijs worden bekleed, in totaal de 
grens van f 6000 en f 5750 niet overschrijden. 

Voor de bepaling van het aantal leerlingen 
wordt genomen de toestand op 1 J anuari. 

Indien de wedde gedurende vier achtereen
volgende jaren is vast~esteld naar dezelfde 
groep van leerlingen, bliJft deze ook bij daling 
van het aantal leerlingen op dat bedrag gehand
haafd. 

Diensttijd, doorgebracht als directeur eener 
dagnijverheidsschool, telt ten volle mede. 

Directeuren van scholen, verbonden aan dag
scholen voor ander onderwijs, geniet en een 
salaris van f 750. 

2. L eeraren. 
De leerareo worden onderscheiden in : 
a. Leeraren in de theoretische vakken. 
b. • Leeraren in de pract ische vakken. 
De leeraren, onder a bedoeld, genieten een 

salar is, als aangegeven is voor de leeraren onder 
groep 1 B 2 a of b 1. 

Op het salaris van de leoraren , onder a. be
doeld, die de vereischto w<>ttelijkc bevoegdheid 
missi>n, wordt een aftrek van 15 % toegepast . 

I,e leeraren, onder b bedoeld, genieten een 
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salaris, als aangegeven is voo~ de leeraren onder 
groep II A 2d. 

H et bepaalde onder groep I B 2 b 2 ten aan
zien van hen, die onderWÎJS geven in natuur
en werktuigkunde vindt hier eventueel over
eenkomstig<l toepassing. 

De salarissen van directeuren en leeraren 
aan scholen, welke slerhts een gedeelte van het 
jaar geopend zijn, worden berekend 11,ls die 
voor de directeuren en leeraren der scholen 
onder I, met dien verstande evenwel, dat zij 
voor elke 4 weken, dat de cursus duurt, 5 weken 
kr~jgen vergoed. 

De aldus berekende salarissen mogen echter 
niet stijgen boven die voor de directeuren en 
leeraren, onder I aangegeven. 

H et salaris van vast aangestelde leeraren, 
die gedurende 4 achtereenvolgende jaren aan 
dezelfde school werkzaam zijn, mag niet naar 
een lager getal lessen worden berekend dan zij 
hebben gegeven in het jaar, toen dat getal 
lessen het kleinst was, tot een maximum van 
36, onverminderd de verplichting, om het aantal 
wekelijksche lessen te geven, waarnaar hunne 
wedde werd berekend. Bij weigering om aan 
deze verplichting t e voldoen vindt evenredige 
vermindering van de wedde plaats. 

Indien de vaste aanstelling aansluit aan 
een tijdelijke aan dezelfde school, kunnen de 
hiervoor genoemde achtereenvolgende 4 jaren 
geacht worden te zijn ingegaan op een tijdstip, 
vallende vóór den datum van ingang van de 
vaste aanstelling. 

Diensttijd, boven den leeftijd van 21 jaar 
doorgebracht aan dagscholen voor middelbaar, 
nijverheids- of handelsonderwijs, t elt ten volle 
mede. Diensttijd, boven den 21-j arigen leeftijd 
doorgebracht aan lagere scholen, telt voor de 
helft mede tot een maximum van 6 jaren. 

Voor hen, die in het bezit zijn van de hoofd
akte, telt de diensttijd bij het lager onderwijs 
ten volle mede van den eersten dag der maand 
af, waarin die akte is verkregen. 

Of en in hoeverre dienstj aren, bij het onder
wijs in gevangenissen en tuchtscholPn doorge
bracht, als diensttijd medetellen, zal in elk af
zonderlijk geval door Onzen Minister worden 
beslist. 

Diensttijd, boven den leeft ijd van 23 jaar bij 
de Koninklijke marine, de koopvaardij of in 
het bedrijfsleven doorgebracht [niet gelijk
vallende met den studietijd) telt ten volle 
mede tot een maximum van 2 jaren. 

Bij eerste benoeming moeten schriftelijke 
bewijzen worden overgelegd van de bewezen 
diensten bij de Koninklijke marine, de koop
vaardij of in het bedrijfsleven. 

Diensttijd, bewezen aan avondscholen, komt 
niet in aanmerking. 

Het lesuur van de leeraren dezer groepen van 
scholen wordt gerekend op 60 minuten. Indien 
het lesuur minder dan 60 minuten bedraagt, 
worden de salarissen evenredig verminderd. 
De berekening geschiedt naar het aantal weken, 
welke liggen tusschen het begin en het einde 
van den cursus. 

II. Avond.scholen voor de viaacherij · en de 
binnenvaart. 

a. Het salaris van directeuren van deze 
avondscholen of avondcursussen wordt ge
regeld overeenkomstig dat van een leeraar, 

belast met het volledig aantal wekelijksche 
lesuren, dat binnen de grenzen der normale 
schooltijden valt, tot een maximum van 12 ½ . 

Aan dat salaris wordt voor algemeene leiding 
toegevoegd een bedrag naar gelang van de 
grootte der school : 

f 100 bij ten hoogste 50 leerlingen, of 1 of 2 
klassen; 

f 200 bij meer dan 50, doch ten hoogste 100 
leerlingen, of 3 klassen ; 

f 300 bij meer dan 100 leerlingen of meer 
dan 3 klassen. 

Deze toelage is berekend naar een cursus
duur van 26 weken. 

b. De leeraren worden onderscheiden in 
dezelfde groepen en gesalarieerd op dezelfde 
wijze, als aangegeven voor de leeraren onder 
groep II B 2. 

Op het salaris van de lceraren, die d1, ver
eiechte wettelijke bevoegdheid missen, wordt 
een aftrek van 15 % toegepast. 

H et lesuur van de leeraren de~er scholen 
wordt gerekend or, 60 minuten. Indien het 
les:iur m~der dan 60 ~inuten b_edraagt, worden 
de salanssen eveored1g vermrnderd. D e be
rekening der salarissen geschiedt naar het 
aantal weken, welke liggen tusschen het begin 
en het einde van den cursus. 

Bij de berekening van de salarissen dezer 
leeraren worden dienstjaren, doorgebracht aan 
andere scholen voor middelbaar, nijverheids
of handelsonderwijs, ten volle medegeteld. 
Diensttijd, boven den 21-jarigen leeftijd aan 
lagere scholen doorgebracht, telt voor de helft 
mede tot een maximum van 6 jaren. 

Voor hen, die in het bezit zijn van de hoofd
~!;.te, telt de diensttijd bij het lager onderwijs 
ten volle mede van den eersten dag der maand 
af, waarin die akte is verkregen. 

Of en in hoeverre dienstjaren, bij het onder
wijs in gevangenissen en tuchtscholen doorge
bracht, als diensttijd medetellen, zal in elk af
zonderlijk geval door Onzen Minister worden 
beslist. 

Diensttijd, boven den leeftijd van 23 jaar 
bij de Koninklijke marine, de koopvaardij of 
in het bedrijfsleven doorgebracht (niet gelijk
vallende met den studietijd), telt ten volle mede 
t ot een maximum van 2 jaren. 

Bij eerste benoeming moeten schriftelijke 
bewijzen worden overgelegd van de bewezen 
diensten bij de Koninklijke marine, de koop
vaardij of in het bedrijfsleven. 

De algemeene opmerkingen, vermeld bij groep 
I C, zijn eventueel ook op de hierbedoelde 
scholen van toepassing. 

C. Administratief en bedienend personeel. 
a. Administratief personed. 
Indien aan dagscholen administratief per

soneel is verbonden, om onder leiding van het 
bestuur zelfstandig arbeid te verrichten en deze 
betrekkingen eene volledige dagtaak omvatten, 
kan een salaris worden genoten als hieronder 
aangegeven : 

aan zeevaartscholen m,;t 150 of m,~er leer
lingen f 1400, met 3 tw,;ejaarlijksche verhoo
grngen van f 200 en 4 tweejaarlijksche ver
hoogingell van f 100, tot een maximum van 
f 2400; 

aan zeevaartscholen met 100 of meer, doch 
minder dan 150 leerlingen f 1100 met 2 twee-
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jaarlijksche verhoogingen van f 200 en 3 twe(;l
jaarlijksche verhoogingen van f 100, tot een 
maximum van f 1800. 

Indien aan de overige dagscholen admini
stratief personeel is verbonden en deze be
trekkingen geen volledige dagtaak omvatten, 
kan op de begrooting der school daarvoor een 
bedrag worden aangevraagd. 

b. Concierges. 
Aan dagscholen met minder dan 100 leer

lingen bedraagt het salaris f 1200, met 5 twee
jaarlijksche verhoogingen van f -100, tot een 
maximum van f 1700. 

Aan dagscholen met meer dan 100 leerlingen 
bedraagt het salaris f 1400, met 4 tweejaar
lijksche verhoogingen van f 100, tot een maxi
mum van f 1800. 

Aan zeevaartscholen bedraagt het salaris 
f 1500 met 4 tweejaarlijksche verhoogingen 
van f 100. 

Concierges aan op zich zelf staande avond
scholen met meer dan 50, doch minder dan 
100 leerlingen, genieten een salaris van f 100 ; 
aan avondscholen met 100 tot 200 leerlingen 
f 200 ; aan avondscholen met meer dan 200, 
doch minder dan 300 leerlingen f 250, en aan 
avondscholen met meer dan 300 leerlingen f 300. 

GROEP 111. 

Scholen voor huishouden, landbouwhuishouden, 
vrouwelijke handwerken en maatschappelijk 

werk. 
l. DirectriceB. 

Het salaris van dire~trices aan nijverhPids
scholen - onverschillig of deze zijn dag- en/of 
avondscholen - bedraagt : 

A. voor scholen met : 
10,000-17,000 jaarlijksche lesuren . . f 3500 
17,000-30,000 3750 
30,000 en meer ,, ,, 4000 
na 2, 4, 6, 8 en 10 dienstjaren telkens te ver
hoogen met f 200. 

Voor do berekening van dit aantal uren wordt 
voor een jaarcursus het jaar op 52 weken gesteld. 

Van cursussen, korter dan een schooliaar, 
geldt het gezamenlijk aantal ge~even lesuren. 

Ret aantal lesuren van de atdoelingen der 
centrumscholen telt voor een vierde mede. 

Voor de bepaling van het aantal jaarlijksche 
lesuren wordt genomen de toestand op 1 Januari. 

Indien de wedde gedurende vier achtereen
volgende jaren is vastgesteld naar dezelfde groep 
jaarlijksche lesuren, blijft deze ook bij daling 
van dat aantal op dat bedrag gehandhaafd. 

Het salaris van directrices, belast met de 
leiding van sl'holen met l 0,000 jaarlijksche 
lesuren en hooger, is berekend als voor haar, 
in het bezit van eene biwoegdhflid tot het 
geven van middelbaar nijverheidsonderwijs. 
Voor haar, die niet in het bezit is van eene 
zoodanige bevoegdheid, heeft een aftrek van 
15 % plaats. In bijzondere. gevallen kan, onder 
goed.keuring van den :Minister, van deze be
paling worden afgeweken. 

B. Aan scholen met 3500 of meer, doch 
minder dan 10,000 jaarlijksche lesuren, wordt 
eene leerares met de leiding belast. 

Deze ontvangt eene vergoeding van f 400 
boven het salaris van een leerares, belast met 
26 wekelijksche lesuren (zie: Leeraressen 2a, 

b en c). Het aantal door haar zelf te geven 
lesuren wordt bepaald als volgt: 

Aan scholen met : 
jaarl. lesuren : lesuren per week : 

3500-5000 20 
5000-6000 18 
6000-7000 14 
7000-8000 12 
8000-9000 9 
9000-10000 6 

Indien bet door haar gegeven wekelijksche 
aantal lesuren minder bedraagt dan het hier
voor bepaalde aantal, ontvangt zij boven het 
bedrag van f 400 voor de leiding eene ver
goeding voor de gegeven lesuren. Wordt door 
haar, die de leiding heeft van dergelijke sc:holen, 
geen onderwijs gegeven, dan ontvangt zij alleen 
een bedrag van f 400 voor de leiding. 

C. Aan het hoofd van een internaat wordt 
uitgekeerd voor de leiding bij : 
4 t /m 7 inwonende leerlingen . f 250 
8 t /m 12 400 

12 en meer ,, ,, . . . 600 
H et salaris der directrices mag met inbegrip 

van alle toelagen de grens van f 5000 niet over
schrijden. 

Diensttijd, doorgebracht als directrice aan 
nijverheidsscholen en daarmede gelijk te stel,eil 
inrichtingen, telt ten volle mede. 

De bezoldiging van plaatsvervangende direc
trices wordt. onder goedkeuring van den Mi
nister, va-stgesteld in verband met de 111tge
breidheid en belangrijkheid der taak. 

2. Leerare11sen en leeraren. 
De leeraressen en leeraren worden onder

scheiden in : 
a. leeraressen en leeraren in het bezit van 

een bevoegdheid voor middeibaar nijverheids
onderwijs voor de vakken, waarin zij onderwijs 
~even, met dezen gelijk te stellen de leeraressen 
m vakken van voortgezet lager onderwijs met 
volledige bevoegdheid voor dat onderwijs. 

(Hieronder worden o.a. ook gerangschikt zij, 
die vóór.1 Januari 1922 in het bezit waren van het 
leeraresdit>loma (B) van den Bond ,:an L,eraressen 
hij hel JÎuishoudonderw#s, hel leerorudiploma 
van de V ereeniging van H oo/den van Industrie
scholen voor meisjes, het leeraresdiploma van de 
V ereeniging ter bemr,ierinr, van hel N#ve, heids
onderwijs voor meisjes, het leeraresdiploma der 
Amsterdamsche Hu,shoudschool "Z,ndpad", het 
leerar,,sdiploma van den R.-K. schoolraad, de 
overige leeraresdiploma's voor het onderwijs in ie 
huishoudelijke vakken, uitgereikt vóór 1902 en zij, 
die zonder desbetreffend dip_loma vóór 1 Januari 
1914 in een volledige b,trekking aan één der Nij_• 
verheidsscholen voor meisjes met dit .onderwijs 
waren belc.st.) 

b. leeraressen en leeraren in het bezit van 
een bevoegdheid voor lager nijverheidsonder 
wijs voor de vakken, waarin zij onderwijs geven, 
met dezen gelijk te stellen de leeraressen, welke, 
in het bezit van de akte 1, onderwijs geven in 
de fraaie handwerken ; met de akte, bedoeld 
in art. 77a der L.O.-wet, onderwijs geven in 
vakken van voortgezet lager onderwijs ; met 
de akten L.O. voor de vreemde talen onderwijs 
geven in die talen of met de akte u (L.O.) 
onderwijs geven in boekhouden. 

(Hieronder worden o.a. ook geran1schikt zij, 
die vóór 1 Januari 1922 in het beût waren va.n het 
onderwijzeres-diploma (A) van den Bon,/, van 
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Leerare,sen bij het H uishoud-Onà,r1uij•, het onàer
wijzeres-ài pl-Oma van àe A msteràamsche Huis
houdschool "Zanàpaà", het àipl-Oma àer Rijkslanà
bouwhuishouà,chool "de RnUecate", het onàer
wijzer••-di ploma van den R. -K. Schonlraaà, het 
leerar•sdi nloma van de T ndustrie11chvol voor meis
i•·• te Rotterdam, en ,ij, die vóór 1 Januari 1914 
in. een vnlledige betrek,,inl aan één der Nijver
heidsscholen t•oor meisjes met dit onderwijs waren 
belast.) 

c. leoraressen en leeraren, die niet in het bezit 
zijn van de vereischte wettelijke bevoegdheid. 

H et salaris der leeraressen en leeraren, onder 
a bedoeld, bedraagt f 75 per wekelijksch lesuur 
per jaar , na 2, 4, 6 en 8 clienstjaren telkens t e 
verhoogen met f 5 en na 10, 12, 14, 16, 18 en 
20 clienstjaren telkens te verhoogen met f 2.50. 

H et salaris der leeraressen en leeraren, onder 
b bedoeld, bedraagt f 65 per wekelijksch lesuur 
per jaar, na 2 en 4 dienstjaren telkens te ver
boogen met f 5 en na 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 
en 20 clienstjaren telkens t e verhoogen met f 2.50. 

H et salaris der leeraressen en leeraren, onder 
c bedoeld, bedraagt f 40 per wekelijksch lesuur 
per jaar, na 2, 4, 6, 8 en 10 clienstjaren t elkens 
te verhoo~en met f 2 en na 12, 14, 16, 18 en 
20 clienstiaren telkens te verhoogen met f 1. 

De hierbedoelde lesuren worden zoowel over 
dag als 's avon<ls gegeven. 

De door den Minister goedgekeurde w enst
en groepenwerkuren worden als. lesuren be
zolcligd. 

'Een leera, es, clie een akte van bekwaamheid 
tot het geven van nijverheidsonderwijs bezit 
:zonder de aanteekenin~, bedoel<l in artikel 38 
der Nijverbeidsonderw,jswet, geniet voor de 
uren, waarin zij op grond van deze akte onder
wijs geeft, in plaats van de voor de volledige 
bevoegdheid vastgestelde bezolcliging, een 
salaris als in de volgende groep aangegeven. 

H et salaris van vast aangestelde leeraressen 
e n leeraren, clie gedurende 4 achtereenvolgende 
jaren aan dezelfde school werkzaam zijn, mag 
niet naar een lager getal lessen worden be
r ekend, dan zij hebben gegeven in het jaar , 
toen dat getal lessen het kleinst was, tot een 
m aximum van 26, onverminderd de ver
plicht ing, om het aantal wekelijksche lessen 
te geven, waarnaar hunne wedde werd be
r ekend. Bij weigering om aan deze verplichting 
te voldoen vindt evenredige vermindering van 
de wedde plaats. 

Inclien de vaste aanstelling aansluit aan een 
tijdelijke aan dezelfde school, kunnen de hier
voorgenoemde achtereenvolgende 4 jaren ge
acht worden te zijn ingegaan op een tijdstip, 
vallende voor den datum van ingang van de 
vaste aanstelling. 

Leeraressen, bPlast met ambulanlc lesuren, 
worden voor deze uren bezolcligd als de leera
ressen, onder a, b or c genoemd, met clien ver
stande evenwel, dat zij voor elk uur geg,wen 
onderwijs 1 ¼ lesuur krijgen vergoed. 

Leeraren en leeraressen in scheikunde, na
t.uur kunde, plantkunde, anatomie, moderne 
talen en boekhouden met middelbare bevoegd
heid voor deze vakken genieten een salaris 
van f ll0 per wekelijksch lesuur (van 60 mi
?uten) per jaar,. na 2, 4, 6, 8, 10 en 12 dienst
Jaren telkens te vcrhoogen met f 10 en na 14, 
16. IS en 20 dienstjaren telkens te , erhoogen 
met f 7.50. 

Lesuren boven 20 worden bezoldigd met 

f 50 per wekelijksch lesuur per jaar, na 2, 4, 
6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 en 20 dienstjaren telkens 
t e verhoogen met f 5. 

Indien deze, leeraren en leeraressen in het 
bezit zijn van een 1•olledige bevoegdheid voor een 
middelbare nijverheidsschool en bovendien onder
wijs geven aan opleidmgscurs.ussen voor de 
leeraressen bij het nijverheidsonderwijs, dan 
genieten zij een salaris van f 125 per weke
lij ksch lesuur (van 60 minuten) per j~ar, ?a 2, 
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 en 20 clienstiaren 
t ell«•ns te verhoogen met f J 0. 

Zij, rue in bovengenoemde vakkrn onderw\is 
geven, doch de hiervoor genoemde bevoegd
heid m · sen, worden bezoldigd als de leeraressen 
en leeraren onder a, b of c, t erwijl, indien zij 
onderwijs geven in twee of meer dier vakken 
en slechts voor een daarvan de hiervoor be
doelde bevoegdheid bezitten, zij voor alle 
vakken als bevoegd wm·den gesalarieerd. 

Doctorandi, die het doctoraal examen aan 
een Nederlandsche universiteit of hoogeschool 
hebben afgelegd en ingenieurs, die hnn diploma 
iJ,an de Technische Hoogeschool te Delit of 
daarmede gelijk te stellen hoogeschool hebben 
verkregen, krijgen deswege twee dienstjaren 
vergolden. 

Doctoren, gepromoveerd aan eene Neder
landsehe universiteit of hoogeschool, krijgen 
bovendien deswege vier dienstjaren vergolden. 

Voor de dienstt\jd bepalingen dezer leeraren 
en leeraressen wordt voorts verwezen naar die 
voor de leeraren onder a en b van Groep I A I 2. 

H et bepaalde onder Groep 1 B 2 b 2 ten aan
zien van hen, die onderwijs geven in natuur- . 
en werktuigkunde, vindt hier eventueel over
eenkomstige toepassing. 

H et salaris van de land- en tuinbo.uwleeraren, 
verbonden aan cursussen voor landbouwhuis
houdonderwijs, bedraagt f 2.25 per wekelijks 
gegeven lesuur. 

Leeraressen en leeraren, onder a en b ge
noemd, in het bijzonder belast met de opleidings
cursussen voor de leeraressen bij het nijver
heidsonderwijs, ontvangen voor deze lessen 
voor elk wekelijksch lesuur per jaar bovendien : 

1. indien · zij onderwijs geven in de prac
tische vakken en aan de opleiding voor de akte 
fraaie handwerken, f 20; 

2. indien zij onderwijs geven in de theore
tische vakken en de akte, welke zij bezitten 
daartoe de .bevoegdheid -geeft, f 40. 

Onder theoretische vakken worden ver
staan: hygiëne, warenkennis, voedingsleer, 
opvoedkunde en costuumkunde. 

Voor opleidingscursussen met minder dan 
8 leerlingen worden vorenbedoelde vergoedingen 
niet gegeven. In bijzondere gevallen kan, onder 
goedkeuring van den Minister, van deze be
paling worden afgeweken. 

Deze vergoedingen mogen voor de onder l 
bedoelde leeraressen niet meer bedragen dan 
f 200 en voor de onder 2 bedoelde leeraressen 
niet meer dan f 400, met dien verstande even
wel, dat in totaal niet meer mag worden uit
gekeerd dan f 400. 

Voor de berekening der sa larissen van de 
leeraressen en leeraren is de duur van het 1aar 
gerekend op 52 weken en het lesuur op· 60 
minuten. Bedraagt het aantal lesweken minder 
clan 52, oi het les.uur Ininder da.n 60 minuten, 
dan worden de salarissen evenredig verminderd. 
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De berekening geschiedt dan naar het aantal 
weken, welke liggen tusschen het begin en het 
einde van den cursus, gedurende welken onder
wijs wordt gegeven, met inbegrip van de daarin 
vallende vacanties volgens den goedgekeurden 
lesrooster. 

De vacanties mogen voor een jaarcursus 
niet meer dan 9 weken bedragen. 

Diensttijd. 
Diensttijd, boven den leeftijd van 21 jaar 

doorgebracht aan dagnijverheidsscholen en 
daarmede gelijk te stellen inrichtingen, aan 
inrichtingen voor middelbaar onderwijs, of als 
vakleeraar of -leerares aan een Rijksopvoedings-
gesticht, telt ten volle mede. • 

Diensttijd, boven den 21-jarigen leeftijd 
doorgebracht aan scholen voor lager onder
wijs, telt voor de helft mede tot een maximum 
van 6 jaren. 

Voor hen, die in het bezit zijn van de hoofd
akte, telt de diensttijd bij het lager onderwijs 
ten volle mede van den eersten dag der maand 
af, waarin die akte is verkregen. 

Of en in hoeverre dienstjaren, bij het onder
wijs in gevangenissen en tuchtscholen door
gebracht, als diensttijd medetellen, zal in elk 
afzonderlijk geval door Onzen Minister worden 
beslist. 

Dienstjaren, boven den leeftijd van 23 jaar 
doorgebracht in bedrijfsleven (niet gelijk 
vallende met den studietijd), tellen ten volle 
mede tot een maximum van 2 jaren. 

Diensttijd, aan avondscholen doorgebracht 
of besteed aan daarmede gelijk te stellen onder
wijs, telt bij de berekening van het aantal dienst
jaren aan dagscholen niet mede. 

3. Huishoudsters. 
Huishoudsters genieten een salaris van f 1400, 

na 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 en 16 dienstjaren telkens 
te verhoogen met f 75 en na 18 en 20 dienst
jaren telkens te verhoogen met f 100, tot een 
maximum van f 2200. 

Assistent-huishoudsters genieten een salari~ 
van f 1200, na 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 en 16 dienst
jaren telkens te verhoogen met f 25 en na 18 
en 20 dienstjaren . telkens te verhoogen met 
f 50, tot een maximum van f 1500. 

4. Administratief en bedienend personeel. 
a. Administratief. personeel. 
Indien aan dagscholen administratief per

soneel is verbonden en deze betrekkingen eene 
volledige dagtaak omvatten kan een salaris 
worden genoten, als hieronder ·aangegeven : 

aan scholen met minder dan 17,000 jaar
lijksche lesuren, f 1100, met 2 tweejaarlijksche 
verhoogingen van f 200 en 3 tweejaarlijJ.sche 
verhoogingen van f 100, tot een maximum van 
f 1800; 

aan scholen met meer dan 17,000 jaarlijksche 
lesuren, f 1300, met 3 tweeiaarlijksche ver
hoogingen ·van f 200 en 4 tweejaarlijksche ver
hoogingen van f 100, tot een maximum van 
f 2300. 

b. Concierges : 
aan scholen met minder dan 17,000 jaar

lijksche lesuren bedraagt het salaris f 1200 met . 
5 tweejaarlijksche verhoogingen van f 100, tot 
een maximum van f 1700 ; 

aan scholen met meer dan 17,000 doch minder 

dan 30,000 iaa.rlijksche lesuren bedraagt het 
salaris f 1400 met 4 tweeiaarlijksche verhoo
gingen van f 100, tot een maximum van f 1800 ; 

aan de overige scholen bedraagt het salari~ 
f 1500 met 4 tweejaarlijksche verhoogingen 
van f 100, tot een maximum van f 1900. 

Concierges aan op zich zelf staando avond
scholen met 3000 tot 5000 lesuren genieten 
een salaris van f 200; aan avondscholen met 
5000 tot 6000 lesuren f250, en aan avondscholen 
met meer dan 6000 lesuren f 300. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 31 Mei 
1926 (Staatsblad n°. 159). 

BIJLAGE D. 

Mij bekend, 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen 

WASZINK. 

BEZOLDIGING van het personeel aan Rijks
en van Rijkswege gesubsidieerde bijzondere 
en gemeentelijke nijverheidsscholen van het
welk de wedde in maand- of weekloon is uit
gedrukt. 

Indien aan Nijverheidsdagscholen portiers, 
machinisten, stokers, hulpconcierges, bedienden 
of knechts zijn verbonden en deze daarin een 
volledige betrekking vinden, wordt hunne be
zoldiging geregeld, als hieronder is aange-
geven. · 

I. 23 jaar oL ouder : 
a. Hulp-concierge, bediende en knecht : 
aan scholen in gemeenten der l ste klasse 

f 24 per week, na- l, 2, 3, 4 en 5 dienstjaren 
telkens te verhoogen met f 1 per week, tot 
een maximum van f 29 per week ; 

aan scholen in gemeenten der 2de of 3de 
klasse resp. f 22 en f 19 per week, na 1, 2, 3, 
4 en 5 dienstjaren telkens te verhoogen met f 1 

fer week, tot een maximum van resp. f 27 en 
24 per week. 
b. Portier, stoker, machinist: 
aan scholen in gemeenten der lste klasse 

f 25 per week, na 1, 2, 3, 4 en 5 dienstjaren 
telkens te verhoogen met f 1 per week, tot een 
maximum van f 30 per week ; 

aan scholen in gemeenten der 2de en 3de 
klasse resp. f 23.50 en f 20.50 per week, na 
1, 2, 3, 4 en 5 dienstjaren telkens te verhoogen 
met f 1 per week, tot een maximum van resp. 
f 28.50 en f 25.50 per week. 

Aan de onder a en b genoemde personen 
kunnen desgewenscht ook andere "erkzaam
beden worden opgedragen. 

I:iensttijd beneden den leeftijd van 23 jaren 
telt voor periodieke verhcoging niet mp.ie. 

II. beneden den leeftijd van 23 Jaren : 
voor de onder Ia genoemden aan scholen in 

gemeenten resp. der 
1 • klasse 2• klasse 3° klasse 

a. 14 jaar f 3.50 f 3.- f 2.50 
15 5.- 4.50 4.-
16 7.- 6.- 5.50 
17 9.- 8.50 7.50 
18 12.- ll.- 9.50 
19 14.50 13.50 11.50 
20 " 17.- 15.- 13.50 
21 19.- 17.- 15.50 
22 21.- 19.50 17.-
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voor de onder Ib genoemden aan scholen in 
gemeenten resp. der 

1 • klasse 2° klasse 3• klasse 
b. 14 jaar f 3.50 f 3.- f 2 50 

15 6:- 5.- 4.50 
16 8.- 7.- 6.-
17 11.- 10.- 8.50 
l il 14.- 12.5J 11.-
19 17.- 15.- 1350 
20 Hl.- 17 .50 15.50 
21 21.- 19.50 17.-
22 ·• 24.- 22.- ]!) -

Rij de vaststelling dezer loonen is gerekend 
op een gemiddelden werktijd van 48 uren per 
week. 

Werkvrouwen genieten eene bezoldiging, als 
t er plaatse gebruikelijk is, tot een maximum 
van 35 cent per uur. 

Vrouwelijk inwonend personeel geniet, be
halve kost en inwoning, eene bezoldiging, als 
ter plaatse gebruikelijk is, terwijl vrouwelijk 
uitwonend personeel eveneens eene bezoldiging 
geniet, als ter plaat-se ~ebruikelijk. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 31 Mei 
1926 (St,aatsblad n°. 159). 

Mij bekend, 
De .Mini8ter van Onderwijs, 
K umten en W etemchappen, 

WASZINK. 

2 Juni 1926. BESLUIT tot nadere wijziging 
van het Koninklijk besluit van 8 Januari 
1898 (Staatsblad n°. 24), houdende vergun
ning aan Regenten van het geneeskundig 
~esticht voor krankzinnigen te 's-Graven
hage, tot oprichting van een gesticht voor 
krankzinnigen op het landgoed "Oud
Rosenburg", gemeente Loosduinen, als
mede bepaling van het maximum der ver
pleegden en het minimum der genees
kundigen. s. rno. 

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

Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 29 
Mei 1926, n°. 1262, afdeeling Armwezen; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staatsblad 
n°. 96, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 
November (Sroat8blad n°. 784) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met intrekking van Ons besluit van 14 April 

1926 (Staatsblad n°. 67), te bepalen: 

Eenig artikel. 
In art. 2 van het Koninklijk besluit van 8 

Januari 1898, zooals dat wordt gelezen volgens 
Ons besluit van 20 November 1913 (Staatsblad 
n°. 413) wordt voor : ,,drie paviljoenen" gele
zen: ,,vier paviljoenen en voor: ,,392 krank
zinnige?::, 172 mannen en 220 vrouwen" : 
"475 krankzinnigen, 180 mannen en 295 
vrouwen". 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw is belast met de uitvoering van 
dit bësluit, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst. 

Amsterdam, den 2den Juni 1926. 
WILHELMINA. 

De Min. v. Binnenlandeche Zaken en Landbouw, 
J. B. KAN. 

(Uitgeg. 17 Juni 1926.) 

4 Juni 1926. BESLUIT tot wijzigin~ en aan
vulling van het Koninklijk besluit van den 
24sten Maart 1923 (Staat8blad n°. 108). 
s. 161. 

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

Financiën, van Binnenlandsche Zaken en Land
bouw, van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen en van Justitie, van 14 April 1926, 
n°. 162, Afdeeling Pensioenen en Eerediensten; 
van 14 April 1926, n°. 568 A.S.C., van 14 April 
1926, n°. 1948, Afdeeling Comptabiliteit en van 
14 April 1926, n°. 915, Afdeeling A.S.; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
4 Mei 1926, no. 14) ; 

Gelet op het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 14 Mei 1926, n°. 140, 
Afdeeling Pensioenen en Eerediensten ; van 
19 Mei 1926, n°. 3532, Afdeeling Binnenlandsch 
Bestuur; van 21 Mei 192/i, n°. 2566, Afdeeling 
Comptabiliteit en van 31 Mei 1926, Afdeeling 
A.S. n°. 918; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. I. Artikel 1 van Ons besluit van den 

24sten Maart 1923 (Staatsblad n°. 108) wordt 
gewijzigd en aangevuld als volgt : 

De woorden : ,,gezagvoerder, matroos aan 
boord van een stoomloodstransportvaartuig, 
voor den algemeenen dienst van het loods
wezen enz.", vervallen. 

Achter "loodsschipper", wordt ingelascht: 
,,stuurman", en achter "matroos-moto:rdrijver": 
,,machinist, machinis'--motordrijver, machine
drijver en stoker". 

Achter "van den loodsdienst voor zeesche
pen", wordt ingelascht: ,,gezagvoerder, schip
per, machinist, machinist-motordrijver, machi
nedrijver, stoker, matroos en matroos-motor
drijver aan boord der betonnings- en verlich
tingsvaartuigen ; eerste gezagvo<irder, tweede 
gezagvoerder, machinist, l ste lichtwachter
stuurman, lichtwachter-motordrijver, 2de licht
wachter en lichtwachter-kok aan boord van 
een lichtschip" . 

Art. IL Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin het ge
plaatst is. 

Onze Ministers voornoemd zijn, ieder voor 
zooveel hem aangaat, belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staat8blad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State en 
aan de Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den 4den Juni 1926. 
WILHELMINA. 

De .Minister van Financiën, DE GEER. 
De .Mini8ter van Binnenlandeche Zaken 

en Landbouw, 
J. B. KAN. 

De Minister van Onderwijs, 
K umten en W etemchappen, 

WASZINK. 
De .Minister van Justitie, J. DoNNER. 

(Uitgeg. 24 Juni 1926.) 

Staatsblad n°. 162 is vervallen. 
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4 Jiini 1926. RONDSCHRIJVEN van den Mi
nister van Binnenlandsche Zaken en Land
bouw aan de betrokken gemeentebesturen 
betreffende: Scheepvaartrechten. 

Bij de behandeling van de begrooting voor 
h et dienstjaar 1926 van mijn Departement in 
d e Tweede Kamer der Staten-Generaal (Han
delingen 1925/26, blz. 1092, 1093 en 1098), 
zijn o. a . t er sprake gekomen de tarieven van 
scheepvaartrechten in den vorm van haven-, 
kade-, brug-, liggelden e.d., welke door ver
schillende gemeenten worden gevorderd van 
de binnenscheepvaart, en zijn in het licht gesteld 
de financieele lasten, welke die tarieven op het 
scheepvaartverkeer leggen. 

Naar mijne meerring schuilt het hier aan
gegeven bezwaar vooral in die gevallen, waarin 
door cumulatie van heffingen, al blijven deze 
laatsten elk voor zich, binnen de limiet gesteld 
in art. 254, eerste lid, der Gemeentewet, een 
last op de schipperij drukt, die het bedrijf be
lemmert en benadeelt. 

Deze cumulatie kan ontstaan door het samen
loopen van onderscheidene heffingen in dezelfde 
gemeente, doch ook door heffingen van ver
schillende gemeenten voor het georuik of genot 
van gelijksoortige objecten. 

Bovendien bestaat de mogelijkheid, dat eene 
heffing bij de goedkeuring, naar de voorhanden 
gegevens, geoordeeld kon worden blijvend te 
zullen voldoen aan het wettelijk voorschrift, 
doch als gevolg van gewijzigde toestanden, bijv. 
door toeneming van het verkeer, ten slotte de 
gestelde grens toch overschrijdt. 

Het behoeft geen betoog, dat wanneer hef
fingen, welke bedoeld zijn als vergoeding voor 
de betrokken gemeente in de kosten van werken 
en inrichtingen, die zij ten behoeve van de 
scheepvaart, in het belang van handel en ver
keer, in het leven riep, áe onbelemmerde uit
oefening van het scheepvaartbedrijf verhin
deren, het oogmerk dat bij de werken en in
richtingen voorzit, in strijd met het a lgemeen 
belang niet tot zijn r echt komt. 

Bij deze beschouwing van de vraagstukken, 
die met de scheepvaartrechten samenhangen, 
treedt de noodzakelijkheid in het licht dat het 
belang, hetwelk de gemeente bij het scheep
vaartverkeer heefi, niet uitsluitend bezien 
worde van fiscaal standpunt en dat de tarieven 
niet worden samengesteld, dan na overleg met 
andere belanghebbende gemeenten, c.q. ook 
desgewenscht, met de organen, die geacht 
kunnen worden het binnenscheepvaartbedrijf 
te vertegenwoordigen . 

Het ware mij aangenaam indien de vast
stelling van ter goedkeuring in te zenden raads
besluiten tot heffing of wijziging van bedoelde 
rechten, mitsdien behalve met den regel van 
art. 254, eerste lid der Gemeentewet, op voor
melden voet tevens rekening gehouden werd 
met de algemeene belangen van de binnen
scheepvaart, die a ls zoodani~ ook een gemeente
belang bestrijken, en dat m de begeleidende 
toelichtende bescheiden dit punt mede tot een 
onderwerp van beschouwing gemaakt werd. 

(B.) 

5 Juni 1926. BESLUIT tot vernietiging van het 
· besluit van den Raad der gemeente Utin

geradeel van 12 April 1923, strekkende tot 
intrekking van zijn besluit van 22 Maart 
1921, inzake het verleenen van medewer
king voor nieuwbouw van twee bijzondere 
lagere scb,olen ten behoeve van de Vereeni
ging voor Christelijk Nationaal Schoolon
derwijs te Akkrum en omstreken, gevestigd 
te Akkrum. S 163. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
31 December 1925, n°. 15428rr, afdeeling Lager 
Onderwijs Financieel, en van Binnenlandsche 
Zaken en Landbouw van 26 Februari 1926, 
n°. 1125, afdeeling Binnenlandscb, Bestuur, tot 
vernietiging van het besluit van den Raad der 
~emeente Utingeradeel van 12 April 1923, tot 
mtrekking van zijn besluit van 22 Maart 1921, 
inzake beschikbaarstelling ingevolge artikel 75 
der Lager-onderw:jjswet 1920 aan de Vereeniging 
voor Christelijk ationaal Schoolonderwijs te 
Akkrum en omstreken, gevestigd te Ak!.,-rum, 
van de gelden aangevraagd voor den bouw en 
de inrichting van twee bijzondere schol.en, t. w. 
eene voor gewoon lager onderwijs en eene voor 
uitgebreid lager onderwijs ; 

Overwegende, dat de Raad der gemeente 
Utingeradeel bij zijn besluit van 22 Maart 1921 
de door genoemde Vereeniging gevraagde mede
werking heeft verleend tot de sticliting van 
twee scholen, op grond o.m. va11 de omstandig
heid, dat het schoolbestuur in zijne desbetreffen
de aanvrage dd. 1 Januari 1921 te kennen gaf, 
dat de Vereeniging geen gebouw meer had en 
dus artikel 205 der Lager-onderwijswet 1920 
geen toepassing kon erlangen ; 

dat toen later de Vereeruging toch den eigen- . 
dom van het bestaande schoolgebouw behield 
en mitsdien aanspraak kon maken op de ver
goeding, bedoeld in artikel 205 der wet, het 
schoolbestuur bij schrijven van 30 April 1921 
tot het gemeent,ebestuur de verklaring richtte, 
dat het heeft "afgezien van den bouw va,:1 twee 
scholen" · 

dat liet schoolbestuur evenwel kennelijk met 
deze verklaring niet bedoeld heeft afstand te 
doen van de door den Raad verleende mede
werking tot stichting althans van éfme school, 
nl. van eene school voor uitgebreid lager onder
wijs; 

dat de Raad niet bevoegd was terug te komen 
op zijn ingevolge artikP.l 75 der Lager-onderwijs
wet genomen en inmiddels onherroepelijk ge
worden besluit dd. 22 Maart 1921 ; 

dat mitsdien het besluit van den Raad der 
gemeente Utingeradeel van 12 April 1923 in 
strijd is met de bepalingen der Lager-onderwijs
wet; 

Gelet op de artikelen 72 e. v. j0 • artikel 205 
der Lager-onderwijswet 1920 en op de artikelen 
153 en 158 der Gemeentewet ; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
27 April 1926, n°. 29; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 19 Mei 1926, n°. 38341, 
afdeeling Lager Onderwijs Financieel. en van 
31 Mei 1926, no. 3642, afdeeling Binnenlandsch 
Bestuur; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
bovenvermeld besluit van den Raad der 
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gemeente Utingeradeel van 12 April 1923 te 
vernietigen wegens strijd met de wet. 

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

Het Loo, den 5den Juni 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

WASZINK. 
De Mini.Yter van Binnenlandsclie Zaken 

en Landbouw, J. B. KAN. 
(Uitgeg. 17 Juni 1926.) 

5 Juni 1926. BESLUIT tot vernietiging van 
het besluit van Ged. Staten van Gelderland 
van 2 Februari 1926, n°. 260, houdende 
vernietiging van het besluit van Burge
meester en Wethouders van Nijmegen dd. 
13 October 1925, n°. 29, tot intrekking 
van de ten name van Weduwe J. P. I. 
Görtz, geboren Morren, staande vergunning 
voor den verkoop van sterken drank in 
het klein. S. 164. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid van 'W Maart 
1926, n°. 364 G, afdeeling Volksgezondheid en 
van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw van 10 April 1926, n°. 2193, 
Afdeeling Binnenlandsch Bestuur ; 

Overwegende, dat Ged. Staten van Gelderland 
bij besluit van 2 Februari 1926, n°. 260, hebben 
vernietigd het besluit van Buriremeester en 
Wethouders van Nijmegen van 13 October 1925, 
n°. 29, waarbij de ten name van weduwe J. P. 
I. Görtz, geboren Morren, staande vergunning 
voor den verkoop van sterken drank in het 
klein werd ingetrokken ; 

Overwegende, dat dit besluit rustte op de 
overweging, dat de intrekking is gegrond op 
het feit, dat appellante bij arrest van het 
Gerechtshof te Arnhem van 14 Mei 1925 is 
veroordeeld, omdat zij in den nacht van 20 en 
21 December 1924 in hare inrichting h,et plegen 
van ontucht door een minderjarig meisje, wier 
minderjarigheid zij redelijkerwijs had kunnen 
vermoe<;l.en, met een derde opzettelijk heeft 
bevorderd; 

dat appellante in voorschreven zaak was ten 
laste gelegd, dat z\j ook nog het plegen van 
ontucht met twee andere minderjarige meisjes 
in hare inrichting in . denzelfden nacht zou 
hebben bevorderd, doch dat zij voor deze 
feiten, als niet bewezen, werd vrijgesproken ; 

dat, gelet op de lichte straf, die i. c. werd 
opgelegd, n.l. eene gevangenisstraf van veertien 
dagen, en in aanmerking nemende, dat appel
lante t er zake van alle voorschreven feiten 
door de Arrondissements-Rechtbank te Arnhem 
bij vonnis van 3 Maart 1925 werd vrijgesproken, 
het er voor moet worden gehouden, dat men 
bier te doen heeft met een op zich zelf staand 
feit, waarvan de opzet niet boven iederen 
twijfel is verheven, en niet met het bieden 
van gelegenheid tot het plegen van ontucht, 
waarbij de over meerdere gevallen voortgezet.t e 
opzet vaststaat, als waarop klaarblijkelijk arti
kel 8, 1 e lid, 13, der Drankwet het. oog heeft ; 

dat hiermede overeenstemt het voorkomende 
in het aangehaald bericht van den Burge
meester van Nijmegen van 21 Januari 1926, 
n°. 6/215/'25, Afd. A.Z., dat, hoewel reeds 
vroeger bij gerucht bekend was, dat in het 
door appellante gedreven hotel gelegenheid 
werd gegeven tot het plegen van ontucht, dit 
echter toen nimmer kon worden geconstateerd ; 

Overwegende. dat op grond van het bepaalde 
in artikel 28, 10, der Drankwet in verband met 
artikel 8, lid l, 13°, der Drankwet een ver
gunning moet worden ingetrokken, wanneer de 
vergunninghouder gelegenheid biedt tot het 
plegen van ontucht; 

Overwegende, dat uit voornoemd arrest van 
het Gerechtshof te Arnhem blijkt, dat weduwe 
J. P. I. Görtz, geboren Morren de gelegenheid 
heeft geboden tot het plegen van ontucht; 

Overwegende, dat hieraan niet afdoen de 
omstandigheden, dat zij voor andere haar ten 
laste gelegde feiten, als niet bewezen, werd 
vrijgesproken, dat de opgelegde straf licht is 
en dat de rechtbank haar van alle ten laste ge
legde feiten had vrijgesproken ; 

Overwegende, dat mt het arrest van het 
Gerechtshof blijkt, dat weduwe Görtz opzettelijk 
het plegen van ontucht heeft bevorderd en 
Ged. Staten ten onrechte meenen, dat een over 
meerdere gevallen voortgezet opzet moet vast
staan, daar de wet zoodanigen eisch niet stelt ; 

Overwegende, dat derhalve voornoemd be
sluit van Ged. Staten van Gelderland in strijd 
is met de wet ; 

Gelet op artikel 168 der Provinciale wet en 
artikel 30 lid 7 der Drankwet : 

Den Raad van State gehoord (advies van 
4 Mei 1926, n°. 19) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi 
nieter van Arbeid, Handel en Nijverheid van 
18 Mei 1926, n°. 674 G, afdeeling Volksgezond
heid en van Onzen Mini~ter van Binnenlandsche 
Zaken en Landbouw van 31 Mei 1926, n°. 3643, 
afdeèling Binnenlandsch Bestuur ; 

Hebben goedgevonden en verstaan · 
voornoemd besluit van Ged. Staten van 

Gelderland te vernietigen wegens strijd met de 
wet. 

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

Het Loo, den 5den Juni 1926 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. SLOTEMAKER DE BRUÏNE. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw, J. B. KAN. 
( Uitgeg. 22 Juni 1926.) 

8 Juni 1926. BESLUIT betreffende de vast
stelling van de pensioensgrondslagen van 
burgemeesters. 

WIJ WlLHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minist er van 

Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 29 
Mei 1926, n°. 3441, Afdeeling Binnenlandsch 
Bestuur, en van Onzen Minister van Financiën 
van 3 Juni 1926, n°. 104, Afdeeling Pensioenen 
en Eeredienst en ; 
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Gelet op artikel 73 der Gemeentewet en op 
artikel 34 eerste lid der Pensioenwet 1922 ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat de vaststelling van pensioens

grondslagen van burgemeesters geschiedt door 
de Ged. Staten. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw is belast met de uitvoering van dit 
besluit. 

H et Loo, den 8 Juni 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenl. Zaken en Landbouw, 
J. B. KAN. 

De Minister van Financiën, DE GEER. 

(B.) 
8 Juni 1926. CENTRALE RAAD VAN BEROEP. 

De wet kent enkel recht van beroep van 
een op een bezwaarschrift genomen be
slissing van den Pensioenraad toe aan hem, 
die het bezwaarschrift had ingediend (den 
,,reclamant", in art. 125 al. 3 bedoeld). 

De Centrale Raad van Beroep heeft de vol
gende uitspraak gegeven in zake : 

het gemeentebestuur van 's Hertoge.nbosch, 
klager, niet verschenen, 

tegen: 
1. den Pensioenraad, verweerder, voor welken 
ter openbare terechtzitting als gemachtigde is 
opgetreden M. J. Jansen, commies bij clien Raad, 
wonende te 's Gravenhage, 
2. X., wonende te Y., partij van rechtswege, 
niet verschenen. 

De . Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord den boven

genoemden gemachtigde ; 
Wat aangaat de feiten 11an het twielged ,-ng: 
0. dat Burgemeester en Wethouders van 

's Hertogenbosch bij besluit van 22 September 
1925 den pensioensgrondslag van X. voornoemd 
met ingang van 1 Juli 1925 hebben vastgesteld 
op f 3944.-; 

0. dat verweerder, naar aanleiding van een 
door X. ingediend bezwaarschrift, bij beslissing 
van 3 November 1925 diens pensioensgrondslag 
met ingang van 1 Juli 1925 in afwijking van 
voormeld besluit op f 5155.- heeft bevestigd ; 

o.· dat klager van deze beslissing tijclig in 
beroep is gekomen en bij klaagschrift verzocht 
heeft den pensioensgrondslag van X., ingaande 
1 Juli 1925 te bepalen op het bedrag zijner 
wedde; 

0. dat verweerder een contra-memorie heeft 
ingediend, luidende : 

Krachtens artikel 127, eerste lid, juncto 
artikel 125, eerste lid der Pensioenwet, kan 
slechts hij, die, omdat eene beslissing van den 
Pen.•ioenraad t,e zijnen aanzien werd genomen, 
t egen clie beslissing een bezwaarschrift kon 
inclienen, van eene door den Pensioenraad naar 
aanleiding van een door hem ingecliend bezwaar
schrift genomen beslissing bij den Centralen 
Raad in beroep komen. Van de beschikking 
van den Pensioenraad van· 3 November 1925, 
AD II N°. 71?.2 /252, op het bezwaarschrift 
van X., leeraar aan de Koninklijke School 
voor Kunst, Techniek en Ambacht te 's Her
togenbosch, gericht tegen de door het Bestuur 
clier Gemeente te zijnen aanzien genomen be
schikking van 22 September 1925, had dus 
alleen hij bij den Centralen Raad in appèl 

kunnen gaan. Daarom is de Pensioenraad van. 
oordeel, dat het Gemeentebestuur van 's H er
togenbosch in zijn beroep niet ontvankelijk is; 

0. dat partij van rechtswege geen contra
memorie heeft ingediend ; 

I n rech'e · 
0. dat, volgens art. 127 der Pensioenwet 1922, 

hij die zich niet kan vereenigen met de be
slissing op een bezwaarschrift, binnen een. 
maand nadat het afschrift dier beslissing inge
volge art. 125.3 dezer wet ter post is bezorgd, 
bij dezen Raad in beroep kan komen ; 

0. dat dit afschrift volgens laatstgemelde 
bepaling door den Pensioenraad bij aangetee
kenden brief wordt gezonden "aan den recla
mant''; 

0. dat de wet dus blijkbaar enkel recht van 
beroep van een op een bezwaarschrift genomellc 
beslissing van den Pensioenraad toekent aan. 
hem, die het bezwaarschrift had ingediend, het
geen uit den aard der zaak met klager niet. 
het geval kon zijn ; · 

0 . dat deze Raad derhalve niet anders vermag 
te doen dan klager in zijn beroep niet-ontvan
kelijk te verklaren; 

Rechtdoende in naam der Koningin ! 
Verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn. 

beroep. 

8 Juni 1926. CENTRALE RAAD VAN BEROEP. 
Waar de wet van 28 Mei 1925, S. 216, 

geen enkele bepaling bevat, clie de uit
voering van het nieuwe 1 • lid van art. 15(} 
regelt, is bij die uitvoering de gewone 
regeling der wet betreffende vaststelling 
en wijziging van een pensioensgrondslag 
van kracht gebleven, derhalve ook de be
paling van art. 33 2• lid, dat bij elke ver
andering in de wedde de pensioensgrond
slag opnieuw wordt vastgesteld. 

De Centrale Raad van Beroep heeft de vol
gende uitspraak gegeven in zake : 

de Minister van Financiën, klager, voor wien 
als gemachtigde optreedt Mr. E. Oudkerk, 
hoofdcommies bij het Departement van Fi
nancii<n, wonende te 's-Gravenhage, 

tegen: 
1. den Pensioenraad, verweerder, voor welken 
ter openbare terechtzitting als gemachtigde 
is opgetreden M. J. Jansen, commies bij dien. 
Raad, wonende te 's Gravenhage, 
2. X., wonende te Y., partij van rechtswege, 
niet verschenen. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de boven

genoemde gemachtigden ; 
Wat aangaat de jeiten mn het twi6tgeding : 
0. dat X., leeraar aan de Koninklijke Schoo1 

voor Kunst, Techniek en Ambacht te Y., zijnde 
eene instelling clier gemeente, op 1 Januari 1920· 
als zoodanig een jaarwedde genoot van f 5155.
en deze de volgende veranderingen heeft onder
gaan: 

1 September 1920 f 4630.-
1 September 1921 " 4500.-
1 October 1923 " 4450.-
1 April 1924 "4475. -
1 Mei 1924 "4470.-
1 Januari 1925 " 3943.80 : 

0. dat de Minister van Fina.nci-'n op 28 Fe-
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bruari 1922 den pensioensgrondslag van X. met 
ingang van 1 Januari 1920 heeft vastgesteld 
op f 5155.- en met ingang van 1 September 
1920 en van 1 September 1921 op dat bedrag 
heeft bevestigd ; 

0 . dat Burgemeester en We~houders der 
gemeente 's Hertogenbosch den pensioens
irondslag van X . op 19 F ebruari 1925 met 
mgane: van l Januari 1925 hebben vastgesteld 
op f 5155.- (beve,tigd) en op 22 September 
1925 met ingang van 1 Juli 1925 op f 3944.-; 

0. dat X. bij den Pensioenraad een t egen di~ 
laatste besluit gericht bezwaarschrift heeft 
inge<iiend, waarin hij aanvoert, dat hij meende 
veilig te kunnen aannemen, dat zijn pensioens
grondslag was en bleef f 5155.- en hij veronder
stelde, dat hij voor 1 September 1925 geen 
nadere verklaring had in t e zenden, 

weshalve hij den Pensioenraad heeft verzocht 
het besluit van Burgemeester en Wethouders 
van 22 September 1925 te herzien en vast
stelling van zijn pensioensgrondslag op f 5155.- ; 

0. dat de Pensioenraad op 3 November 1925 
op dat bezwaarschrift beschikkende in afwijking 
van gemeld besluit van 22 September 1925 den 
pensioensgrondslag van X . met ingang van 
1 Juli 1925 heeft bevestigd op f 5155.-, zulks 
op grond van de overweging : 

dat een ambtenaar met eene wedde, lager 
d !l,n zijn laatsten pensioensgrondslag vóór 1 Juli 
1922, die, onder de werking van artikel 150, 
l • lid. der Pensioenwet, zooals het vóéir 1 Juli 
1925 luidde, omdat hij den hoogeren pensioens
grondslag wilde behouden, niet binnen den in 
dat - nog ongewijzigd - artikel gestelden 
termijn het daar bedoelde verlangen heeft te 
kennen gegeven, op 1 ,Tuli 1925 een verkregen 
recht had op dien pensioensgrondslag en zich 
dus dat recht niet nog eens op den in het artikel, 
zooals het thans luidt, voorgeschreven voet 
behoefde te verzekeren ; 

0. enz. (het klaagschrift, namens den Minister 
van Financiën ingediend, wordt met het oog 
op de groote uitvoerigheid daarvan weggelaten). 

I n rechte: 
0 . dat blijkens het bovenoverwogene X. op 

30 Juni 1922 een pensioensgrondslag had van 
f 5155.-, sedert 1 ,Tanuari 1925 een jaarwedde 
heeft van f 3943.80 en zijn pensioensgrondslag 
met ingang van dien datum is vastgesteld 
(bevestigd) op f 5155.-; 

0. dat voo1-ts X . niet vóór 1 September 1925 
aan Burgemeester en Wethouders van 's Her
togenbosch het verlangen heeft te kennen ge
geven, dat zijn pensioensgrondslag op laatst
genoemd bedrag .,wordt" gesteld; 

0 . dat alsnu de vraag behoort te worden 
beantwoord, of Burgemeester en \Vethouders 
van 's Hertogenbosch ingevolge art. 150, 1 der 
Pensioenwet 1922, zooals dit bij de wet van 
28 Mei 1925, S. n°. 216, met ingang van 1 Juli 
1925 is gewijzigd, den pensioensgrondslag ïTan 
X. met ingang van laatstgemelden datum terecht 
hebben vastgesteld op het bedrag der wedde ; 

0 . dat klager heeft betoogd, dat uit de ge
schiedenis van de wet van 1925 duidel ijk zoude 
volgen, dat het de bedoeling is geweest dat 
Burgemeester en Wethouders aldus zouden 
beslissen; 

0. dat de wet van 1925 geen enkele bepaling 
bevat, die de uitvoering van het nieuwe l ste lid 
van art. 150 regelt ; 

. 0. dat dus ook bij die uitvoering de gewone 
regeling van de Pensioenwet betreffende vast. 
stelling en wijziging van een pensioensgrondslag 
van kracht is gebleven ; 

0. dat art. 33-2 dier wet bepaalt, dat bij 
elke verandering in de wedde de pensioens
grondslag opnieuw wordt vastgest eld ; 

0. dat in de wedde van X. sedert 1 Januari 
1925 geen verandering is gekomen, zoodat er 
voor hem geen aanleiding bestond eene ver
andering van zijn pensioensgrondslag te ver
wachten en dus ook niet om eenigen maatregel 
tot behoud van dien grondslag te nemen ; 

0 . dat evenmin kan worden aangenomen, dat 
de wet aan dit stilzitten van X . eenig door hem 
niet gewild gevolg heeft verbonden ; 

0. dat dus - wat er moge zjjn van de door 
klager beweerde bedoeling van den wetgever -
deze in elk geval heeft verzuimd die bedoeling 
tot verwezenlijking t e brengen : 

0 . dat verweerder mitsdien op het door X. 
tegen de beslissing van 22 September 1925 
ingediend bezwaarschrift terecht gunstig heeft 
beschikt; 

Rechtdoende in naam der Koningin ; 
Bevestigt de beslissing, waartegen het beroep 

is gericht. 

9 Juni 1926. BESLUIT tot vernietiging van 
het besluit van Gedeputeerde-Staten van 
Frie-S/,and van 9 Mei 1923, n°. 82, 2de afd. F, 
waarbij goedkeuring is onthouden aan het 
besluit van den Raad der gemeente Sneek 
van 30 April 1923, n°. 9a, tot wijziging 
der gemeentebegrooting voor het dienst
jaar 1923. S. lfi5. 

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

den Raad der gemeente Sneek tegen het besluit 
van Gedeputeerde Staten van Frie-S/,and van 
9 Mei 1923, n°. 82, 2e afdeeling F, waarbij 
goedkeuring is onthouden aan zijn besluit van 
30 April 1923, n°. 9a, tot wijziging der begroo
ting voor het dienstjaar 1923; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
15 Augustus 1923, n°. 563; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 4 
Juni 1926, n°. 982 S, afdeeling Armwezen·; 

Overwegende : dat de Raad der gemeente 
Sneek bij besluit van 14 Juli 1921 o. a . heeft 
besloten, Burgemeester en Wethouders te mach
tigen, in overleg met de commissie van advies 
voor de werkloosheidsverzekering, steun te ver
leenen aan : a. ,,uitgetrokken" werklooze werk
nemers; b. nog niet "reglementair rechthebben
de" werklooze arbeiders die naar hunne 
meening dien steun noodig hebben, bij welke 
steunverleening de Rijksregeling als leiddraad 
zal worden genomen ; 

dat in verband met dit besluit de Raad bij 
besluit van 30 April 1923 de gemeentebegroo
t ing voor het dienstjaar 1923 heeft gewijzigd 
door: 

1°. den post onder volgnummer 302, hoofd
stuk X ar t. 2. Bijdrage ingevolge het werkloos
heidsbesluit 1917 en de werkloosheidsverzeke
ringsnoodwet en kosten der arbeidsbeurs met 
f 400 te verhoogen en alzoo te brengen op 
f 11,400; 
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2°. den post onder volgnummer 336, Hoofd
stuk XV, art. 1 "Onvoorziene uitgaven" met 
f 400 te verlagen en alzoo te brengen op 
f 14,379.46½; 

dat bij besluit van 9 Mei 1923, n°. 82, 2e af
deeling F, Gedeputeerde·Staten aan het Raads
besluit de goedkeuring hebben onthouden uit 
overweging dat het bedrag van f 400, waarmede 
de uitgaafpost volgnummer 302 wordt ver
hoogd, blijkens de memorie van toelichting zal 
worden aangewend tot het doen van uitkee
ringen aan zoogenaamde "uitgetrokkenen" en 
nog niet reglementair rechthebbende werk
loozen ; dat Gedeputeerde taten elke steun
verleening, welke niet kan worden geràngschikt 
onder de door de wet en het Koninklijk Besluit 
geregelde werkloosheidsverzekering, beschou
wen als armenzorg en derhalve onderworpen 
achten aan de bepalingen der Armenwet, die 
uitsluitend met de individueele behoeften van 
den ondersteunde wil zien gerekend en in ge
meenten, waar zich eene burgerlijke instelling 
van weldadigheid bevindt, alleen deze instelling 
tot het verleenen van overheidssteun bevoegd 
verklaart ; dat, vermits de uitkeeringen te wier 
behoeve de verhooging van den uitgaafpost 
volgnummer 302 wordt voorgest!3ld niet over
eenkomstig bedoelde bepalingen zullen plaats 
hebben, Gedeputeerde Staten het betrekkelijk 
Raa.dsbe luit oordeelen te zijn in strijd met de 
Armenwet; 

dat van het besluit van Gedeputeerde Staten 
de gemeenteraad bij Ons in beroep is gekomen 
aanvoerende dat hier van armenzorg in den zin 
der Armenwet geen sprake is ; dat weliswaar 
de steunverleening aan uitgetrokken en niet re
glementair rechthebbende werkloozen niet is 
een rechtstreeksch uitvloeisel van het Werk
loosheidsbesluit 1917 noch van de werkloos
heidsverzekeringsnoodwet, maar dat daarmede 
volstrekt niet is gemotiveerd het door de Gede
puteerde Staten ingenomen standpunt ; dat 
rmmers veeleer kan worden gesproken in dezen 
geest, dat de Overheid in aansluiting aan de 
gereglementeerde werkloosheidsverzekering en 
derhalve als steun van de zelfzorg der verzeker
den, gedurende de periode, waarin deze niet 
meer of nog niet recht op uitkeering hebben, 
de werkloozen niet aan de armenzorg mag over
laten, wil zij niet, dat een belangriJk deel van 
de gereglementeerde werkloozenzorg haar doel 
zal missen ; dat dit doel althans als tweeledig 
kan worden beschouwd, n.l. behoorlijke materi
eele zorg en behoorlijke moreele zorg voor een 
bepaalde groep werkloozen door de desbetref
fende personen voor aanraking met organen van 
armenzorg te hoeden, uit welke aanraking in 
veel sterkere mate een gevoel van verslapping 
der zelfzorg moet voortvloeien dan uit een werk
loozenuitkeering als aanvulling van reglemen
tairen steun ; dat derhalve de door den Raad 
gewilde uitkeering aan werkloozen veeleer is te 
beschouwen als een maatregel ter voorkoming 
van eigenlijke, door de Armenwet beb,eerschte, 
armlastigbeid ; dat blijkbaar ook door de Re
geering het standpunt der Gedeputeerde Staten 
niet wordt gedeeld, getuige o.a. de door Onzen 
Minister van Binnenlandsche Zaken uitgevaar
digde circulaires van 7 December 1921 en 19 
December 1922; dat de in die circulaires om
schreven steunregelingen in beginsel volstrekt 
geen ander karakter dragen dan de door den 

Raad in het leven geroepene ; dat immers hier 
geen andere afwijking valt te constateeren dan 
deze, dat in het eene geval de steunbedragen 
door Onzen Minister van Binnenlandscbe Zaken 
en La.ndbouw op voorstel van het desbetreffende 
gemeentebestuur worden vastgesteld, terwijl 
dit in het andere geval door de gemeentelijke 
autoriteiten zelfstandig geschiedt; dat derhalve, 
indien door de gemeente Sneek in strijd met de 
wet is gehandeld, dat ook plaats heeft door 
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw, welk laatste bezwaarlijk valt aan te 
nemen; 

Overwegende, dat het verleenen van gelde
lijken steun van gemeentewege aan uitgetrok
kenen en nog niet reglementair-rechthebbende 
werkloozen is bedoeld als te zijn van tijdelijken 
aard ; dat deze tijdelijke steunverleening niet 
valt onder armenzorg, evenmin als b.v. de 
steunverleening vanwege watersnoodcomm.issies 
als armenzorg wordt aangemerkt ; 

Overwegende voorts, dat zeer zeker op het 
oogenblik, dat de Raad der gemeente Sneek het 
besluit tot wijziging der gemeentebegrooting 
nam, de steunverleening in het algemeen aan 
uitgetrokken en nog met reglementair-recht
hebbende werkloozen nog niet zoo lang had 
geduurd, dat die steunverleening haar tiJdelijk 
karakter reeds had verloren ; 

dat derhalve Gedeputeerde Staten van Fries
land ten onrechte aan de met de steunverleening 
verband houdende wijziging van de begrooting 
hunne goedkeuring hebben onthouden; 

Gezien de Gemeentewflt ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Gedeputeerde Staten van Friesland van 
9 Mei 1923, n°. 82, 2• afd. F, alsnog goedkeuring 
te verleenen aan het besluit van den Raad der 
gemeente Sneek, d.d. 30 April 1923, n°. 9a, tot 
wijziging der gemeent.ebegrooting voor het 
dienstjaar 1923. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat tegeHjk met de in hoofde dezes 
vermelde voordracht van Onzen genoemden 
Minister in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur. 

Het Loo, den 9den Juni 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw, J. B. KAN. 

(Uitgeg. 24 Juni 1926.) 

N°. 982 S. 

AFDEELING ARMWEZEN. 

Beroep van den Raad van 
Sneek, tegen besluit Gede
puteerde Staten van Fries-

land. 

's-Gravenhage, 4 Juni 1926. 
Aan de Koningin. 

Het behaagde Uwer Majesteit bij Kabinets
beschikking van 21 .Augustus 1923, n°. 16, in 
handen van mijn toenmaligen ambtsvoorganger 
te stellen het hiernevens eerbiedig weder aan-
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geboden advies van den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur, d.d. 
15 Augustus 1923, n°. 563, met daarbij beboo
rend ontwerp-besluit, betreffende een beroep 
ingesteld door den Raad der gemeente Sneek 
tegen een besluit van Gedeputeerde Staten van 
Friesland,, d.d. 9 Mei 1923, n°. 82, 2• Afdeeling 
F, waarbij goedkeuring is onthouden aan het 
Raadsbesluit dier gemeente van 30 April 1923, 
no. 9a, tot wijziging der begrooting voor het 
dienstjaar 1923. 

Bedoeld ontwerp-besluit is van den volgenden 
inhoud: 

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

den Raad der gemeente Sneek tegen het besluit 
van Gedeputeerde Staten van Friesland van 
9 Mei 1923, n°. 82, . 2• afdeeling F, waarbij 
goedkeuring is onthouden aan zijn besluit van 
30 April 1923, n°. 9a, tot wijziging der begroo
ting voor het dienstjaar 1923 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
15 Augustus 1923, n°. 563 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 

Overwegende : dat de Raad der gemeente 
Sneek bij besluit van 14 Juli 1921 o. a. heeft 
besloten, Burgemeester en Wethouders te 
machtigen, in overleg met de commissie van 
advies voor de werkloosheidsverzekering steun 
te verleenen aan: a. ,,uitgetrokken" werklooze 
werknemers ; b. nog niet "reglementair recht
hebbende" werklooze arbeiders die naar hunne 
meening dien steun noodig hebben, bij welke 
steunverleening de Rijksregeling als leiddraad 
zal worden genomen ; 

dat in verband met dit besluit de Raad bij 
besluit van 30 April 1923 de gemeente-begroo
ting voor het dienstjaar 1923 heeft gewijzigd door: 

1 °. den post onder volgnu=er 302, hoofd. 
stuk X art. 2. Bijdrage ingevolge het werkloos
heidsbesluit 1917 en de werkloosheidsverzeke
ringsnoodwet en kosten der arbeidsbeurs met 
f 400 te verhoogen en alzoo te brengen op 
f 11,400; 

2°. den post onder volgnummer 336, Hoofd. 
stuk XV, art. 1 "Onvoorziene uitgaven" met 
f 400 te verlagen en alzoo te brengen op 
f 14,379.46 ½ ; 

dat bij besluit van 9 Mei 1923, n°. 82, 2• af. 
deeling F, Gedeputeerde Staten aan het Raads
besluit de goedkeuring hebben onthouden uit 
overweging, dat het bedrag van f 400, waar
mede de uit!;\aafpost volgnummer 302 wordt 
verhoogd, bliJkens de memorie van toelichting 
zal worden aangewend tot het doen van uit
keeringen aan zoogenaamde "uitgetrokkenen" 
en nog niet reglementair rechthebbende werk
loozen; dat Gedeputeerde Staten elke steun
verleening, welke niet kan worden gerangschikt 
onder de door de wet mi het Koninklijk Besluit 
geregelde werkloosheidsverzekering, beschou
wen als armenzorg en derhalve onderworpen 
achten aan de bepalingen der Armenwet, die 
uitsluitend met de individueele behoeften van 
den ondersteunde ,vil zien gerekend en in ge
meenten, waar zich eene burgerlijke instelling 
van weldadigheid bevindt, alleen deze instelling 
tot het verleenen van overheidssteun bevoegd 
verklaart; 

dat, vermits de uitkeeringen, te wier behoeve 

1 de verhooging van den uitgaafpost volgnu=er 
302 wordt voorgesteld, niet overeenkomstig 
bedoelde bepalingen zullen plaats hebben, 
Gedeputeerde Staten het betrekkelijk Raads
beslwt oordeelen te zijn in strijd met de Armen
wet; 

dat van het besluit van Gedeputeerde Staten 
de gemeenteraad bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat hier van armenzorg in den 
zin der Armenwet geen sprake is ; dat weliswaar 
de steunverleening aan uitgetrokken en niet 
reglementair rechthebbende werkloozen niet is 
een rechtstreeksch uitvloeisel van het Werkloos
heidsbesluit 1917 noch van de werkloosheids
verzekeringsnoodwet, maar dat daarmede vol
strekt niet is gemotiveerd het door de Gede
puteerde Staten ingenomen standpunt ; dat 
immers veeleer kan worden gesproken in dezen 
geest, dat de Overheid in aansluiting aan de 
gereglementeerde werkloosheidsverzekering en 
derhalve als steun van de zelfzorg der verzeker
den, gedurende de periode, waarin deze niet 
meer of nog niet recht op uitkeering hebben, de· 
werkloozen niet aan de armenzorg mag over
laten, wil zij niet, dat een belangrijk deel van 
de gereglementeerde werkloozenzorg haar doel 
zal missen ; dat dit doel althans als tweeledig 
kan worden beschouwd, n.l. behoorlijke mate
rieele zorg en behoorlijke moreele zorg voor 
een bepaalde groep werkloozen door de des
betreffende personen voor aanraking met or
ganen van armenzorg te behoeden, uit welke 
aanraking in veel sterkere mate een gevoel van 
verslapping der zelfzorg moet voortvloeien dan_ 
uit een werkloozenuitkeering als aa.nvulling van_ 
reglementairen steun ; dat derhalve de door den 
Raad gewilde uitkeering aan werkloozen veeleer 
is te beschouwen als een maatregel ter voorko
ming van eigenlijke, door de Armenwet be
heerschte, armlastigheid ; dat blijkbaar ook door 
de R egeering het standpunt der Gedeputeerde
Staten niet wordt gedeelrl, getuige o. a. de door 
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken uit
gevaardigde circulaires van 7 December 1921 
en 19 December 1922; dat de in die circulaires 
omschreven steunregelingen in beginsel volstrekt 
geen ander karakter dragen dan de door den 
Raad in het leven geroepene ; dat immers hier 
geen andere afwijking valt te constateeren dan 
deze, dat in het eene geval de steunbedragen_ 
door Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw op voorstel van het desbetreffende 
gemeentebestuur worden vastgesteld, terwi,il dit 
in bet andere geval door de gemeentelijke 8.uto
riteiten zelfstandii, geschiedt; dat derhalve, in
dien door de gemeente Sneek in strijd met de wet 
is geha,ndeld, dat ook plaats heeft door Onzen 
Minister van Binnenlandsche Zaken en Land
bouw, welklaatste bezwaarlijk valt aan te nemen; 

Overwe5ende : dat het verleenen van gelde
lijken steun va.n gemeentewege aan "uitgetrok
ken" en nog niet .,reglementair rechthebbende" 
werkloozen moet worden aangemerkt als armen
zor~, welke moet plaats vinden op de bij de· 
Armenwet voorgeschreven wijze ; 

dat de door den R ead der gemeente Sneek
vastgestelde steunregeling, waarbij, met voorbij
gang van het Burgerlijk Armbestuur, Burge
meester en Wethouders gemachtigd worden, in 
overleg met de Commissie van Advies voor de 
werkloosheidsverzekering sti:un te verleenen aan 
"uitgetrokken" werklooze werknemers en nog 
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niet "reglementair rechthebbende" werklooze 
arbeiders zich met de bepalin!:(en dezer Wet niet 
verdraagt, in het bijzonder met met artikel 30, 
krachtens welk artikel op een verzoek om 
ondersteuning door het Bestuur van de burger
lijke instelling van weldadigheid of bij gebreke 
daarvan door Burgemeester en Weth<:mders 
moet worden beslist ; 

dat mitsdien Gedeputeerde Staten terecht 
aan de met de vastgestelde steunregeling ver
band houdende wijziging van de begrooting 
hunne goedkeuring hebben onthouden ; 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroe:p ongegrond te verklaren. 
Onze Mimster van Binnenlandsche Zaken en 

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

Met dit ontwerp-besluit kan ik mij bezwaarlijk 
vereenigen. 

Het verleenen van geldelijken steun van 
gemeentewege aan uitgetrokken en nog niet 
reglementair rechthebbende werkloozen is be
doeld als te zijn van tijdelijken aard. 

Deze tijdelijke steunverleening valt m. i. niet 
onder armenzorg, evenmin als b.v. steunver
leening vanwege watersnoodcommissies als 
armenzorg wordt aangemerkt. Voorts had, zeer 
zeker op het oogenblik, dat de Raad der ge
meente Sneek het besluit tot wijziging der 
gemeentebegrooting nam, de steunverleening in 
het algemeen aan uitgetrokken en nog niet 
reglementair-rechthebbende werkloozen, nog 
niet zoo lang geduurd, dat die steunverleening 
haar tijdelijk karakter reeds had verloren. 

Op deze gronden ben ik van meening, dat 
het besluit van Gedeputeerde Staten vari Fries
land, d.d. 9 Mei 1923, n°. 82, 2• Afdeeling F, 
waarbij goedkeuring is onthouden aan het be
sluit van den Raad der gemeente Sneek, d .d. 
30 April 1923, n°. 9a, behoort te worden ver
nietigd en dat evengenoemd Raadsbesluit door 
Uwe Majesteit alsnog behoort te worden goed
gekeurd. 

Een in dien zin ov.gemaakt ontwerp-besluit 
wordt Uwer Majesteit hierbij eerbiedig ter be
krachtiging aangeboden. 

De Minister 11an Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw, J. B. KAN. 

9 Juni 1926. BESLUIT tot vernietiging van 
het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Friesland, van 15 April 1925, n°. 74, 2de 
afd. F, waarbij goedkeuring is onthouden 
aan de begrooting der gemeente Bolsward 
voor het dienstjaar 1925. S, 166. 

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

den Raad der gemeente Bolsward tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Friesland 
van 15 April 1925, n°. 74, 2e afdeeling F, 
waarbij goedkeuring is onthouden aan de be
grooting dier gemeente voor het dienstjaar 
1925; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
5 Augustus 1925, n°. 691 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 4 Juni 
1926, n°. 1016 S, afdeeling Armwezen; 

Overwegende : dat het besluit Ivan Gedepu
teerde Staten steunt op de overweging, dat in 
de begrooting onder volgnummen 263a, voor
komt een post van f 2000 voor steun aan uit
getrokken werkloozen ; dat Gedeputeerde Sta
ten in een nota van opmerkingen, behoorende 
bij hun schrijven van 25 Februari 1925, n°. 127, 
2e afdeeling F, hunne bezwaren tegen genoem
den post uitvoerig hebben uiteengezet, maar de 
Raad niet tot schrapping daarvan wenscht over 
te gaan ; dat zij de aangegeven bezwaren ten 
volle handhaven en daarom geen vrijheid kun
nen vinden de begrooting goed te keuren ; dat 
hun vergadering zich evenmin kan vereenigen 
met de dekking van het geraamde tekort van het 
electriciteitsbedrijf over 1925 uit geldleening 
(volgnummer 299) ; 

dat de Raad in beroep aanvoert, dat ten 
aanzien van de dekking van het verlies van het 
electriciteitsbedrijf besloten is alsnog aan de 
bezwaren van Gedeputeerde Staten tegemoet 
te komen ; dat ruj evenwel bezwaar heeft ge
maakt de op die begrooting uitgetrokken post 
ad f 2000 voor steun aan uitgetrokken werk
loozen te schrappen, omdat hij zich op het 
standpunt stelt, dat het niet wenscbelijk moet 
worden geacht uitgetrokken werkloozen te 
noodzaken zich bij het Armbestuur te ver
voegen, ten einde steun te verkr~jgen ; dat er 
weliswaar eene regeling is getroffen door het 
Armbestuur met de verschillende diaconieën 
omtrent het ujtkeeren van steun aan uitge
trokken werkloozen ; dat deze steun voor 75 pct. 
door Armvoogden wordt gerestitueerd voor 
zoover betreft personen behoorende tot eene 
kerkelijke gezindte, terwijl zij, die niet daartoe 
behooren, zich rechtstreeks moeten wenden tot 
Voogden van het Algemeen Stads-armenhuis; 
dat deze regeling hem niet sympathiek is, omdat 
dan het karakter van ondersteuning door het 
Armbestuur bestaan blijft ; dat het naar zijn 
oordeel op den weg der gemeente ligt den bona 
fide ujtgetrokken werkloozen arbeider te steu
nen, ten einde hem· daardoor te vrijwaren voor 
ondersteuning uit de kas der openbare liefdadig
heid ; dat het verleenen van zoodanigen steun 
naar zijn oordeel behoort tot de sociale taak der 
gemeentelijke overheid ; dat hij dan ook geen 
vrijmoedigheid beeft kunnen vinden aan het 
verlangen van Gedeputeerde Staten te voldoen ; 

Overwegende, dat het verleenen van gelde
lijken steun van gemeentewege aan ujtgetrokken 
werkloozen is bedoeld als te zijn van tijdelijken 
aard ; dat deze tijdelijke steunverleening niet 
valt onder armenzorg, evenmin als b.v. de 
steunverleening vanwege watersnoodcommis
sies als armenzorg wordt aangemerkt ; 

Overwegende voorts, dat zeer zeker op het 
oogenblik, dat de Raad der gemeente Bolsward 
de begrooting voor het dienstjaar 1925 vast
stelde, de steunverleening in het algemeen aan 
uitgetrokken werkloozen nog niet zoo lang had 
geduurd, dat die steunverleening haar tijdelijk 
karakter reeds had verloren ; dat derhalve 
Gedeputeerde Staten van Friesland ten onrechte 
aan de begrooting der gemeente Bolsward hunne 
goedkeuring hebben onthouden, op grond van 
het feit, dat in de begrooting een post steun aan 
uitgetrokken werkloozen voorkomt ; 

Gezien de Gemeentewet ; 
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Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van het bestreden besluit 

-van Gedeputeerde Staten van Friesland van 
15 April 1925 n°. 74, 2e afd. F, alsnog aan de 
begrooting d er gemeente Bolsward voor het 
-dienstjaar 1925 goedkeuring te verleenen. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat tegelijk met de in hoofde dezes 
vermelde voordracht van Onzen genoemden 
"Minister, in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
:schillen van Bes tuur. 

H et Loo, den 9den Juni 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw, J. B. KAN. 

(Uitgeg. 24 J uni 1926.) 

No. 1016 S. 

AFDEELING ARMWEZEN. 

:Beroep van den Raad van 
Bolsward, t egen besluit 

G. S. Friesland. 

's-Gravenhage, 4 Juni 1926. 
Aan de Koningin. 

Eerbiedig wordt Uwer Majesteit hierbij aan
geboden het advies van den Raad van State, 
Afd. voor de Geschillen van Bestuur, d .d. 5 
Augustus 1925, n°. 691, met daarbij behoorend 
ontwerp-besluit, betreffende een beroep inge
steld door den Raad der gemeente Bolsward 
tegen een besluit van Gedeputeerde Staten van 
Friesland, d.d. 15 April 1925, n°. 74, 2e Afd. F, 
waarbij goedkeuring is onthouden aan de be
grooting dier gemeente voor het dienstjaar 1925. 

Bedoeld ontwerp-besluit is van den volgenden 
inhoud: 

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

den Raad der gemeente Bolsward tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Friesland 
van 15 April 1925, n°. 74, 2e afdeeling F, waarbij 
goedkeuring is onthouden aan de begrooting 
dier gemeente voor het dienstjaar 1925 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
5 Augustus 1925, n°. 691; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 
· Overwegende : dat het besluit van Gedepu
teerde Staten steunt op de overweging, dat in 
de begrooting onder volgnummer 263a, voor
komt een post. van f 2000 voor steun aan uitge
trokken werkloozen ; dat Gedeputeerde Staten 
in een nota van opmerkingen, behoorende bij 
hun schrijven van 25 F ebruari 1925, n°. 127, 
2e afdeeling F, hunne bezwaren tegen genoem
den post uitvoerig hebben uiteengezet, maar de 
Raad niet tot schrapping daarvan wenscht over 
te gaan ; dat zij de aangegeven bezwaren ten 
volle handhaven en daarom geen vrijheid kun
nen vinden de begrooting goed te keuren ; dat 
hun vergadering zich evenmin kan vereenigen 
met de dekking van het geraamde tekort van 
het electriciteitsbedrijf over 1925 uit geldleening 
(volgnummer 299) ; • 

l9i6 

dat de Raad in beroep aanvoert, dat ten aan
zien van de dekking van het verlies van het 
electriciteitsbedrijf besloten is alsnog aan de 
bezwaren van Gedeputeerde Staten tegemoet 
te komen ; dat hij evenwel bezwaar heeft ge
maakt de op die begrooting uitgetrokken post 
ad f 2000 voor steun aan uitgetrokken werk
loozen te schrappen, omdat hij zich op het 
standpunt stelt, dat het niet wenschelijk moet 
worden geacht uitgetrokken werkloozen te 
noodzaken zich bij het Armbestuur te vervoe
gen, ten einde steun te verkrijgen ; dat er welis
waar eene regeling is getroffen door het Arm
bestuur met de verschillende diaconieën omtrent 
het uitkeeren van steun aan uitgetrokken werk
loozen ; dat deze steun voor 75 pct. door Arm
voogden wordt gerestitueerd voor zoover betreft 
personen behoorende tot eene kerkelijke ge
zindte, terwijl zij, die niet daartoe behooren, 
zich rechtstreeks moeten wenden tot Voogden 
van het Algemeen Stads-armenhuis ; dat deze 
regeling hem niet sympathiek is, omdat dan 
het karakter van ondersteuning door het Arm
bestuur bestaan blijft ; dat het naar zijn oordeel 
op d en weg der gemeente ligt den bona fide 
uitgetrokken werkloozen arbeider te steunen, 
ten einde hem daardoor te vrijwaren voor 
ondersteuning uit de kas der openbare liefdadig
heid; 

dat het verleenen van zoodanigen steun naar 
zijn oordeel behoort tot de sociale taak der ge
meentelijke overheid ; dat hij dan ook geen 
vrijmoedigheid heeft kunnen vinden aan het 
verlangen van Gedeputeerde Staten te voldoen ; 

Overwegende, · dat het verleenen van gelde
lijken steun van gemeentewege aan uitgetrokken 
werkloozen moet worden aangemerkt als armen
zorg, welke moet plaats vinden op de bij de 
Armenwet voorgeschreven wijze ; 

dat, zooals uit het beroepschrift blijkt, de op 
de begrooting der gemeente Bolsward onder 
n°. 263a uitgetrokken post van f 2000 ten doel 
heeft den uitgetrokken werkloozen arbeider te 
steunen ten einde hem te vrijwaren voor onder
steuning u.it de kas der openbare liefdadigheid ; 

dat echter eene zoodanige steunverleening 
zich niet verdraagt met de bepalingen der 
Armenwet, in het bijzonder niet met art. 30, 
krachtens welk artikel op een verzoek om 
ondersteuning door het bestuur van de bur
gerlijke instelling van weldadigheid, in dit geval 
het Burgerlijk Armbestuur, moet worden be
slist ; 

dat Gedeputeerde Staten mitsdien terecht, 
zij het ook op grond van andere motieven, 
tegen den met de bedoelde steunregeling ver
band houdenden begrootingspost, bezwaar heb
ben gemaakt ; 

Gezien de Gemeentewet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

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

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

Met dit ontwerp-besluit kan ik mij bezwaarlijk 
vereenigen. 

Het verleenen van geldelijken steun van ge
meentewege aan uitgetrokken werkloozen is 
bedoeld te zijn als van tijdelijken aard. 

Deze tijdelijke steunverleening valt m. i. niet 

21 
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onder armenzorg, evenmin als b.v. steunver
leening vanwege watersnoodcommissies als 
armenzorg wordt aangemerkt. Voorts had zeer 
zeker op het oogenblik, dat de Raad der gemeente 
Bolsward de gemeentebegrooting vaststelde de 
steunverleening in het algemeen aan uitgetrok
ken werkloozen nog niet zoo lang geduurd, dat 
die steunverleening haar tijdelijk karakter reeds 
had verloren. 

Op deze gronden ben ik van meening, dat het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Friesland 
d.d. 15 April 1925, n°. 74, 2e Afd. F, waarbij 
goedkeuring is onthouden aan de begrooting 
der gemeente Bolsward voor het dienstjaar 1925, 
behoort te worden vernietigd, en dat deze be
grooting door Uwe Majesteit alsnog behoort te 
worden goedgekeurd. 

Een in dien zin op$emaakt ontwerp-besluit 
wordt . Uwer Majesteit hierbij eerbiedig ter 
bekrachtiging aangeboden. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw, J. B. KAN. 

9 Juni 1926. RONDSCHRIJVEN van den Minister 
van Waterstaat aan Burgemeesters en 
Wethouders van alle gemeenten, betreffen
de : verordeningen inzake de luchtvaart. 

Bij brief van 12 Juli 1921, n°. 311 afdeeling 
Waterstaat A, aangevuld door dien van 3 Augus
tus 1921, n°. 304, Afdeeling Waterstaat A., 
welker inhoud door tusschenkomst van Ged. 
Staten te Uwer kennis werd gebracht, ver
zocht mijn Ambtsvoorganger te mogen worden 
ingelicht omtrent reeds bestaande en nog te 
maken gemeentelijke verordeningen en open
bare kennisgevingen betreffende de luchtvaart. 

Gelijk ook uit die brieven lijkt, werd bij 
dat verzoek in het bijzonder de aandacht ge
vestigd op verordeningen en kennisgevingen 
in zake vertooningen met vliegtuigen, het 
vliegen beneden een bepaalde hoogte, e. d. 

Mede in verband met het rondschrijven van 
mijn Ambtsvoorganger van 12 Mei 1924, 
n°. 344, afdeeling Waterstaat A, waarin werd 
gewezen op het gevaar dat kabellballons en 
kabelvliegers voor luchtvaartuigen kunnen 
veroorzaken, zou ik het op prijs stellen eveneens 
te mogen vernemen of, en zoo ja welke, ver
ordeningen en openbare kennisgevingen in zake 
het oplaten van kabe1ballons en kabelvliegers 
alsmede inzake het oplaten van vliegers in het 
algemeen, in Uwe gemeente werden uitge
vaardigd. Ook zou ik het op prijs stellen t .z.t. 
met alsdan nader uitgevaardi~de verordeningen 
en openbare kennisgevingen mzake dit onder-
werp in kennis te worden gesteld. (B.) 

9 Jitni 1926. BESCfilKKING van den Hoogen 
Raad. 

B elasting op de openbare vermakelijkheden 
der gemeente Berg en Terblijt. 

Ten onrechte wordt door de verweerster 
in cassatie de niet-ontvankelijkheid van 
het beroep in cassatie betoogd, op grond, 
dat de burgemeester, die voor de gemeente 
o:ptreedt tot het voeren der procedure, 
met is gemachtigd door den gemeenteraad 
en op een desbetreffend raadsbesluit de 
goedkeuring van Ged. Staten niet is ver
kregen. Art. 265b der gemeentewet wijst 

den burgemeester aan tot het instellen van 
het beroep. De artt. 143 en 194 aanhef 
der gemeentewet missen, waar het hier geen 
rechtsgeding in een burgerlijke zaak be
treft, alle toepassing. 

Waar het tooneel, waar ten deze de 
voorstelling is gegeven, is gelegen buiten 
de gemeente Berg en Terblijt, doch de 
plaats, waar de toeschouwers de tooneel
vertooning bijwonen, in die gemeente, 
was de belasting op de publieke vermake
lijkheden in de gemeente Berg en Terblijt 
verschuldigd. Van een toonee1voorstelling 
in den gebruikelijken zin van het woord 
en in den zin van art. 2 der betrokken 
gemeenteverordening is slechts sprake, 
wanneer niet alleen een tooneelstuk wordt 
opgevoerd maar er ook toeschouwers zijn. 
voor wie de voorstelling wordt gegeven. 
Van deze wordt de belasting geheven, zij 
worden belast indien en omdat zij toe
schouwers zijn . 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van den 

burgemeester der gemeente Berg en Terblijt. 
tegen de uitspraak van den Raad van Beroep 
voor de directe belastingen te Maastricht, van 
19 Febr. 1926, betreffende den aan de naam
looze vennootschap "Valkenburg Omhoog", te 
Valkenburg, op$elegden aanslag m de belasting 
op de vermakeliJkheden van genoemde gemeente 
Berg en Terblijt ; 

Gezien de stukken ; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Advocaat-Generaal Besier, namens den Pro
cureur-Generaal, strekkende tot verwerping 
van het beroep ; 

0. dat ten deze, voor zoover voor de be
handeling van het beroep in cassatie van belang, 
vaststaat: 

dat de N .V. ,,Valkenburg Omhoog" wegens 
het geven van tooneelvoorstellingen in een 
open-luchttheater, waarvan een gedeelte is 
gelegen binnen het gebied van de gemeente 
Berg en Terblijt, in de belasting op de OJ?enbare 
vermakelijkheden van die gemeente 1s aan
geslagen tot een bed.rag van f 931.85, zijnde 
10 pct. van den gezamenlijken prijs der voor 
de voorstellingen afgestempelde toegangsbe
wijzen; 

dat de belanghebbende tegen dien aanslag 
bezwaar heeft ingediend bij den gemeenteraad, 
daartegen aanvoerende, dat het nooit in de be
doeling van den wetgever kan hebben gelegen, 
dat voor één uitvoering in meer dan één ge
meente belasting zou zijn verschuldigd, doch 
de gemeenteraad bij besluit van 13 Nov. 1925 
dat bezwaar ongegrond heeft ver;laard ; 

dat de belanghebbende zich van die beschik
king in beroep heeft voorzien, aan de vroe~er 
geopperde bezwaren tegen dubbele belastmg 
toevoegend, dat de grensscheiding tusschen de 
gemeenten Ber~ en Terblijt en Houthem loopt 
door het terrem van voornoemd open-lucht
theater, in dier voege, dat de voor het publiek 
bestemde zitplaatsen zich geheel bevinden op 
het grondgebied van de gemeente Berg en 
Terblijt en de speelruimte, het tooneel, geheel 
op dat der gemeente Houthem, zoodat, daar 
volgens de verordening het object der belasting 
wordt gevormd door de voorstelling zelve, niet 
door de daarbij aanwezige toeschouwers, ten 
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onrechte door de gemeente Berg en Terblijt 
belasting is geheven ; 

dat de Raad van Beroep in de bestreden 
uitspraak, na een aantal door de gemeente 
voorgestelde middelen van niet-ontvankelijkheid 
van liet beroep te hebben verworpen, het boven
vermeld besluit van den gemeenteraad van 
13 Nov. 1925, zoomede den daarbij gehand
haafden aanslag heeft vernietigd, na te hebben 
overwogen: 

"dat de verordening van Berg en Terblijt 
op de heffing eener belasting op de openbare 
vermakelijkheden als zoodanig in art. 1, sub b, 
onder meer noemt "de voor het publiek toe
gankelijke tooneelvoorstellingen" en in art. 2 
bepaalt, dat de belasting verschuldigd is "door 
den ondernemer" ; 

dat reeds taalkundig u it de woorden "voor
stelling" en "vertoonmg" noodwendig volgt, 
dat de openbare vermakelijkheid daar plaats 
heeft, waar de handeling verricht wordt, die 
het object der voorstelling of vertooning uit
maakt, waar dus aan het publiek "voorgesteld" 
of "vertoond" wordt, terwijl dit publiek niet 
aan die behandeling deel neemt, doch ze slechts 
bijwoont; 

dat hieruit volgt, dat het object der heffing 
is het geven of doen geven eener voorstelling 
of vertooning en niet het als toeschouwer bij
wonen der vertooning ; dat dus de vraag, of 
eene voorstelling onder de verordening valt, 
afhangt van de vraag of het tooneel, op het ge
bied der gemeente is gelegen, daar dit de plaats 
is, waar de ondernemer, dat is de volgens de 
verordening belastingschuldige, het zijnerzijds 
noodige verricht of doet verrichten wat voor 
een voorstelling wordt vereischt; 

dat hieraan niet afdoet het feit, dat de ge
meente Berg en Terblijt, zooals ook elders pleegt 
te geschieden, het bedrag der heffing afhankelijk 
stelt van den prijs der toegangsbewijzen en 
ook niet, dat de toegangsbewijzen behooren te 
worden gestempeld en van zegels te worden 
voorzien, omdat dit slechts in verband met den 
maatstaf der heffing noodige maatregelen zijn 
van controle : 

dat hieraan evenmin afdoet, dat het publiek 
bij het nemen van een toegangskaart meteen 
bij wijze van toeslag of verhooging de vermake
lijkheidsbelasting betaalt, omdat dit slechts de 
meeste practische en algemeen gebruikelijke 
wijze is, waarop de ondernemer áe door hem 
aan de gemeente verschuldigde belasting veelal 
reeds bij voorbaat op het publiek verhaalt ; 

dat uit het boven overwogene volgt, dat het 
in casu voor de verschuldigdheid der belasting 
niet voldoende is, dat de ruimte voor de toe
schouwers op het gebied van Berg en Terblijt 
is gelegen, doch dat het noodig is, dat het too
neel, de plaats waar "vertoond wordt", binnen 
de gemeente valt; 

dat de gemeente nu weliswaar ontkent, dat 
het tooneel in Houthem is gelegen, doch dat 
zij met deze ontkentenis met kan volstaan, 
daar zij als de gemeente, die de belasting heft, 
tegenover de ontkentenis der naamlooze ven
nootschap zal hebben te bewijzen, dat de voor
stellingen te Berg en Terblijt hebben plaats 
gehad; 

dat zij dit bewijs niet alleen niet heeft ge
leverd, doch ook geen enkele poging heeft ge
daan om hare bewering aan de hand van kadas-

trale kaarten of anderszins aannemelijk te 
maken, dat dus moet worden aangenomen, 
dat de voorstellingen niet te Berg en Terblijt 
hebben plaats gehad en de belasting dus ten 
onrechte is geheven"; 

0. dat de burgemeester der genoemde ge
meente tegen die uitspraak voordraagt de na
volgende vier middelen van cassatie : 

Jo. enz. ; 
4°. Schennis, althans verkeerde toepassing 

der sub 3° voornoemde artikelen (de artt. 260, 
265b, 265c gem. wet, 1, 2 en 4 der verordening 
van de gemeente Berg en Terblijft op de heffing 
eener belasting op openbare verma1i:elijkheden 
dd. 14 Nov. 1924, Red.), in verband met de 
artt. 1902, 1903, 1932, 1941, 1942 en 1944 
B. W., en art. 15 der wet van 17 Dec. 1914, 
S. 564, door ten onrechte van de gemeente 
Berg en Terblijt te eischen, dat door haar het 
bewijs worde geleverd, dat het tooneel der N.V. 
"Valkênburg Omhoog" zich niet bevindt op 
het grondgebied der gemeente Houthem, zooals 
de wederpartij stelt, eI1 doordien van de N.V. 
,,Valkenburg Omhoog" niet geëischt is het be
wijs te leveren van de grondslagen harer 
sustenuen, terwijl in elk geval ten minste aan 
een der partijen dienomtrent bewijs had dienen 
opgelegd te worden of had gehandeld moeten 
worden overeenkomstig gemeld art. 15 ; 

doordien voorts bij eenige twijfel omtrent 
het feit of al dan niet, toen de N.V. ,,Valken
burg Omhoog" bekend was gemaakt met het 
door haar te betalen bedrag ingevolge verorde
ning, meer dan twee maanden verstre1i:en waren, 
op het oogenblik van het uitbrengen harer be
zwaren bij den Raad, ook dienomtrent aan 
een der partijen bewijs had dienen te zijn 
opgelegd; 

doordien de Raad ten onrechte aannam, dat 
alleen de ondernemer der vermakelijkheden be
lastingplichtig was en niet de vier categorieën 
van personen, welke de verordening als hoofde
lijke schuldenaars aanwijst ; 

doordien de Raad ten onrechte aannam en 
uitsluitend als maatgevend beschouwt de plaats 
waar het tooneel is OJ?gericht en vanwaar de 
voorstelling en vertoomng geschiedt, daar zulks 
is in strijd met de duidelijke bepalingen der 
verordening, niet taalkundig te verdedigen en 
in strijd met het begrip vertooning of voor
stelling, die eensdeels veronderstelt de aan
wezigheid van een tooneel en anderdeels publiek; 

0. dat de belanghebbende bij vertoogschrift 
heeft aangevoerd, dat, nu niet blijkt, dat de 
Raad der gemeente Berg en Terblijt tot het 
instellen van beroep in cassatie heeft besloten 
en dat bovendien, al ware er een desbetreffend 
raadsbesluit, daarop niet de goedkeuring van 
Ged. Staten is verkregen, de burgemeester in 
zijn beroep niet-ontvankelijk moet worden 
verklaard; 

O. dat dit verweer ongegrond is : 
dat immers art. 2656 der gemeentewet uit

drukkelijk en zonder daarbij een raadsbesluit 
of goedkeuring van Ged. Staten als voorwaarde • 
te stellen den burgemeester aanwijst als den 
ambtenaar, bevoegd tot het instellen van beroep 
in cassatie tegen de uitspraken van de Raden 
van Beroep, terwij l voor het verweer ook geen 
steun kan worden gevonden in de art. 143 en 
194, aanhef en h der gemeentewet, omdat die 

, bepalingen, waar zij spreken van "regtsge-

2 ... * 
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dingen", het oog hebben op rechtsgedingen 
in_ burgerlijke zaken en dus ten deze toepassmg 
m1ssen; 

0. alsnu, omtrent het vierde middel van 
cassatie, in het bijzonder met het oog op de 
daarin in de laatste plaats gevoerde grief : 

dat de Raad min juist de vraag, waar een 
"tooneelvoorstelling" wordt gegeven, heeft 
beantwoord enkel naar mate van de plaats, waar 
het tooneel zich bevindt ; 

dat immers het begrip "voorstelling" mede
brengt, dat daarbij twee partijen zijn betrokken, 
eene die handelt en een andere welke de han
deling waarneemt ; 

dat in overeenstemming daarbij van een 
"tooneelvoorstelling'' in den $ebruikelijken zin 
van het woord alleen sprake 1s, als niet alleen 
op tooneel een tooneelstuk wordt opgevoerd, 
maar er ook toeschouwers zijn voor wie de 
voorstelling wordt gegeven : 

dat het woord "tooneelvoorstelling" 'm de
zelfde beteekenis is gebezigd in de toepasselijke 
belastingverordening ; 

dat daarin toch in art. 1 tooneelvoorstellingen 
worden bestempeld als "vermakelijkheden" , 
waaruit reeds blijkt, dat daarbij gedacht is aan 
toeschouwers, die door de voorstelling moet en 
worden vermaakt ; 

dat voorts in art. 2 is bepaa ld, dat de be
lasting verschuldigd is door den ondernemer 
der vermakelijkheden, door dengene op wiens 
naam of voor wiens rekening zij plaats heeft, 
door hem, die daarvoor zijn gebouw, getimmerte, 
localiteit of erf ten gebruike geeft en door den
gene. die toegangsbewijzen voor de vermake
lijkheid verkoopt en wel door elk hunner voor 
het geheel in dier voege, dat de betaling door 
een der belastingplichtigen de anderen bevrijdt 
en art. 4 het bedrag der te heffen belastmg 
vaststelt in verhouding tot den in het artikel 
nader omschreven toegangsprijs; 

dat, waar nu volgens de verordening de be
lasting wordt geheven weliswaar op de tooneel
voorstellingen - waarop de Raad in zijn uit
spraak nadruk legt -, doch zij wordt geheven 
van hen, die het publiek tegen geld tot de voor
stelling toegang verleenen en zelfs van hen, 
die, zooals de verkoopers van toegangsbewijzen, 
wellicht met de voorstelling zelve niets uit
staande hebben, terwijl het bedrag der belasting 
afhankelijk is van de opbrengst der door het 
publiek betaalde toegangsprijzen, uit dit ver
band blijkt, dat de verordening tooneelvoor
stellingen alleen heeft willen belasten, indien 
en omdat zij voor toeschouwers worden gegeven; 

dat de Raad derhalve, door de beide samen
stellende bestanddeelen van een tooneelvoor
stelling - de tooneeluitvoering zelve en de 
gelegenheid om die bij te wonen - te scheiden 
en alleen met het eerste rekening te houden, 
in stede van aan te nemen, dat de tooneelvoor
stelling wordt gegeven overal, waar een niet 
afgezonderd gedeelte van dat onverbreekbaar 
geheel zich afspeelt, de verordening niet met 
juistheid heeft toegepast en a ls gevolg daarvan 
den aanslag, waaromtrent overigens tusschen 
partijen geen geschil bestond, ten onrechte 
heeft vernietigd ; 

0. dat, nu wegens gegrondbevinding van de 
in het vierde middel in de laatste plaats ont
wikkelde grief de uitspraak van den Raad niet 
kan in stand blijven, de behandeling van de 

andere in dat middel te berde gebrachte grieven, 
zoom.ede van het l •, 2• en 3• middel, als voor 
partijen zonder belang kan achterwege blijven ; 

Vernietigt de bestreden beslissing : 
Handhaaft het besluit van den Raad der 

gemeente Berg en Terblijt van 13 Nov. 1923, 
waarbij de aanslag is in stand gehouden. 

(Gem. Stem.) 

10 Juni 1926. WET, houdende vaststelling 
van de Surinaamsche begrooting voor het 
dienstjaar 1926. S. J 67. 

DP. begrooting wordt vastgesteld op f 7,914.452. 

10 J uni 1926. WET, houdende vaststelling 
van de koloniale huishoudelijke begrooting 
van Curaçao voor het dienstjaar 1926. 
s. 168. 

De be.Jrooling wordt vastgesteld op f 3,080,829. 

10 Juni 1926. WET, houdende nadere wijzi
ging van de Indische Comptabiliteitswet. 
s. l fl9 . 

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

dat. het wenschelijk is de openbaarmaking van 
de jaarverslagen der Algemeene Rekenkamer in 
Nederlandsch-Indië aldaar te bespoedigen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In het laatste lid van artikel 71 

der Indische Comptabiliteitswet 1925 (Neil,er
landsch Staatsblad n°. 328; Indisch Staatsblad 
no. 448) vervallen de woorden "te zamen". 

2. Deze wet treedt in Nederlandsch-Indië 
in werking met ingang van den dag na dien 
van hare afkondiging aldaar. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den lOden Juni 

1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Koloniën, KoNINGSBERGER. 
( Uitgeg. 24 Juni 1926.) 

10 Juni 1926. WET tot het aangaan van een 
of meer geldleeningen ten laste van Neil,er
landsch-Indië. S. 170. 

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

dat het wenschelijk is ter vermindering van de 
rente van Indische schuld, een of meer geld
leeningen ten laste van Neil,erlandsch-Indië aan 
te gaan; · 

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

Machtiging. Bedrag. Naam. 
Art. 1. 1. Onze Minister van Koloniën 

wordt gemachtigd om, ter aflossing of verwis
seling voor hun nominaal bedrag van de niet 
uitgelote schuldbewijzen, welke behooren tot de 
Nederlandsch-Indische leeningen 1919, 1921A 
en 1921B en onderscheidenlijk zijn uitgegeven 
krachtens de Nederlandsch-Indische Leening
wetten 1919 (Staatsblad n°. 280) en 1921 (Staats
blad n°. 798), schuldbewijzen ten laste van 
Neil,erlandsch-Indië te gelde te maken , welke 
een lagere rente dragen dan de af t e lossen of 
te verwisselen stukken, tot zoodanig bedrag 
als noodig is ter verkrijging van eene som van 
ten hoogste f 263,000,000. 

2. Die tegeldemaking kan geschieden hetzij 



325 10 JUNI (S. 170-1 71) 1926 

in eens tot het geheele beloop van het in het 
vorig lid bedoeld bedrag dan wel achtereen
volgens bij gedeelten van dat bedrag, op de 
tijdstippen, welke Onze Minister van Koloniën 
dienstig zal achten. 

3. Bij aflossing of verwis•eling van slechts 
een deel der schuldbewijzen van een of meerdere 
der in het eerste lid genoemde leeningen, worden 
die schuldbewijzen te voren bij loting aan
gewezen. 

4. De ingevolge het eerste lid plaats vinden
d e tegeldemaking wordt beschouwd als eene 
afzonderlijke leening ten laste van N ederlandsch
lndië en aangeduid als Nederlandsch-Indische 
leening, met bijvoeging van het jaar waarin 
ze plaats vindt, zoomede, wanneer meerdere 
van die tegeldemakingen in hetzelfde jaar plaats 
hebben, van een der letters A, B, C, enz. naar 
gelang van hare volgorde. 
Uitvoeringsvoorschriften. 
Rekening. Schulddelging. 

2. 1. De voorwaarden van de tegelde
making der in artikel 1 bedoelde schuldbew~jzen 
worden, met inachtneming van de voorschriften 
dezer wet, door Onzen Minister van Koloniën 
vastgesteld. 

2. Van de verwisseling, de aflossing en de 
tegeldemaking der bij deze wet bedoelde Indi
sche schuld wordt, voor elke leening als bedoeld 
in het vierde lid van artikel 1, afzonderlijk eene 
r ekening afgelegd, welke, na door de Algemeene 
R ekenkamer in Nederland te zijn opgenomen en 
gesloten, aan de Staten-Generaal wordt mede
gedeeld. 

3. De krachtens deze wet uit te geven 
schuldbewijzen luiden aan toonder en worden 
vóór de uitgifte door de Algemeene Rekenkamer 
in Nederland geregistreerd en van een bewijs 
dier registratie voorzien. 

4. Onverminderd het bepaalde in het vol
gend lid, zal de schuld, welke krachtens deze 
wet wordt gevestigd, in ten hoogste 34 jaren 
worden gedelgd, te beginnen in het jaar vol
gende OJ? dat, waarin een tegeldemaking als 
bedoeld m het tweede lid van artikel 1 plaats 
heeft. 

5. In de voorwaarden, bedoeld in het eerste 
lid, kan de bevoegdheid worden voorbehouden 
tot versterkte aflossing. 

6. De ingevolge deze wet verwisselde en 
afgeloste schuldbewijzen worden ter vernietiging 
bij de Algemeene Rekenkamer in Nederland 
overgebracht. 
Provisie. 

3. 1. Bij rechtstreeksche uitgifte van de 
in artikel 1 bedoelde schuldbewijzen wordt aan 
de bankiers, de makelaars in effecten en de 
commissionairs in effecten een provisie toege
kend van ten hoogste 3/8 pct. over het nominaal 
bedrag der schuldbewijzen, welke door hunne 
tusschenkomst tegen oudere schuld verwisseld 
of tegen contant geld uitgegeven worden. 

2. In het geval, bij het vorig lid voorzien, 
wordt mede aan de bankiers, van wier kantoren 
wordt gebruik gemaakt voor de bemiddeling bij 
de in dat lid bedoelde verwisseling en uitgifte 
van schuldbewijzen, over het nominaal bedrag 
van de door hunne t11Sschenkomst tegen oudere 
schuld verwisselde of tegen contant geld uit
gegeven schuldbewijzen eene vergoeding toe
gekend van ten· hoogste 3/8 pct. 

Rente en af/,ossing. 
K osten der conversie. 

4. Voor de voldoening van de rente en de 
delging van de schuld, welke krachtens deze 
wet wordt gevestigd, alsmede van de kosten 
van verwisseling en van tegeldemaking der 
krachtens deze wet uitgegeven schuldbewijzen, 
wordt het benoodigd bedrag op de begrooting 
van N ederlandsch-1 ndië uitgetrokken. 

Vrijstelling van zegelrecht. 
5. Alle stukken krachtens deze wet op te 

maken en uit te vaardigen, de af te geven 
quitantiën, de biljetten van inschrijving voor 
en de nota's van toewijzing van de in artikel 1 
bedoelde schuldbewijzen, alsmede de overeen
komsten, welke voor de verwisseling of de te
geldemaking van deze schuldbewijzen worden 
gesloten, zijn vrij van zegelrecht. 

Inwerkingtreding. 
6. Deze wet treedt in Nederland en in 

Nederlandsch-lndië in werking onderscheidenlijk 
met inga.ng van den dag, volgende op dien 
harer afkondiging ter eener en ter anderer 
plaatse. 

Titel. 
7. Deze wet kan worden aangehaald als 

"Nederlandsch-Indische Leeningwet 1926", met 
bijvoeging van het nummer van het Staatsblad, 
waarin zij is opgenomen. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den !Oden Juni 

1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Koloniën, KoNINGSBERGER. 
(Uitgeg. 12 Juni 1926.) 

10 Juni 1926. WET, tot wijziging van ver
schillende wetebepalingen in verband. met 
de wet van 22 December 1924, Staatsblad 
no. 573 (zeerecht). S. l 7l. 

WIJ WILHELMINA, ENZ ... doen te wetPn; 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat verschillende wetsbepalingen bebooren te 
worden gewijzigd in verband met het, tot stand 
komen van de wet van 22 December 1924, 
Staatsblad n°. 573, en het t evens wenschelijk is 
eenige bij die wet vastgestelde artikelen te 
wijzigen; • 

Zoo is het, dat Wij, den Rau.d van Strit.e, enz. 
Art. 1. In het Wetboek van Koopha.ndel. 

zooals dat luidt ingevolge de wet van 22 De
cember 1924, Staatsblad n°. 573, worden de 
volgende wijzigingen aangebracht : 

I. In artikel 4, onder 7°., vervalt de zinsnede 
,, , mitsiraders bodemerijen". 

II. Het tweede en het derde lid van art.ikel 
311 worden gelezen : 

"Onder Nederlanders worden in dit artikel 
begrepen: 

1°. in het Koninkrijk gevestigde vennoot
schappen onder eene firma en comma.nditaire 
vennootschappen, waarvan alle hoofdelijk aan
sprakelijke vennooten Nederlanders zijn; 

2°. volgens de Nederlandsche wet opge
richte, in het Koninkrijk gevest.igde naamlooze 
vennootschappen, waarvan hetzij 11andeelen, 
welke ten minste twee derden van het geplaatste 
kapitaal vertegenwoordigen, luiden t,en name 
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van Nederlanders en tevens de meerderheid der 
bestuur<iers en der commissarissen in het Ko. 
ninkrijk wonende N ederlanderR zijn, hehij alle 
bestuurders Nederlandns zijn, van wie ten 
minste drie vierden in het Koninkrijk wonen, en 
tevens van de commissarissen ten minste drie 
vierden Nederlanders en ten minste twee derden 
in het Koninkrijk wonende Nederlanders zijn ; 

3°. volgens de Nederland~eh,i wet opge• 
richte, in het Koninkrijk gevestigde rechts• 
persoonlijkheid bezittende vereenigingen en 
stichtingen, waarvan alle bestuurders Nedet·· 
!anders zijn, van wie ten minste dJ·ie vierden 
in het Koninkrijk wonen, en teven,~ van de 
commissarissen ten minste drie vierden Neder
landers en ten minste twee derden in het Ko• 
ninkrijk wonende Nederlanders zijn. 

Onder ingezetenen van het Koninkrijk worden 
in dit artikel begrepen : 

1°. in het Koninkrijk gevestigde vennoot. 
schappen onder eene firma en commanditaire 
vennootschappen, waarvan alle hoofdelijk aan• 
sprakelijke vennnoten ingezetenen van het Ko• 
ninkrij k zij Il ; 

2°. volgens de Nederlandsche wet opge• 
richte, in het Koninkrijk gevestigde naamlooze 
vennootschappen, waarvan hetzij aandeelen, 
welke ten minste twee derden van het geplaatste 
kapitaal vertegenwoordigen, luiden ten name 
van ingezetenen van het Koninkrijk en tevens 
de mPerderheid der bestuurders en der commis• 
sarissen ingezetenen van het Koninkrijk zijn, 
hetzij alle bestuurders en alle commissarissen 
ngezetenen van het Koninkrijk zijn ; 

3°. volgens de Nederlandsche wet opge• 
richte, in het Koninkrijk gevestigde rechts• 
persoonlijkheid bezittende vereenigingen en 
stichtingen waarvan alle bestuurders en alle 
commissarissen ingezetenen van het Koninkrijk 
zijn." 

III. Aan het slot van de artikelen 315 en 
318 wordt de punt vervangen door een punt
komma ; daaraan wordt toegevoegd "de tus
schenkomst van een procureur is daarbij niet 
noodig." 

IV. In het eerste lid van artikel 317 wordt 
het slot "geldschieting of aan eene naamlooze 
vennootschap." vervangen door "geldschieting, 
aan eene naamlooze vennootschap, vereeniging 
of stichting." 

Aan het tweede lid van dit artikel wordt toe. 
gevoegd : ,,Deze oproeping geschiedt bij aange
teekenden brief door den griffier." 
• V. Artikel 319, tweede lid, wordt gelezen: 

"Voor de teboekstelling van de in het eerste 
lid genoemde vaartuigen, metende ten minste 
twintig kubieke meters bruto.inhoud, wordt 
een afzonderlijk register gehouden." 

VI. Artikel 347 wordt gelezen: 
"De kapitein moet aan boord voorzien zijn 

van: 
den zeebrief, den meetbrief en een uittreksel 

uit het scheepsregister, bevattende alle boekin
gen welke op het schip betrekking hebben tot 
den dag van het laatste vertrek van het schip 
uit eene Nederlandsche haven; 

de voor de schepelingen geldende arbeids• 
overeenkomsten, zoo deze schriftelijk zijn op
gemaakt, de monsterrol, het manifest der lading, 
de charter.partij en de cognossementen, dan wel 
afschriften van die stukken ; 

de Nederlandsche wetten en reglementen op 

de reis van toepassing, en alle verdere noodige 
papieren. · 

Ten aanzien van de charter.partij en de cog• 
nossementen geldt deze verplichting niet in de 
door Ons te omschrijven omst,andigheden." 

VII. Artikel 374, eerste lid, wordt gelezen: 
,,Artikel 34 7, het tweede lid van artikel 348, 

het eerste lid van artikel 349 en artikel 352 
zijn niet van toepassing op zeevisschers• en 
kustvisschersschepen." 

VIII. Artikel 443, laatste lid, vervalt. 
IX. Artikel 4 70 wordt gelezen : 
,,Het staat den vervoerder niet vrij te be

dingen, dat hij niet of niet dan tot een beperkt 
bedrag aansprakelijk is voor schade, veroorzaakt 
door onvoldoende zorg voor onderhoud, uitrus
ting of bemanning van hPt vervoermiddel, of 
voor deszelfs geschiktheid tot het overeenge
komen vervoer, dan wel door verkeerde behan
rleling of onvoldoende bewaking van het goed. 
Bedingen van die strekking zijn nietig. 

Niettemin is de vervoerder bevoegd te be
dingen, dat hij niet aansprakelijk zal zijn voor 
meer dan een bepaald bedrag per vervoerd 
voorwerp, tenzij hem de aard en de waarde van 
het goed zijn medegedeeld vóór of bij de in• 
ontvangstneming. Dit bedrag mag niet lager 
worden gesteld dan zeshonderd gulden. 

De vervoerder kan bovendien bedingen, dat 
hij niet tot eenige schadevergoeding gehouden 
is, indien de aard of de waarde van het goed 
hem opzettelijk onjuist is medegedeeld." 

X. Na artikel 470 wordt ingevoegd artikel 
470a, luidende: 

,,Bedingen tot beperking van de aansprake
lijkheid des vervoerders ontheffen dezen in geen 
geval van den last te bewijzen, dat voor het 
onderhoud, de uitrusting of de bemanning van 
het vervoermiddel en voor zijne geschiktheid 
tot het overeengekomen vervoer voldoende zorg 
is aangewend, indien blijkt, dat de schade het 
gevolg is van een gebrek van het vervoermiddel 
of van zijne inrichting. 

Hiervan kan bij overeenkomst niet worden 
afgeweken." 

XI. Artikel 479, tweede lid, wordt gelezen: 
"Van goederen, welke gevaar opleveren voor 

de lading of voor het schip, mag de vervoerder 
zich te allen tijde ontdoen ook door ze te ver• 
nietigen, zonder deswege tot eenige schade
vergoeding gehouden te zijn. Dit geldt ook van 
goederen, welke als contrabande worden be
schouwd, indien den vervoerder omtrent die 
goederen onjuiste of onvolledige opgaven zijn 
gedaan." 

XII. Artikel 485, eerste lid, wordt ge• 
lezen: 

"Indien de goederen zijn aangenomen zonder 
dat de controle, bedoeld in artikel 481, heeft 
plaats gehad, worden zij vermoed zonder tekort 
te zijn uitgeleverd, tenzij de ontvanger, voor of 
bij gelegenheid van de aanneming van het goed 
of, wanneer het tekort uiterlijk niet waarneem
baar is, uiterlijk op den derden werkdag na de 
aanneming, aan den vervoerder of diens ver. 
tegenwoordiger schriftelijk het bestaan van een 
tekort heeft medegedeeld." • 

XIII. Artikel 486, eerste lid, wordt gelezen : 
"Indien de goederen zijn aangenomen zonder 

dat een gerechtelijk onderzoek, als bedoeld in 
artikel 483, heeft rlaats gehad, worden zij ver 
moed overeenkomstig den inhoud van het cog 
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mossement te zijn uitgeleverd, tenzij de ont
vanger voor of bij gelegenheid van de aanne
ming van het goed of, wanneer de beschadiging 
uiterlijk niet zichtbaar is, uiterlijk op den derden 
werkdag na de aanneming, aan den vervoerder 
-0f diens vertegenwoordiger schriftelijk het be
staan van schade heeft medegedeeld. De mede
deeling moet den aard van de schade in het 
.algemeen aangeven." 

Het tweede lid van dit artikel vervalt. 
XIV. Artikel 487 wordt gelezen : 
"D<' rechtsvordering tot schadevergoeding 

moet worden ingesteld binnen één jaar na uit-
1evering van het goed of na den dag, waarop het 
.goed uitgeleverd had moeten worden." 

XV. Art. 488 wordt gelezen : 
"De ontvanger is voor de hem verschuldigde 

-schadevergoeding bevoorrecht op de vracht vóór 
. alle andere schuldeischers, behalve de in artikel 
318c genoemde, mits hij op de vracht beslag 
doet leggen binnen den in het vorige artikel 
.genoemden termijn. Door de beslaglegging wordt 
aan het voorschrift van dat artikel geacht te 
.zijn voldaan. 

Indien bescheiden niet bestaan, kan het be
slag worden gelegd met verlof van den voor
zitter van de rechtbank, binnen welker gebied 
-de goederen zijn afgeleverd. Deze rechtbank 
neemt kennis van de vorderingen tot vanwaar
-deverklaring en tot opheffing van het beslag, 
alsmede van de vordering tot het doen van 
-verklaring tegen den derde beslageRe." 

XVI. In artikel 517c vervallen de woorden 
. ,,of naar". 

XVII. Artikel 517d, eerste lid, wordt ge
lezen: 

"De artikelen 468-480 zijn van toepassing 
-op het vervoer over zee van N ederlandsche 
havens. Zij zijn mede van toepassing op het 
vervoer over zee naar Nederlandsche havens, 
behalve dat het eer~te lid van artikel 470 en het 

-tweede lid van artikel 4 70a buiten toepassing 
blijven voor zoover de daar bedoelde bedingen 
-en overeenkomsten geldig zijn vole;ens de wet 
van het land waar de inlading is geschied." 

XVIII. Artikel 524, eerste lid, wordt ge
-lezen: 

,,Het staat den vervoerder met vrij te bedin
_gen, dat hij niet of met dan tot een beperkt 
bedrais aansprakelijk is voor schade veroorzaakt 
door onvoldoende zorg voor onderhoud, uitrus
·ting of bemanrung van het vervoermiddel, of 
voor deszelfs geschiktheid tot het overeenge
komen vervoer, dan wel door onvoldoend. toe
·zicht aan boord." 

XIX. Na artikel 524 wordt ingevoegd arti
kel 524a, luidende : 

,,Beclingen tot beperking van de aansprake
lijkheid des vervoerders ontheffen dezen in geen 
geval van den last te bewijzen, dat voor het 
-onderhoud, de uitrusting of de bemanning van 
.het vervoermiddel en voor zijne geschiktheid 
tot het overeengekomen vervoer \-oldoende zorg 
is aangewend, indien blijkt, dat àe schade het 
gevolg is van een gebrek van het vervoermiddel 
of van zijne inrichting. 

Hiervan kan bij overeenkomst niet worden 
afgeweken." 

XX. In artikel 533b vervallen de woorden 
_,,of naar". 

XXI. Artikel 533c, eerste lid, wordt gelezen: 
,,De artikelen 522-529 en 533 zijn van toe-

passing op het vervoer van ftirsonen van Neder
landsche havens. Zij zijn mede van toepassing 
op het vervoer naar Nederlandsche havens, be
halve dat artikel 524 en het tweede lid van 
artikel 524a buiten toepassing blijven voor 
zoover de daar bedoelde bedingen en overeen
komsten geldig zijn volgens de wet van het 
land waar de inscheping is geschied." 

XXII. In het tweede lid van artikel 568k 
wordt "vliegtuig" vervangen door "luchtvaar
tuig". 

XXIII. Artikel 631 vervalt. 
XXIV. Artikel 699, n°. 19, vervalt; in n°. 20 

wordt de aanhef "De premie om de kosten, bij 
het vorige nommer vermeld, te doen verzeke
ren" vervangen door "De premie om de on
kosten, in avarij-grosse vallende, te doen ver
zekeren'' . 

XXV. Artikel 701, onder 6°., wordt gelezen: 
"De onkosten, vallende op het verder vervoer 

der goederen, wanneer, in het geval van artikel 
519d, de bevrachtingsovereenkomst is verval
len· en" 

XXVI: Artikel 742, onder 1°., wordt ge
lezen: 

"tot vergoeding van schade toegebracht hetzij 
door aanvaring, hetzij op eene wijze als vermeld 
in de artikelen 544 en 544a, eerste lid;" 

XXVII. In het laatste lid van artikel 755 
wordt "het tweede, het derde en het vierde lid 
van artikel 748" vervangen door "het derde, 
het vierde en het vijfde lid van artikel 748". 

2. In artikel 1811 van het Burgerlijk Wet
boek vervalt "Bodemerij;" . 

Het laatste lid van dat artikel 1811 wordt 
gelezen : ,,De eerste overeenkomst wordt bij het 
Wetboek van Koophandel geregeld.". 

3. In artikel 573 van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering, zooals dat is ge
wijzigd bij de wet van 22 December 1924, 
Staatsblad n°. 573, worden de woorden "roetende 
minder dan twintig kubieke meters bruto
inhoud" vervangen door "welke niet zijn te boek 
gesteld in een der registers, vermeld in den 
eersten en den laatsten titel van het, Tweede 
Boek van het Wetboek van Koophandel". 

4. In artikel 329bis van het Wetboek van 
Strafrecht, zooals dat artikel is vastgesteld bij 
de wet van 22 December 1924, Staat.~blad 
n°. 573, wordt tusschen "die" en "over" in
gevoegd "opzettelijk". 

5. In de Faillissementswet worden de vol
gende wijzigingen aangebracht: 

I. De eerste zin van artikel 128 wordt ge
lezen : 

,,Interesten na de faillietverklaring loopende, 
kunnen niet geverifieerd worden, l;enzij door 
pand of hypotheek gedekt." 

II. Het eerste lid van artikel 188 wordt 
gelezen: 

,,De rechter-commissaris beveelt de doorha
ling der hypothekaire inschrijvingen, waarmede 
een tot den boedel behoorend goed is bezwaard, 
zoodra de uitdeelingslijst, waarbij de opbrengst 
van het goed is verantwoord, verbindend is 
geworden." 

6. In de SchepPnwet worden de volgende 
wijzigingen aangebracht : 

I. Artikel 9, eerste lid, onder d wordt ge
lezen: 

"naar gelang der zaak in hPt scheepsdagboek 
o.f in het machinedagboek te doen opteekenen, 
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wat ter voldoening aan de onder a, b en c op
gelegde verplichtingen is geschied ; ". 

Het tweede lid van dit artikel vervalt ; in het 
derde lid wordt telkens "het jcurnaal" ver
vangen door "de dagboeken" . 

II. Artikel 28, tweede lid, wordt gelezen : 
"De notarissen en cl.e autoriteiten, voor wie 

scheepsverklaringen, als bedoeld in het tweede 
lid van artikel 353 van het Wetboek van Koop
handel, zj;n afgelegd, zenden onverwijld af
schriften van deze stukken aan den hoofdin
specteur.,. 

7. In het voorlaatste lid van artikel 12 der 
wet van 22 Mei 1845, Staatsblad n°. 22. zooals 
deze laatstelijk is gewijzigd, vervalt de zinsnede 
"noch boven het recht van voorrang, toegekend 
in art. 315, 2°., van het wetboek van koophandel 
en in 750, 4°, in verband met art. 315, 2°, van 
dat wetboek". 

8. In het eerste lid van artikel 2 der wet 
van 29 December 1922, Staafsh7ad, ff'. 755, 
wordt "recht van voorr.ang uit hoofde van 
pand- of verbandbrieven op een schip" ver
vangen door "recht van scheepshypotheek". 

9. Deze wet treedt in werking te gelijk met 
de wet van 22 December 1924-, Staatsblad n°. 
573, behoudens dat bij de toepassing van het 
tweede lid van de Slotbepaling van laatstge
noemde wet de daar vermelde artikelen 311 en 
315 reeds worden gelezen, zooals zij luiden in
gevolge de onderhavige wet. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den lOden Juni 

1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, ,J. DoNNER. 
(Uitgeg . 22 Juni 1926.) 

10 J uni 1926. WET, houdende naturalisatie 
van A. Bal en 19 anderen. S. 172. 

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

dat Adriaan Bal en 19 anderen aan Ons een 
verzoek om naturalisatie hebben ingediend, 
met overlegging van de bewijsstukken, bedoeld 
in art. 3 der wet van 12 December 1892 (Staats
blad no. 268) op het Nederlanderschap en het 
ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 31 December 1920 (Staatsblad n°. 955) ; 

Zoo is het, dat Wjj, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan : 
1°. Adriaan Bal, geboren te Rotterdam (Zuid

holland) den 11 Juni 1879, monteur, wonende 
te Heerlen, provincie Limburg ; 

2°. Josef Braun, geboren te Glowno (Polen) 
den 9/22 Januari 1884, koopman, wonende te 
Arnhem, provincie Gelderland ; 

3°. Hermann Joseph Maria Delhaes, geboren 
te Aken (Pruisen) den 6 Maart 1880, koopman, 
wonende te Aken (Pruisen) ; 

4°. I saac Hirschfeld, geboren te St. Petersburg 
(Rusland) den 1/13 Augustus 1885, graancon
troleur, wonende te Rotterdam, provincie Zuid
holland; 

5°. Christina Theodora Maria Nicolasina 
J ansen, weduwe van Friedrich Adolph Schmidt, 
geboren te Velp, gemeente Rheden (Gelderland), 
den 10 April 1863, kamerverhuuster, wonende 
te Amsterdam, provincie N oordholland ; 

6°. Ernst Friedrich August Kammer, ge-

boren te Amsterdam (Noordholland) den 11 
October 1899, bankwerker, wonende te Am
sterdam, provincie N oordholland ; 

7°. Hermann Lewin, geboren te Plettenberg· 
(Pruisen) den 6 Augustus 1864, fabrikant,. 
wonende te 's-Hertogenbosch, provincie Noord
brabant; 

80. Martin Hermann Maessen, geboren te · 
Dusseldorf (Pruisen) den 12 November 189lr 
smid, wonende te Bottrop (Pruisen); 

9°. Anatole Ferdinand Albert Neumann,. 
geboren te Brunswijk (Brunswijk) den 26 Juni 
1888, koopman, wonende te Hamburg (Duitsch
land); 

10°. Szlojme Wolf Ölberg, geboren te Suszno
(Rusland) den 2/15 April 1890, koopman, 
wonende te Bandoeng (Nederlandsch-Indië); 

uo. Maximilian Karl Edgar Pataky, ge
boren te Berlijn (Pruisen) den 3 Augustus 1893,. 
ingenieur, wonende te Voorburg, provincie
Zuidholland ; 

12°. Petronella Reintjes, weduwe van Nico
laas Hubertus Dreissen, geboren te Mehr 
(Pruisen) den 4 Februari 1869, zonder beroep, 
wonende te Rohlinghausen (Pruisen) ; 

13°. Simon Wo1f Rosshändler, geboren te· 
Korczyna (Polen) den 14 April 1883, diamant
handelaar, wonende te 's-Gravenhage, provincie· 
Zuidholland ; 

140_ Johann Gerhard Heinrich Paulus Schaf
fers, geboren te Emmerik (Pruisen) den 25 
Januari 1880, kleermaker, wonende te Emmerik· 
(Pruisen); 

15°. Johann Schoenmackers, geboren te· 
Viersen (Pruisen) den 18 Augustus 1873, ar
beider, wonende te Dusseldorf (Pruisen); 

16°. Hindrik Scholten (Brookhuis), geboren 
te Brecklenkamp (Pruisen) den 8 Maart 1891,. 
landbouwer, wonende te Brecklenkamp(Pruisen); 

17°. Hermann Vaneker, geboren te Alstätte· 
(Pruisen) den 12 Januari 1881, landbouwer, 
wonende te Lonneker, provincie Overijssel ; 

18°. Maria Katharina Wackers, geboren tt> 
Viersen (Pruisen) den 8 November 1883, zonder
beroep, wonende te Düren (Pruisen) ; 

19°. Michael Johann Josef Zohns, geboren. 
te Aken (Pruisen) den 26 Februari 1886, kleer
maker, wonende te Aken (Pruisen) . 

2. De hoedanigheid van Nederlander wordt 
bij deze verleend aan Annie Roostee, geboren 
te Soerabaia (Nederlandsch-Indië) den 4 Juni 
1892, kantoorbediende, wonende te Dordrecht 
provincie Zuidholland. 

Met afwijking van het bepaalde bij de arti
kelen 63 tot en met 66, 68 en 69 van het Burger
lijk Wetboek wordt aan de verzoekster het 
recht verleend om den voornaam Annie en den 
geslachtsnaam Roostee te voeren. 

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

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den !Oden 

Juni 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, J. DoNNER. 
(Uitgeg. 16 Juni 1926.) 

10 Juni 1926. WET, houdende naturalisatie 
van R. E. H. Berckmans en 20 anderen. 
s. 173. 
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WIJ WILHELMINA, ENZ .. . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat Horten e Elsa Henriette Berckmans en 
20 anderen aan Ons een verzoek om naturali
satie hebben ingediend, met overlegging van 
d e bewijsstukken, bedoeld in art. 3 der wet 
van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 268) op 
het Nederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n°. 955) ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art-. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan : 
1 °. Hortense Eisa Henriette Berckmans, ge

boren te Amsterdam (Noordholland) den 16 Mei 
1897, gymna tiekonderwijzeres, wonende te 
Amsterdam, provincie Noordholland; 

2°. Franz Johann Joseph Beykirch, geboren 
te Bimmen (Pruisen) den 19 Juni 1894, chauf
feur, wonende te Kleef (Pruisen). 

3°. Juliane Caecilie Ottilie Dallmer, geboren 
te Rotterdam (Zuidholland) den 13 Juli 1901, 
tijdelijk Rijkstelefoniste, wonende te Rotterdam, 
(provincie Zuidlwlland); 

4°. Isak Leib Findling, geboren te Imigrod 
(Polen) den 7 November 1895, koopman, 
wonende te 's-Gravenhage, provincie (Zuid
holland); 

5°. Amandus Geerinck, geboren te 's-Graven
hage (Zuidholland) den 26 Mei 1897, kruidenier, 
wonende te 's-Gravenhage, provincieZuidholland; 

6°. Franz Otto Hoyer, geboren te Aken 
(Pruisen) den 20 Maart 1880, koopman, wonende 
te 's-Gravenhage, provincie Zuidholland; 

7°. Paul Marie Willem Frederik Janssen, 
geboren te Somosuj/alu (Hongarije) den 24 Mei 
1883, grondbezitter, wonende te Strkovec 
(Tsjecho Slovakije); 

8°. Motel Klingier, geboren te Miechow 
(Polen) den 14/26 Maart 1896, koopman, 
wonende te Amsterdam, provincie Noordholland; 

9°. Johann Küpers, geboren te Schiittor/ 
(Pruisen) den 5 J anuari 1887, fabrieksarbeider, 
wonende te Bookholt bij Nordhorn (Pruisen ); 

10°. Wilhelm Josef Palmen, geboren te Haaren 
(Pruisen) den 28 April 1887, fabrieksarbeider, 
wonende te Haaren (Pruisen); 

11 °. Alouis Alphons van Reeth, geboren te 
Putte (België} den 21 September 18!l6, bakker, 
wonende te Dordrecht, provincie Zuidholland ; 

12°. Arnold J osef Reinders, geboren te 
Würselen (Pruisen) den 16 Augustus 1887, 
schoenmaker, wonende te Würselen (Pruisen); 

13°. August Friedrich Hermann Rosenow, 
!reboren te Swinemünde (Pruisen) den 21 Juli 
1892, loods l ste klasse, wonende te Medan 
(Nederlandsch-lndië); 

14°. Leonhard Joseph Rüland, geboren te 
Horst (Pruisen) den 8 Maart 1899, mijnop
zichter, wonende te Heerlen, provincie Limburg; 

15°. Petrus Franciscus Schau,wvliege, ge
boren te Assenede (België) derl 5 November 
1873, landbouwer, wonende te Sas van Gent, 
provincie Z eeland ; 

16°. Gustav August Johannes Schönfeld, 
geboren te Hameln (Pruisen) den 14 Juli 1893, 
verpleger-mandenmaker, wonende te Deventer, 
provincie Overijssel ; 

17°. Bernard Gerard Thole, geboren te 
Emmen (Drenthe) den 14 Januari 1902, mon
teur, wonende te Emmer-Compascuum, ge
meente Emmen, provincie Drenthe ; 

180. Anna Wachinger, geboren te München
(Beieren) den 25 Augustus .1894, particulier 
secretaresse, wonende te Amsterdam, provincie 
(Noordholland); 

190_ Herman van Witzenburg, geboren te 
Enschede (Overijssel) den 5 Augustus 1871, 
koo1;>ma.n, wonende te Pasoeroean (Nederlandsch
Indië} . 

2. Met afwijking van het bepaalde bij het 
vierde lid, onder 3°. van art. 3 der wet van 
12 December 1892 (Staatsblad n°. 268) op het 
Nederlanderscl\ap en het in!!ezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n°. 955), wordt bij deze de 
hoedanigheid van Nederlander verleend aan : 

Clement de Vrieze, geboren te Oostbur(l 
(Zeeland) den 14 Februari 1895, kommies, 
wonende te Rotterdam, provincie Zuidholland. 

3. Met aanvulling van het bepaalde bij 
artikel 6 van de wet van 12 December 1892 
(Staatsblad n°. 268) op het Nederlanderschap 
en het ingezetensthap, l'l.atstelijk gewijzigd bij 
de wet van 31 December 1920 (Staatsblad 
no. 955), wordt bij deze de hoedanigheid van 
Nederlander verleend aan : 

Anna van Witzenburg, geboren te Semaran(l 
(Nederlandsch-Indië) den 3 November 1902, 
studente, wonende te Leiden, provincie Zuid
holland; 

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

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den !Oden 

Juni 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, J. DoNNER. 
(Uitgeg. 16 Juni 1926.) 

10 Juni 1926. WET, houdende naturalisatie 
van C. P. Andrews en 19 anderen. S. 174. 

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

dat Clarence P ercival Andrews en 19 anderen 
aan Ons een verzoek om naturalisatie hebben 
ingediend, met overlegging - voor wa,t betreft 
den in artikel 2 genoemden voor zooveel doen
lijk - van de bewijsstukken, bedoeld in art. 3 
der wet van 12 December 1892 (Staatsblad 
no. 268), op het Nederlanderschap en het inge
zetenschap, laat,stelijk gewijzigd bij de wet van 
31 December 1920 (Staatsblad n°. 955) ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan : 
10. Clarence Percival Andrews, geboren te 

Colombo (Ceylon) den 8 Mei 1887, werkbaas, 
wonende te Serang (Ned. -Indië); 

20. Chaim Birman recte Auerbach, ~eboren 
te Czortkow (Polen) den 22 Februari 1889, 
wonende te 's-Gravenhage, provincieZitidholland; 

30_ l\foritz Dreyfuss, geboren te Gemmingen 
(Baden) den 24 April 1857, koopman, wonende 
te Rotterdam, provincie Zuidholland ; 

4°. Agathe Fröhlich, geboren te Krauchen
wies (Pruisen) den 25 December 1889, zonder 
beroep, wonende te Wassenaar, provincie 
Zuidhollarui ; 

5°, Friedrich Jsenbügel, geboren te Mettmann 
(Pruisen) den 19 Februari 1895, koopman, 
wonende te Arnhem, provincie Gelderland; 

60. Peter Theodoor Jacobi, geboren te 
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.Düsseldorf (Pruisen) den 7 Februari 1876, 
ko~pman, wonende te Rotterdam, provincie 
.Zuidholland ; 

7°. Arthur Friedrich Johannsen, geboren te 
Flensburg (Sleeswijk) den 14 December 1889, 
onderopzichter-machinist bij den dienst der 
.Staatsspoor- en Tramwegen, wonende te 
Soerabaia (Ned.-Indië); 

8°. Joseph Klinkenberg, geboren te Aken 
{Pruisen) den 27 October 1885, fabrieksar
beider, wonende te Aken (Pruisen); 

9°. Heinrich Klöters, geboren te Grefeld 
{Pruisen) den 6 September 1863, arbeider, 
wonende te Grefeld (Pruisen); 

10°. Millar Mois Lerner, geboren te Odessa 
{Rusland) den 10/23 Maart 1893, ambtenaar 
bij den keuringsdienst van wa1·en, wonende te 
Amsterdam, provincie Noordholland; 

no. Germanus Antonius Bernardus Lyppens, 
-geboren te Gent (België) den 2 December 1897, 
procuratiehouder, wonende te Neuzen, pro
vincie Zeeland ; 

120. Martin Joseph Optekamp, geboren te 
Tüddern (Pruisen) deµ 1 Juli 1893, fabrieks
arbeider, wonende te Oberbruch bij Heinsberg 
(Pruisen); 

13°. Mordechay Perlmann, geboren te Minsk 
(Rusland) den 13/25 Juni 1866, koopman, 
wonende te 's-Gravenhage, provincie Zuid
holland; 

140_ Ernestina Römelina Schreuder, geboren 
te Wepritz (Pruisen) den 25 September 1884, 
boekhoudster, wonende te Wepritz-Neumark 
(Pruisen); 

löo. Jean Gilles Tbewissen, geboren te Mou
land (België) den 12 Juni 1870, landbouwer, 
wonende te Mesch, provincie Limburg; 

rno. Szaja Topel, geboren te Krakau (Polen) 
den 27 November 1896, handelsreiziger, wonende 
te 's-Hertogenbosch, provincie Noordbrabant; 

170_ Friedrich Karl Traub, geboren te Fran
kenthal (Beieren) den ll Mei 1896, handelsbe
diende, wonende te Schiedam, provincie Zuid
holland; 

18°. Ernst Georg Werner, geboren te Nieder
mendig (Pruisen) den 12 Januari 1886, kapper 
en winkelier, wonende te 's-Gravenhage, . pro
vincie Zuidholland ; 

19°. Johan Hubert Leon Euphrasie Marie 
Joseph Antoine Wieken, geboren te Brugge 
(België) den 3 Juli 1893, chef-constructeur, 
wonende te Leiden, provincie Zuidholland . 

2. Met afwijking van het bepaalde bij het 
vierde lid, onder 3°. van art. 3 der wet van 
12 December 1892 (Staatsblad n°. 268) op het 
Neder! nder~chap en bet ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd b\i de wet van 31 recember 
1920 (Staatsblad r, 0 • 955), wordt bij deze de 
hoedanigheid van Nederlander verleend aan 
Bernard Scl7öler, peborcn te Gladbeck (Pruisen) 
den 14 Februari 1901, chauffeur, wonende te 
'.~-Gravenhage, provincie Zuidholland. 

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

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den lOden 

Juni 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, J . DoNNER. 
(Uitgeg. 16 Juni 1926.) 

10 Juni 1926. WET, houdende naturalisatie 
-van M. L . Bétrix, weduwe van B. L. Gerard, 
en 19 anderen. S. F 5. 

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

dat Marianne Louise Bétrix, weduwe van 
Benoit Leonard Gerard en 19 anderen aan Ons 
een verzoek om naturalisatie hebben ingediend, 
met overlegging - wat betreft de in artikel 2 
genoemden voor zooveel doenlijk - van de 
bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet van 
12 December 1892 (Staatsblad n°. 268) op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n°. 955); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan : 
1°. Marianne Louise Bétrix, weduwe van 

Benoit Leonard Gerard, geboren te Goncise 
(Zwitserland) den 29 December 1845, zonder 
beroep, wonende te Burgdorf (Zwitserland); 

2°. Johann Mathias Hendriks, geboren te 
Vetschau (Pruisen) den 19 November 1886, 
landbouwer, wonende te Vetschau (Pruisen); 

3°. Heinrich Carl Hof, geboren te Diez 
(Pruisen) den 15 Mei 1870, koopman, wonende 
te 's-Gravenhage, provincie Zuidholland; 

4°. Salo Horowitz, geboren te Dukla (Polen) 
den 17 Februari 1898, koopman, wonende te 
's-Gravenhage, provincie Zuidholland ; 

5°. Vilmos Huszar, geboren te Budapest 
(Hongarije) den 5 Januari 1884, kunstschilder, 
wonende te Voorburg, provincie Zuidholland; 

6°. Herman (Herszon) Karnowski, geboren 
te Lodz (Polen) den 24 September /6 October 
1884, koopman, wonende te 's-Gravenhage, 
provincie Zitidholland ; 

7°. Franz Georg Leuschen, geboren te Gerol
stein (Duitschland) den ll October 1885, 
sergeant-majoor pyrotechnist, wonende te 
Bandoeng (Ned. 0. Indië); 

8°. Albert Lütti, geboren te Freiburg (Baden) 
den 19 Juli 1889, motorgangmaker, wonende 
te Amsterdam, provincie N oordholland ; 

90_ Nikolas Joseph Packbier, geboren te 
Hasenwald (Pruisen) den 27 Juni 1891, glas
slijper, wonende te Kohlscheid (Pruisen); 

10°. Marthe Josépbine Lucie Gabrielle Ra
makers, geboren te Brussel (België) den l April 
1893, kantoorbediende, wonende te Genève 
( Zwitserland) ; 

lJo. Wilhelm Joseph Spiertz, geboren te 
Aken (Pruisen) den 30 Maart 1884, schilder, 
wonende te Straatsburg (Elzas); 

12°. Caspar Hubert Joseph Sproke!, geboren 
te Maastricht (Limburg) den 10 M9.art 1894, 
gemeente-ambtenaar, wonende te Kerkrade, 
provincie Limburg ; 

13°. Leonard Verkooijen, geboren te Sefjern 
(Pruisen) den 21 Juni 1891, voerman, wonende 
te Viersen (Pruisen); 

14°. Wilhelm Egbert Walles, geboren te 
Enschede (Overijssel) den 16 October 1893, 
accountant, wonende te Enschede, provincie 
Overijssel ; 

15°. Willem August Baldwin Welslau, ge • 
boren te Antwerpen (België) den 23 Augustus 
1890, procuratiehouder, wonende te Maastricht, 
provincie Limburg; 

16°. Zische Jäger, geboren te Boryslaw (Polen) 
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<len 12 October 1871, koo_eman, wonende te 
's-{kavenhage, J?rovincie Zuidhollarul,. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij het 
vierde lid, onder 3°. van art. 3 der wet van 
12 December .1892 (Staatsblad n°. 268) op het 
Nederlanderscl-ap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n°. 955), wordt bij deze de 
hoedanigheid van Nederlander verleend aan: 

1°. Gerardus Hassig, geboren te Kampen 
{Overijssel) den 24 Augustus 1897, kantoorbe
diende, wonende te Heerlen_1__provincie Limburg; 

2°. Joseph Gerardus Hassig, geboren te 
Kampen (Overijssel) den 24 December 1893, 
kantoorbediende, wonende te Heerlen, provincie 
Limburg; 

3°. Johann Kaspar Franz Hohenbrink, ge
boren te Rotterdam (Zuidhollarul,) den 25 Juli 
1899, winkelbediende, wonende te Rotterdam, 
provincie Zuidhollarul, ; 

4°. Johann Gustav Heinrich Fritz Streitwolf, 
_geboren te 't-{kavenhage (Zuidhollarul,) den 
16 April 1895, winkelier, wonende te 's-{kaven
hage, provincie Zuidhollarul,. 

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

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den !Oden 

Juni 1926. 
WILHELMINA. 

De .Minister van Justitie, J. Do NER. 
(Uitgeg. 16 Juni 1926.) 

10 J uni 1926. WET, houdende naturalisatie 
van C. A. van der Bellen en 19 anderen. 

. 176. 
WIJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

<lat Constantin Alexander van der Bellen en 
19 anderen aan Ons een verzoek om natura
lisatie hebben ingediend, met overlegging -
wat betreft de in artikel 2 genoemden voor 
zooveel doenlijk - van de bewijsstukken, be
doeld in art. 3 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad n°. 268) op het Nederlanderschap 
en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 31 December 1920 (Staatsblad 
n°. 955); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan : 
1 °. Constantin Alexander van der Bellen, 

geboren te Alexarul,rowa (Ruslarul,) den 9/22 
April 1857,zonder beroep, wonende te Apeldoorn, 
provincie Gelderlarul, ; 

2°. Josef Wenzel Alexander Brackmann, ge
boren te B öhmisch-Leipa (Oostenrijk ) den 3 
December l 889, magazijnbewaaroer, wonende 
te Weltevreden (Ned.-Irul,ië); 

3°. Maria Franzisca Honnef, weduwe van 
Carl Ludwig Wittnich, geboren te Hamburg 
{Duitschlarul, ) den 12 Augustus 1851, zonder 
beroep, wonende te Hamburg ,_Duitschlarul,); 

4°. Johannes Friedrich Hermann Albert 
Kuntze, geboren te Hildesheim (Pruisen) tlen 
11 Januari 1893, koopman, wonende te 's-{ka
venhage, provincie Zuidhollarul, ; 

5°. Kelman Josef Ptasnik, geboren te Zabno 
(Polen) den 18 Juni 1890, koopman, wonende 
te Amsterdam, provincie Noordhollarul,; 

6°. Djemila Johanna Sanders, gescheiden 

echtgenoote van Heinrich Wilhelm Reich, ge
boren te Djember (Ned.:Jrul,ië) den 11 Mei 1886, 
zonder beroep, wonende te Wassenaar, provin
cie Zuidhollarul, ; 

70_ Simel Schiller, geboren te Mielec (Polen) 
den 28 Juni 1870, koopman, wonende te 's-{ka. 
venhage, provincie Zuidhollarul, ; 

80. Szymon Schiller, geboren te Krakau 
(Polen) den 25 April 1892, koopman, wonende te 
's.(kavenhage, provincie Zuidholland; 

90_ Nicolas Gilles Abraham Spelte, geboren 
te Hautain Saint Si,néon (België) den 5 Augustus 
1889, grossier in hoeden, wonende te Amsterdam, 
provincie N oordhollarul, ; 

100. Anton Striebosch, geboren te Eickel 
(Pruisen) den 20 September 1872, mijnwerker, 
wonende te Osterfeld (Pruisen) ; 

lJo. Thomas Henry Swindells, geboren te 
Nottingham (Engelarul,) den 8 Februari 1865, 
gepensionneerd leeraar, wonende te Amsterdam, 
provincie N oordhollarul, ; 

120. Jentje de Vries, geboren te Lemmer 
(Frieslarul,) den 14 Juli 1878, rentmeester, 
wonende te Amsterdam, provincie N oordhollarul, ; 

130_ Louis Vroomen, geboren te Düsseldorf 
(Pruisen) den 9 Juli 1891, arbeider, wonende 
te Düsseldorf /Pruisen );, 

140_ Raphael Isaac Wrazlowsky, geboren te 
Halberstadt (Pruisen) den 26 Maart 1885, koop
man, wonende te Utrecht, provincie Utrecht ; 

150_ Israel Jakob Zangen, geboren te Rozwa
dow (Polen) den 23 Maart 1899, makelaar, 
wonende te 's-a:,:avenhage, provincie Zuid~llarul, 

2. Met afw1Jking van het bepaalde b1J het 
vierde lid, onder 3°. van art. 3 der wet van 
12 December 1892 (Staatsblad n°. ?68) op het 
Nederlanderschap, en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzi!!d bij de wet van 31 :Cecember 
1920 (Staatsbt;ád n°. 955), wordt bij deze de 
hoedanigheid van Nederlander verleend aan : 

10. Adolf Wilhelm Max von Brixen en Mont
zel, geboren te Amsterdam (Noordhollarul,) den 
13 Mei 1895, kantoorbediende, wonende te 
's-{kavenhage ; 

20. Jannes Pieter Fischer, geboren te Odoorn 
(Drent,he) den 3 Maart 1896, schipper, wonende 
te Emmen, provincie Dremhe ; 

30_ Johann Peter Maurer, geboren te Blies
mengen (Beieren) den 2 Decem?er 1880, . ze~
kastelein, wonende te Maastricht, provmcie 
Limburg; 

40_ Heinrich Joseph Robben, geboren te 
Emmen (Dremhe) den 9 Juni 1897, arbeider, 
wonende te Noordbarge, gemeente Em,nen, 
provincie Drenthe ; 

50_ Martin Weimans, geboren te Rütenbrock 
(Pruisen) den 30 Maart 1882, smid, wonende 
te Emmer-Compascuum, gemeente Em,nen, 
provincie Dremhe. 

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

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den !Oden 

Juni 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, J. DoNNER. 
( Uitgeg. 16 Juni 1926.) 

10 Juni 1926, WET, tot wijziging van de 
regeling van de samenstelling van de 
rechterlijke macht. S. 177. 
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WIJ WILHELMINA, ENZ . . . doen te weten : 
Alzoo vVij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is eenige wijziging te brengen 
in de regeling van de samenstelling van de 
rechterlijke macht ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De wet van 5 Juli 1910 (Staatsblad 

n°. 181), tot regeling·van de samenstelling van 
den hoogen raad, de gerechtshoven, de arron
dissements-rechtbanken en de ka ntongerechten 
en van de jaarwedden der rechterlijke ambte
naren, alsmede van de klassen der rechtbanken 
en kantongerechten, gelijk die wet is gewijzigd 
laatstelijk bij de wet van 31 December 1925 
(Staatsblad n°. 549), wordt gewijzigd als volgt: 

I. In artikel 2 wordt onder het hoofd "A. 
Amsterdam." de zinsnede "ten hoogste 12 raads
heeren" vervangen door "ten hoogste 13 raads
heeren", en de zinsnede "ten hoogste 4 raads
heeren-plaatsvervangers" door "ten hoogste 6 
raadsheeren-plaatsvervangers" . In dat zelfde 
artikel wordt onder het hoofd " B. 's-Graven
hage." de zinsnede "ten hoogste 4 raadsheerèn
plaatsvcrvangers" vervangen door "ten hoogste 
6 raadsheeren-plaatsvervangers". 

II . In artikel 3 wordt onder het hoofd 
"B. Rotterdam." de zinsnede "ten hoogste 3 
vice-presidenten" vervangen door "ten hoogste 
4 vice-presidenten". In dat zelfde artikel wordt 

· onder het hoofd "C. 's-Gravenhage." de zinsnede 
"ten hoogste 2 vice-presidenten" vervangen 
door "ten hoogste 4 vice-presidenten" en de 
zinsnede "ten hoogste 12 rechters" vervangen 
door "ten hoogste 16 rechters" . 

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

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den !Oden Juni 

1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, J. DoNNER. 
(Uitgeg. 11 Juni 1926.) 

10 Juni 1926. WET, houdende nieuwe regeling 
van de zeebrieven. S. 178. 

Bijl. Hand. 2° Kamer1924/1925,n°.364, 1-3 ; 
1925/'26 n°. 69, 1-5. 

Hand. id. 1925/1926, bladz. 870-878. 
Hand. Ie Kamer 1925/1926, bladz. 341, 355, 

356, 362. 
WIJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het naar aanleiding van de wet van 22 De
cember 1924, Staatsblad n°. 573, noodig is de 
afgifte van zeebrieven en vergunningen tot het 
voeren van de Nederlandsche vlag opnieuw te 
regelen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is onder kapitein be

grepen degene, die den kapitein vervangt. 
2. In deze wet worden onder zeeschepen 

verstaan alle schepen, bedoeld in artikel 310, 
eerste lid, van het Wetboek van Koophandel, 
met uitzondering van : 

a. oorlogsschepen ; 
b. vaartuigen van zeilvereenigingen of jacht

clubs, als zoodanig erkend door den met de uit
voering van deze wet belasten Minister ; 

c. schepen, aan het Rijk of eenig openbaar 
lichaam toebehoorende, welke tot den openbarer. 
dienst zijn bestemd ; 

d. reddingsvaartuigen ; . . . 
e. vaartuigen, welke voor zeev1sschenJ of 

kustvisscherij worden gebezigd ; 
/. schepen, roetende minder dan twintig 

kubieke meters bruto-inhoud. . 
3. 1. Zeeschepen zijn gerechtigd de Neder

landsche vlag te voeren, indien zij voorzien zijn 
van een zeebrief, afgegeven overeenkomstig de· 
voorschriften dezer wet. 

2. De voorwaarde, dat het schip voorzien 
zij van een zeebrief, geldt niet, wanneer het. 
wordt gebezigd tot den openbaren dienst oir 
voor zoover betreft een in Nederland nieuw 
gebouwd schip, wanneer het eene proefvaart. 
doet. 

4. 1. Zeebrieven, met uitzondering van de· 
voorloopige zeebrieven en de buitengewone zee
brieven, bedoeld in de artikelen 11 en 12, worden 
alleen afgegeven voor zeeschepen, welke, over
eenkomstig de daaromtrent bestaande voor
schriften, zijn te boek gesteld in het scheeps-
register, genoemd in artikel 314, eerste lid, van. 
het Wetboek van Koophandel. 

2. Zeebrieven worden nimmer afgegeven 
voor schepen op den voet van oorlog uitgerustr 
noch voor schepen, van welke wordt vermoed, 
dat zij in strijd met de onzijdigheid van den 
Staat op voet van oorlog uitgerust zullen worden. 

5. Een zeebrief, als bedoeld in artikel 4,. 
eerste lid, vermeldt : 

a. den naam van het schip en dien van het. 
kantoor, alwaar het in het scheepsregister is te· 
boek gesteld ; 

b. den inhoud, waarop het volgens de be
staande wettelijke bepalingen is gemeten ; 

c. de beschrijving van het schip volgens de
teboekstelling in het scheepsregister ; 

d. den naam van den natuudijken persoon, 
den rechtspersoon, de reederij of de vennoot
schap, waaraan het schip toebehoort. 

6. 1. Een zeebrief, als bedoeld in artikel 4, 
eerste Jid, wordt in Onzen naam uitgereikt door 
den met de uitvoering van deze wet belasten 
Minister op overlegging van een afschrift van 
de teboekstelling. 

2. Dit afschrift gaat vergezeld van den vol
gens de bestaande wettelijke voorschriften af. 
gegeven meetbrief. Indien het afschrift me, r 
dan twee dagen vóór dien der overlegging is 
uitgereikt, moet daarop voorkomen eene ver· 
klaring var. den bewaarder van het scheeps
register, binnen dien termijn gesteld, houdende, 
dat sPdert de uitreiking van het afochrift de 
teboekstelling geen wijz:iging heeft ondergaan. 

7. De aanvrage moet wordPn gedaan door 
of vanweg3 dengene, te wiens naam het ~chip 
is te boek gesteld. 

8. 1. Zeebrieven vervallen : 
a. door het verloop van vier jaren na den 

dag van afgifte ; 
b. wanneer het schip de hoedanigheid vaP 

Nederlandsch schip verliest: 
c. wannen de n.tam of de inhoud van het 

schip is veranderd of dit, is verbouwd ; 
d. door gebruik van het schip tot kaapvaart, 

zeeroof of slaverihandel ; · 
e. wanneer het schip wordt gesloopt, ver

gaat of door zeeroovers of vijanden wordt ge
nomen ; 

f. wanneer zich een der bij artikel 667 van 
het Wetboek van Koophandel bedoelde gevallen 
voordoet. 
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2. Wanneer echter de termijn, onder a be
paald, verstrijkt of het geval, onder b bedoeld, 
:zich voordoet, terwijl het schip ,n het buitenland 
is, blijft, behoudens het bepaalde bij het vol 
gende lid, de zeebr.ef van kracht tot de terug
komRt van het ~chip in Nederland, doch niet 
langer dan zes maanden. Hetzelfde geldt, wan
neer de inhoud van het schip in het buitenland 
is veranderd of het schip daar is verbouwd, 
mits deze verandering of verbouwing op den 
zeebrief is ~.Angeteekend door den naastbijzijn
den NederlandsJhen diplomatieken, consulairen 
of kolonialen am btenaa.r. 

3. De zeebrief vervalt terstond door geheelen 
overgang van het schip in vreemden eigendom. 

9. 1. De vervallen zeebrief wordt door den 
eigenaar van het schip, of, indien hij onder den 
kapitein berust, door dezen met de eerste ge
legenheid ingezonden aan de autoriteit, die den 
zeebrief heeft afgegeven, behouderu de gevallen 
voorzien b\j de artt. 11, laatste lid, 14, laatste 
lid, en 15, laatste lid. 

2. Wanneer het schip buitenslands wordt 
gesloopt, vergaat of wordt genomen of de zee
brief ten gevolge van vervreemding van het 
schip, voor het geheel of voor een deel, vervalt 
ter.wijl het schip buitenslands is, geschiedt de 
inzending van den vervallen 7.eebrief door tus
schenkomst van den naastbijzijnden Nederland
schen <liplomatieken, consulairen of kolonialen 
ambtenaar . . 

3. De oorzaak van het ver vallen van den 
zeebrief wordt bij de inzending opgegeven. 

4. Voor den ingezonden zeebrief wordt den 
eigenaar of kapitein een bewijs van ontvangst 
uitgereikt. • 

10. 1. In de gevallen, bedoeld in artikel 8, 
onder a en c, wordt op aanvraag van den recht 
hebbende een nieuwe zeebrief uitgereikt. 

2. Deze aanvraag, met den vervallen zee
brief in t-e zenden, gaat vergezeld van de in 
artikel 6 beaoelde stukken. 

3. Een nieuwe zeebrief kan op bovenstaan
den voet mede worden uitgereikt, wanneer vol
doende blijkt, dat de vroegere buiten schuld der 
belanghebbenden is verloren gegaan of niet kan 
v.orden overgelegd. 

4. Op aanvraag wordt, na eigendomsover
gang van het schip, aan den nieuwen eigimaar 
een zeehrief te zijnen name uitgereikt, mits 
het schip de hoedanigheid van Nederlandsoh 
sehip heeft behouden. De uitreiking geschiedt 
op overlegging van een afschrift van de teboek
stelling ten name van den aanvrager en tegen 
inlevering van den aan d"n vor,gen eigenaar 
uitgereikten zeebrief. Desgevraagd kan ook 
worden volsiaan met de aanteekening van den 
eigendomsovergang op den bestaanden zeebrief. 

11. 1. Bij aankoop of aanbouw van een 
schip in het buitenland kan door den met de 
uitvoermg van deze wet bela,~ten Minister voor 
het schip een voorloopige zeebrief worden uit
gereikt, indien het beantwoordt aan de ver
eischten in artikel 311 van het Wetboek van 
Koophandel voor Nederlandsche schepen ge
steld. 

2. Deze zeebrief vermeldt den naam van het 
schip, den inhoud van het schip naar de buitf'n
landscbe meting, de soort en andere kenmerken 
van het schip en den naam van den natuurlijken 
persoon, den rechtspersoon, de reederij of de 
vennootsnhap, waaraan het schip toebehoort. 

De zeebrief is geldig voor den daarin uit te 
drukk1,n termijn, welke echter den tijd van 7.es 
maanden na de eigendomsoverdracht of de op
levering niet mag oversehrijden. Hij mag niet 
anders worden afgegeven dan na voldoend be
wijs ,an eigendom. 

3. Bij de aankomst in Nederland wordt de 
voorloopige zeebrief bij de inklaring door de 
daarmed" belaste ambtenaren ingetrokken. 

12. 1. De met de uitvoering van deze wet 
belaste Minister kan, zoo noodig, een bniten
gewonen zeebrief verleenen voor een schip, 
hier te lande voor buitenlandsche 1·ekening ge
bouwd, gekocht of uitgerust, opdat dit schip 
onder Nederlandsche vlag rechtstreeks binnen 
een bepaalden termijn naar het land zijner be
stemming kan worden gevoerd. 

2. Bij nankomst t,cr bestemmingsplaats 
wordt met dezen zeebriPf gehandeld volgens de 
la.atste drie leden van artikel 9. 

3 . Wanneer va'l een op den Yoet van dit 
artikel verleenden buitengewonen zeebrief mis
bruik wordt gemaakt, of gegl'Ond vermoeden 
bestaat, dat zoodanig misbruik zal worden ge
ma:i.kt, wordt die zeebrief terstor..d buiten 
werking gesteld. . 

13. 1. Voor schepen, waarbij overwegend 
Nederlandsche belangen zijn betrokken en welke 
a;!een voor rivier- of kustvaart buiten Neder
land worden gebruikt , kunnen de door Ons 
aangewezen Nederlandsche consulaire ambte
naren of andere Nederlandsche autoriteiten tij
delijk vergunning verlee.nen tot het voeren van 
de N ederlandsche vlag voor een in de vergunning 
aangegeven gebied. -

2. Verderö voorschriften dienaangaande wor
den gegeven bij algemeenen 'maatregel van 
bestuur. 

14. 1. Alle kapiteins van zeeschepen, zoo 
N ederlandsche als vreemde, zijn gehouden bij 
het in- of uitvaren van Nederla.ndsche zeehavens 
of zeegaten. een geldigen zeebrief of een ander 
geldig bewijs der nationaliteit van hun schip te 
vertoonen aan de ambtenaren, belast met de in
of uitklaring. Bij gebreke daarvan wordt door 
die ambtenaren geen expeditie verleend, en kun
nen z\j het schip desnoods aanhouden, totdat 
het vere;schte document wordt over&e.egd. Bij 
het binnenkomen kan echter onder Cle noo<lige 
voorwaarden vergunning worden verleend, om 
zoodanig schip naar de bestemmingsplaats over 
te brengen en om dáár of elders de lading op 
te slaan. 

2. Ongeldige zeebrieven, waaronder begre
pen vervallen zeebrieven, worden door de amb
tenaren bij de in- of uitklaring ingetrokken. 

15. 1. De kapitein van een zeeschip, waar
voor een zeebrief of eene vergunning als bedoeld 
in artikel 13 is verleend, is verplicht om, wan
neer het schip eene vreemde haven binnenvalt, 
waar een Nederlandsch consulair ambtenaar is 
gevestigd, en aldaar langer dan vier en twintig 
uur verblijft, uiterlijk op den tweeden dag na 
dien der aankomst, zich bij dien ambtenaar te 
vervoegen, ten einde den zeebrief of de ver
gunning te doen afteekenen. 

2. De kapiteins van schep<"n, varende in een 
of meer geregelde diensten op vreemde havens, 
moeten hunne zeebr,even eenmaal per jaar, en 
wel bij de eerste binnenkomst in die ha-vens, op 
de bedoelde wijze doen afteekenen . 

3. Ongeldige zeebrieven en vergunningen, 
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waaronder begrepen vervallen zeebrieven en 
vergunningen, worden door den consulairen 
ambtenaar ingetrokken. 

16. Van elk schip, waarvoor een zeebrief, 
ll.ls bedoeld in artikel 4, eerste lid, of eene ver
gunning, als bedoeld in artikel 13, is verleend, 
moet door de zorg van den eigenaar de naam 
met duidelijke goed zichtbare letters op het 
achterschip zijn vermeld. Hetzelfde geldt voor 
den naam van de plaats, waar het schip tehuis 
behoort. 

17. 1. De met de uitvoering van deze wet 
belaste Minister is bevoegd, uitsluitend op grond 
van bijzondere omstandigheden, 

a. afwijking toe te staan van het bepaalde 
bij artikel 6, tweede lid ; 

b. de geldigheid van een zeebrief te doen 
voortduren ook na het in artikel 8, tweede lid, 
bedoelde tijdstip, en wel gedurende een bepaal
den tijd of tot het doen van eene bepaalde reis ; 

c. den geldigheidsduur van een voorloopigen 
:,.eebrief en van een buitengewouen zeebrief te 
verlengen. 

2. Verlenging, als onder b bedoeld, alsmede 
de onder c bedoelde verlenging van een buiten
gewonen zeebrief, kan slechts éénmaal plaats 
vinden. 

18. 1. Niet-nakoming van het bepaalde bij 
deze wet betreffende het inzenden van vervallen 
zeebrieven wordt gestraft met geldboete van 
t en hoogst.e twee duizend gulden. 

2. Niet-nakoming van het bepaalde bij arti
kel 15, eerste of tweede lid, of van het bepaalde 
bij artikel 16, wordt gestraft met geldboete van 
ten hoogste duizend gulden. 

3. Op niet-nakoming van hetgeen betreften
de het inzenden van vervallen vergunningen 
tot het voeren van de Nederlandsche vlag mocht 
worden bepaald bij den in artikel 13 bedoelden 
algemeenen maatregel van bestuur kunnen WiJ 
daarbij geldboete stellen, echter niet hooger dan 
twee duizend gulden. 

4. De strafbepalingen zijn toepasselijk op 
ieder die zich hetzij binnen hetzij buiten Neder
land echuldig maakt aan het ~trafbaar gestelde 
feit. 

5. De strafbaar gestelde feiten worden be
schouwd als overtredingen. 

6. Indien een strnfbaar feit wordt begaan 
door of vanwege een ri-chtspersoon, wordt de 
strafvervolging ingesteld en de straf uit.gespro
ken tegen de .leden van het bestuur. 
' 19. Door de ambtenaren der invoerrechten 
en acciinzen en de consulaire ambtenaren wordt 
pl'oces:verb,ial opgemaakt wegens alle overtre
dingen dezer wet, die te hunner kennis komen. 
De aldus opgemaakte processen-verbaal gelden 
als wettig bewijsmiddel der daarin geconsta
teerde ovntre<iingen, mits zij voldoen aan de 
voorschriften van artikel 153 van het Wetboek 
van Strafvordering, met dien verstande, dat, 
ingeval zij 2ijn opgemaakt door een consulair 
ambtenaar, zij bevestigd kunnen worden door 
zijn daarin opgenomen schriftelijken eed (be
lofte) 

20. 1. Zeebrieven, verleend en alsnog gel
dig hij de inwerkingtreding dezer wet, hlij, en 
van kracht voor zoover en voor zoolang zij niet 
vervallen ingevolge de desbetreffende voor
schriften dezer wet. 

2. Ten aanzien van vergunningen tot het 
voeren van de Nederlandsche vlag blijven de 

bepalingen der wet van 28 Mei 1869, Staatsblaá 
n°. 96, zooals die laatstelijk is gewijzigd, van 
toepassing zoolang de in artikel 13 bedoelde al
gemeene maatregel van bestuur nog niet is in 
werking getreden. Deze algemeene maatregel 
van bestuur moet bevatten eene overgangs
bepaling voor de vergunningen, welke zullen 
zijn verleend vóór zijne inwerkingtreding. 

3. Behoudens het bepaalde bij de vorige 
leden, wordt de wet van 28 llfei 1869, Staatsblad 
n°. 96, zooals die laatstelijk is gewijzigd, inge
trokken. 

21. In artikel 2 der wet van 3 Juni 1875, 
St.aatsblad n°. 101, vervalt de zinsnede,,, volgens 
de wet van 28 Mei 1869 (Staatsblad n°. 96)," 

22. De Schipperswet 1907, Staatsblad no. 
244, ondergaat de volgende wijzigingen : 

I. In artikel 1, eerste lid, vervalt in de om
schrijving van koopvaardijschip de zinsnede" van 
28 i\iei 1869 (Staatsblad n°. 96),". 

IL De aanhef van artikel 14, eerste lid, 
wordt gelezen : 

"Het in art. 15, lste en 2de lid, der wet 
betrekkelijk de afgifte ..... ". 

III. In artikel 14, tweede lid, wordt "art. 
23" vervangen door "art. 19". 

23. 1. Deze wet kan worden · aangehaald 
onder den titel : ,,Zeebrieven wet", ·met ver
melding van den jaargang van het Staatsblad, 
waarin zij is geplaatst. 

2. Zij treedt in werking op een door Ons te 
bepalen tijdstip. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den l0dcn Juni 

1926. 
WILHELMINA. 

De Mini-ster van J ustitie, J. DoNNER. 
De Minister van Waterstaat, H. v. D. VEGTE. 

De Minister van Buitenlandsche Zal.·en, 
VAN KARNEBEEK. 

(Uitgeg. 22 Juni 1926.) 

10 Juni 1926. WET tot heffing van belasting 
van propylalcohol en iso-propylalcohol. 
s. 179. 

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

dat het noodig is bepalingen va-st te stellen 
omtrent het belasten van propylalcohol en iso
propylalcohol ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Voor de toepassin~ van de wetgeving 

omtrent den accijns en het mvoerrecht op ge
distilleerd en omtrent den in-, uit- en doorvoer 
van goederen worden propylalcohol en iso
propylalcohol gelijkgesteld met aethylalcohol en 
worden de stokerijen waar propylalcohol of iso
propylalcohol uit andere grondstoffen vervaar
digd wordt, onder de branderijen gerangschikt. 

Als propylalcohol of iso-propylalcohol worden 
aangemerkt alle vloeistoffen welke, gemeten bij 
eene warmte van vijftien graden van den 
honderddeeligen thermometer, meer dan vijf 
voluumpercenten propylalcohol of iso-.propyl
alcohol bevatten. 

2. I eder die bij het in werking treden dezer 
wet in het bezit is van propylalcohol of iso
propy lalcohol is gehouden daarvan binnen acht 
dagen aangifte te doen bij den ontvanger der 
accijnzen zijner woonplaats, onder opgave van 

, de plaats waar die zich bevindt en van de 
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hoeveelheid en onder gelijktijdige voldoening 
van den accijns. Gedurende die acht dagen is, in 
afwijking van artikel 1 dezer wet, dekking niet 
vereischt. 

De af te geven quitantie dient als document 
tot dekking van den daarin vermelden voorraad. 

Hoeveelheden beneden een liter behoeven 
buiten het terrein aangewezen ingevolge artikel 
162 der Algemeene Wet van 26 Augustus 1822 
(Staatsblad n°. 38) niet te zijn gedekt, noch naar 
het eerste lid te worden aangegeven. 

;:I. Propylalcohol en iso-propylalcohol wor
den geacht eene sterkte te bezitten van honderd 
percent. 

4. Het versnijden van propylalcohol of iso
propylalcohol is verboden. 

Onze Minister van Financiën is bevoegd rege
len vast te stellen waaronder van deze bepaling 
kan worden afgeweken. 

5. Inslag van propylalcohol of iso- propyl
alcohol in eene branderij, eene distilleerderij der 
eerste klasse, eene bergplaats van doorloopend 
krediet of een particulier entrepot en voorhan• 
den hebben van die alcoholen aldaar is verboden, 
tenzij met vergunning verleend door of vanwege 
Onzer> Minister van Financiën en onder door 
dezen te stellen voorwaarden . 

Propylalcohol of iso-propylalcohol in strij d 
met het voorgaande in eene der genoemde in
richtingen voorhanden, blijft buiten aanmerking 
bij de opneming van den voorraad. Overt reding 
van het eerste lid wordt gestraft met verbeurte 
van den ingeslagen of voorhanden propylalcohol 
of iso-propy!alcohol. 

6. De b1j het vorig artikel strafbaar gestelde 
feiten worden beschouwd als misdrijven. 

De inzake van invoerrechten en accijnzen 
geldende bepalingen voor het geval van wan
betaling van geldboete zijn voor het verhaal 
van de geldswaarde der verbeurd verklaarde 
goederen mede van kracht. 

7. Wij behouden Ons voor bij algemeenen 
maatregel van bestuur andere alcoholen voor 
de toepassing dezer wet gelijk te stellen met 
propylalcohol en iso-propylalcohol, indien blijkt 
van het gebruik dier alcoholen hier te lande ter 
vervanging of gedeeltelijke vervanging van 
aethylalcohol in reuk- of toiletwaters of in 
dranken. 

Ten aanzien van zoodanigen alcohol zijn de
bepalingen van artikel 2 met deze wijziging van 
toepassing, dat het tijdstip van het in werking 
treden dezer wet vervangen wordt door het 
tijdstip van het in werking treden van den 
algemeenen maatregel van bestuur. 

S. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag volgende op dien waarop zij is 
afgekondigd. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den lOden Juni 

1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financii'n, DE GEER. 
( Uitgeg. 17 Juni 1926.) 

10 Juni 1926. WET tot wijzi~ing en verhooging 
van de begrooting van mkomsten en uit. 
gaven van het Staatsbedrijf der Artillerie
Inrichtingen voor het dienstjaar 1925. 
s. 180. 

10 Juni 1926. WET tot verhooging en wijziging 
van hoofdstuk VA der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1925. S. 181. 

10 lm>i 1926. WEr, houdende vaststelling van 
de begrooting van inkomsten en uitgaven
van het Bouwfonds voor de Departementen 
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw 
en van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen voor het dienstjaar 1925. S. ]82. 

De begrooting wordt vastges!eld op f 2,155,221.. 

10 Juni 1926. WET, houdende goedkeuring
van het op 3 November 1925 te 's-Graven
hage tusschen Nederland en Argentinië• 
gesloten verdrag tot regeling van de toe
lating, alsmede de rechten, verplichtingen
en immuniteiten van Consulaire Ambte
naren der Republiek in Nederlandsch-Indië, 
Suriname en Curaçao. S. 18&. 

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

dat het op 3 November 1925 te 's-Gravenhage 
t usschen Nederland en Argentinië gesloten ver
drag tot regeling van de toelating, alsmede de· 
rechten, verplichtingen en immuniteiten van
Consulaire Ambtenaren der Republiek in_ 
N ederlandsch-l ndië, Suriname en Curaçao, inge
volge artikel 58 der Grondwet de goedkeuring
der Staten-Generaal behoeft ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz._ 
Art. 1. Het nevens deze wet in afdruk ge

voegd verdrag tusschen Nederland en Argentinië
den 3den November 1925 te 's-Gravenhage ge
sloten, wordt goedgekeurd. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien van hare af
kondiging. 

Lasten en bevelen, enz. . 
Gegeven ten Paleize het Loo, den !Oden 

Juni 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken,. 
VAN KARNEBEEK. 

De Minister van Koloniën, KoNINGSBERGER. 
( Uitgeg. 29 Juni 1926.) 

Sa Majesté la R eine des Pays-Bas, désirant 
resserrer les liens d'amitié existant entre le
Royaume des Pays-Bas et la République Ar
gentine et assurer aux relations de commerce
établies entre les deux nations le développement 
le plus ample, et voulant satisfaire au désir 
exprimé par le Gouvernement Argentin, a . 
consenti à admettre des fonctionnaires con
sulaires argentins dans les principaux ports· 
des Indes néerlandaises, de la Guyane néer 
landaise et du Curaçao, sous la réserve toute
fois de faire de cette concession l'objet d'une 
convention spéciale, déterminant d'une manière 
claire et précise les droits, devoirs et immunités 
de ces fonctionnaires consulaires dans les dits 
territoires. 

A cette fin Sa Majesté la Reine des Pays-Bas 
a nommé: 

Son Excellence Jonkheer H. A. van Karne-
beek, Son Ministre des Affaires Etrangères, 

et le Président de la République Argentine : 
Son Excellence Monsieur A. Guesalaga,_ 

Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipo-
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-tentiaire de la République Argentine à La Haye, 
lesquels, dûment autorisés à eet effet, sont 

-convenus des articles suivants : 
Article 1. Des Consuls-Généraux, Consuls, 

Vice-Consuls et Agents Consulaires de la Ré
publique Argentine seront admis dans tous 
les ports des Indes néerlandaises, de la Guyane 
néerlandaise et du Curaçao, qui son t ouverts 
.aux navires de toutes les nations. 

Art. 2. Les Consuls-Généraux, Consuls, 
Vice-Consuls et Agents Consulaires de la Ré
]>Ublique Argentine seront considérés comme des 
protecteurs du co=erce de leurs nationaux 
•dans leur arrondissement consulaire. Ils rési
deront dans Ie port indiqué dans leur commission 
,et seront soumis aux lois, tant civiles que 
pénales, qui y sont en vigueur, sauf les excep
tions que la présente convention établit en 
1eur faveur. · 

Art. 3. Avant d'être admis à l 'exercice de 
leurs fonctions et de jouir des immunités qui 
y sont attachées, les Consuls-Généraux, Con
·suls, Vice-Consuls et Agents Consulaires doivent 
présenter par la voie indiquée dans Ie second 
.alinéa de l'article 6 au Gouvernement de Sa 
Majesté la R eine des Pays-Bas une commis
·sion, indiquant leur arrondissement consulaire 
-et Ie lieu de leur résidence. 

Du moment que l'exéquatur sera cont resi~né 
par Ie Gouverneur-Général des Indes neer
l andaises, par Ie Gouverneur de la Guyane 
néerlandaise ou par Ie Gouverneur du Curaçao 
les <lits fonctionnaires consulaires de tout grade 
.auront droit ·à la protection du Gouvernement 
néerlandais et à l'assistance des autorités locales 
pour assurer Ie libre exercice de leurs fonctions. 

Le Gouvernement de la Reine se réserve la 
faculté de retirer l'exéquatur ou de Ie faire 
retirer par Ie Gouverneur-Général ou par les 
•Gouverneurs sus-visés, en indiquant les motifs 
,de cette mesure. 

Art. 4. Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice
<Consuls et Agents Consulaires sont autorisés 
.à placer au-dessus de la porte extérieure de leur 
demeure ou celle de la maison dans la.quelle 
;i!s ont établi leur chancellerie, un écusson aux 
.armes de leur pays, avec la légende: Consulat
Général, Consulat, Vice-Consulat ou Agence 
·Consulaire de la République Argentine. 

Il est bien entendu que cette mariue ex
-térieure ne pourra jamais être considéree com
me donnant droit d'asile, ni comme pouvant 
-soustraire la maison-et ceux qui l'habitent aux 
·poursuites de la justice territoriale. 

Art. 5. Il est néanmoins entendu que les 
.archives et documents relatifs aux affaires 
consulaires seront protégés contre toute recher
che, et qu'aucune autorité ni aucun magistrat 
ne pourra les visiter, les saisir ou s'en enquérir 
-d'un manière quelconque et sous aucun 
]Jrétexte. 

Art. 6. Les Consuls-Généraux, Consuls, 
Vice-Consuls et Agents Consulaires ne sont in
-festis d'aucun caractère diplomatique. 

Aucune demande ne pourra être adressée 
a u Gouvernement néerlandais que par l'entre
mise du représentant diplomatique de la Ré
publique Argentine accredité à La H aye. 

En cas d'urgence les Consuls-Généraux, Con
suls, Vice-Consuls ou Agents Consulaires pour
ront recourir directement au Gouverneur
<Généra.I ou aux Gouverneurs sus-visés, prou 

vant l'urgence et exposant les motifs pour 
lesquels la demande ne saurait être adressée 
aux autorités subalternes ; ou en démontrant 
que les demandes, antérieurement adressées 
à ces autorités, seraient restées sans effet. 

Art. 7. Le passeport, délivré ou visé par 
les fonctionnaires consulaires, ne dispense 
nullement Ie porteur de l'obligation de se munir 
de tous les actes requis par les lois ou r ègle
ments locaux pour voyager ou s'établir dans 
les Indes néer!andaises, ou dans la Guyane 
néerlandaise ou dans Ie Curaçao et ne porte 
aucun préjudice à l'exercice du droit que pos
sède Ie. Gouvernement du territoire en question 
d'y interdire Ie séjour ou d'ordonner l'éloigne
ment de tout individu muni d 'un passeport. 

Art. 8. Toutes les opérations relatives au 
sauvetage des navires ar~entins, naufragés 
sur les cötes des Indes neerlandaises, de la 
Guyane néerlandaise ou du Curaçao, seront 
dir1gées par les Cqnsuls-Généraux, Consuls, 
Vice-Consuls ou Agents Consulaires de la Ré
publique Argentine. 

L'intervention des autorités locales aura 
seulement lieu pour maintenir l'ordre, garantir 
les intérêts des sauveteurs, s'ils sont étrangers 
aux équipages naufragés et assurer l'exécution 
des dispositions à observer pour l 'entrée et 
la sortie des marchandises sauvées. 

En !'absence et jusqu'à l'arrivée des Consuls
Généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents 
Consulaires, les autorités locales devront d'ail

, leurs prendre toutes les mesures nécessaires 
pour la protection des individus et la conser
vation des effets naufragés. 

Il est de plus convenu que les marchandises 
sauvées ne seron t tenues à aucun droit de 
douane à moins qu'elle ne soient admises à la 
consommation intérieure. 

Art. 9. Les Consuls-Généraux, Consuls, 
Vice-Consuls et Agent~ Consulaires argentins 
peuvent requérir l'assistance des autorités 
locales pour l'arrestation, la défention et l 'em
prisonnement des déserteurs des navires argen
t ins marchands ou de guerre, pour autant que 
l'extradition des déserteurs de ces navires a 
été stipulée par traité. 

A eet effet, ils s'adresseront par écrit aux 
fonctionnaires compétents et si la preuve est 
ra:pportée par les registres du navire, les róles 
d'equipage ou par tout autre document authen
tique, que les hommes réclamés faisaient partie 
de l'équipage, l'extradition sera accordée à 
moins que !'individu <lont il s'agit, ne soit sujet 
néerlandais . 

Les autorités locales seront tenues d'exercer 
toute leur autorité pour faire arrêter les déser
teurs. Après leur arrestation, ceux-ci seront 
mis à la disposition des dits fonctionnaires 
consulaires et pourront être détenus à la ré
quisition et aux frais de ceux qui les réclament, 
pour être ensuite renvoyés à bord des navires 
auxquels ils appartiennent, ou d'un autre navire 
de la même nation. Néanmoins si ces déserteurs 
ne sont pas renvoyés dans les trois mois, à 
partir du jour de leur arrestation, ils seront mis 
en liberté et ne pourront plus être arrêtés du 
même chef. 

Il est entendu toutefois que l'extradition du 
déserteur qui aurait commis quelque crime, 
délit ou contravention, sera. remise jusqu'à ce 
que Ie tribunal néerlandais (territoria! ou 
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métropolitain), saisi de !'affaire, ait rendu m:\e 
sentence et que celle-ci ait été exécutée. 

Art. 10. Lorsqu'un sujet de la République 
Ar~entine vient à décéder sans héritiers ou 
executeurn testamenta.ires connus, les autorités 
néerlandaises, chargées, d'a.près les lois locales, 
de l'a.dm.inistration de la succession, en don
neront avis aux fonctionnaires consulaires 
.argentins, afin de transmettre aux intéressés 
les informations nécessaires. 

Art. ll. Les Consuls-Généraux, Consuls, 
Vice-Consuls ou Agents Consulaires ar?entins 
seront, à la requête du capitaine ou de 1 officier 
qui le remplace, exclusivement chargés de 
l 'ordre intérieur à bord des navires de commerce 
de leur nation. 

Ils connaîtront seuls de tous les différends, 
qui se seront élevés en mer ou qui s'élèveront 
dans les ports entre le capita.ine, les officiers 
et les membres de l'équipage, y compris ceux 
qui concernent le r èglement des salaires et 
l'exécution des engagements réciproquement 
consentis. 

Les tribunaux ou les autres autorités néer
landais ne pourront à aucun titre s'immiscer 
dans ces différends à moins que ceux-ci ne 
soient de nature à troubler la tranquillité et 
l'ordre public à terre ou dans Ie port, on que 
des personnes étrangères à l'équipage ne s'y 
trouvent m êlées. 

Art. 12. Pour auta.nt qu'en Argentine les 
m êmes faveurs sont accordées réciproquement 
aux Consuls-Généra.ux, Consuls, Vice-Consuls 
et Agents Consulaires des Pays-Bas, les Con
suls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents 
Consulaires argentins qui n'exercent pas Ie 
commerce ni aucune fonction ou profession 
autre que leurs fonctions consulaires, seront 
exempts du logement militaire, de l'impót 
personnel et de toute imposition générale ou 
municipale ayant un caractère personncl, à 
moins qu'ils ne soient sujets néerlandais ou 
qu'ils n'habitent déjà Ie Royaume des Pays
Bas ou ses territoires d'outre-mer lors de leur 
nomination. Cette exemption ne peut jamais 
s'étendre aux-droits de douane ou autres impóts 
indirects ou réels. 

Art. 13. · Les Consuls-Généraux, Consuls, 
Vice-Consuls et Agents Consulaires argentins 
jouiront de tous les autres privilèges, exemp
tions et immunités dans les Indes néerlan
daises, la Guyane néerlandaise et le Curaçao, 
qui pourraient être accordés par la suite aux 
agents du même rang de la nation la plus 
favorisée. 

Art. 14: La présente convention est conclue 
pour un terme de cinq ans, à partir du 90ème 
jour après !'échange des ratifications. 

A moins qu'une des Rautes Parties Contrac
tantes n 'ait notifié à l 'autre, au moins un an 
avant ce terme, son intention d'en faire cesser 
les effets, la convention restera en vi~ueur 
jusqu'à l'expiration d'une année après la denon
ciation faite par l'une des Hautes Parties Con
tractantes. 

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectjfs 
ont signé la présente convention. · 

Fait, en double exemplaire, à La Haye, Ie 
3 novembre 1925. 

1926 

VAN KARNEBEEK. 
A. GuESALAGA. 

10 J uni 1926. WET, houdende voorbehoud 
der bevoegdheid tot toetreding tot het 
ontwerp-verdrag van Genève betreffende 
de toepassing van den wekelijkschen rust
dag in de industrie. S. 184. 

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

dat het wenschelijk is, dat Nederland toetreedt 
tot het in de derde, van 25 October tot 19 No
vember 1921 te Genève gehouden, zitting der 
Algemeene Conferentie van de vertegenwoor
digers van de leden van de Internationale Or
ganisatie van den Arbeid van den Volkenbond 
aangenomen ontwerp-verdrag betreffende de 
toepassing van den wekelijkschen rustdag in de 
industrie; 

Gelet op de wet van den 6den Maart 1920, 
Staatsblad no. 108, tot voorbehoud der be
voegdheid tot toetreding tot, het Volkenbond
verdrag en het Koninklijk besluit van den 26sten 
Maart 1920, Staatsb/,ad n°. 127, houdende be
kendmaking in het Staatsblad van de toetreding 
van Nederland tot het Volkenbondverdrag, op 
artikel 1 van het Volkenbondverdrag, de ar
tikelen 387 en 405 van het Vredesverdrag van 
Versailles van 28 Juni 1919, zoomede op artikel 
58 der Grondwet; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Wij behouden Ons de bevoegdheid 

voor toe te treden tot het nevens deze wet in 
afdruk gevoegde in de derde zitting der Alge
meene Conferentie van de vertegenwoordigers 
der leden van de Internationale Organisatie van 
den Arbeid van den Volkenbond aangenomen 
ontwerp-verdrag betreffende de toepassing van 
den wekelijkschen rustdag in de industrie. 

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

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den !Oden 

Juni 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. SLOTEMAKER DE BRUÏNE. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
VAN KARNEBEEK. 

De Minister van Kowniën, KONINGSBERGER. 
De Minister van Waterstaat, H_ v. D. VEGTE. 
De Minister van Binnenl. Zaken en Land,bouw, 

SOCIÉTÉ DES NATIONS. 

J . B. KAN. 
(Uitgeg. l .Juli 1926.) 

CONFÉRENCE INTERNATIONALE DU 
TRA V AIL. Projet de coni·ention concernant 
l'application du repos Hebdmnadaire dans 
les établissements industriels. 

LaConférence générale de l'Or~anisation inter
nationale du Tra.va.il de la Societé des ations, 

Convoquée à Genève par le Conseil 
d'adm.inistration du Bureau international 
du Travail et s'y étant réunie le 25 octobre 
1921, en sa troisième session, 

Après avoir décidé d'adopter diverses 
propositions relatives au repos hebdoma
daire dans !'industrie, question comprise 
dans Ie septième point de l'ordre du jour 
de la session, et 

Après avoir décidé que ces propositions 
prendraient la forme d'un projet de con
vention internationale, 

22 
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adopte Ie Projet de Convention ei-après à 
ratifier pas les Membres de l'Organisation inter
nationale du Travail, conformément aux dis
positions de la Partie XIII du Traité de Ver
sailles et des Parties correspondantes des autres 
Traités de Paix : 

Article 1. Pour l'application de la présente 
Convention, seront considérés comme "établisse
ments industriels" : 

a. Les mines, ca rrières et industries extrac
tives de toute nature ; 

b. Les industries dans lesquelles des produits 
sont manufacturés, modifiés, nettoyés, réparés, 
décorés, a.cbevés, préparés pour la vente, ou 
dans lesquelles les matières subissent une 
transformation, y compris la construction des 
navires, les industries de démolition de matériel, 
ainsi que la production, la transformation et 
la transmission de la force motrice en général 
et d e l'électricité. 

c. La construction, la reconstruction, l'en
tretien, la réparation, la modification ou la 
démolition de tous batiments et édifices, 
chemins de fer, tramways, ports, docks, jeteés, 
canaux, installations pour la navigation in
térieure, routes, tunnels, ponts, viaducs, égouts 
collect eurs, égouts ordinaires, puits, installations 
téléphoniques ou t élégrafiques, installations 
électriques, usines à gaz, distribution d'eau, 
ou autres travaux de construction, afusi que 
les travaux de préparation et de fondation 
précédant les trayaux ci-dessus ; 

d. Le transport de personnes ou de marchan
dises par route, voie ferrée ou voie d'eau in
térieure y compris la manutention des mar
cbandises dans les docks, quais, wharfs et 
en trepöts, à l' exception du transport à la main. 

L'énumération ci-dessus est faite sous réserve 
des exceptions spéciales d'ordre national 
prévues dans la convention de Washington 
tendant à limiter à huit heures par jour et à 
quarante-huit heures par semaine Ie nombre 
des heures d e trava,il dans les établissements
industriels, dans la mesure ou ces exceptions 
sont applicables à la :présente Convention. 

En sus de l'énumeration qui précède, s'il 
est reconnu nécessaire, chaque Membre pourra 
déterminer la ligne de démarcation entre 
!'industrie d'une part, Ie co=erce et l'agri
culture d'autre part. 

Art. 2. Tout Ie personrel occupé dans tout 
établissement industrie), public ou privé, ou 
dans ses dépendances, devra, sous réserve des 
exceptions prévues dans les articles ci-aprés, 
jouir au cours de chaque période de sept jours, 
d'un repos comprenant au minimum vingt
quatre heures consécutives. 

Ce repos sera accordé autant que possible 
en même temps à tout Ie personnel de chaque 
établissement. 

Il coïncidera, autant que possible, avec les 
jours consacrés par la tradition ou les usages 
du pays ou de la région. 

Art. 3. Chaque Membre pourra excepter de 
l'application des dispositions de l'article 2 
les personnes occupées dans les établissements 
industriels dans lesquels sont seuls employés 
les membres d'une même familie. 

Art. 4. Chaque Membre peut autoriser des 
exceptions totales ou partielles (y compris des 
suspensions et des diminutions de repos) aux 
dispositions de l'article 2, en tenant compte 

spécialement de toutes considérations écono
miques et humanitaires appropriées et après 
consultation des associat10ns qualifiées des 
employeurs et des ouvrier~, là ot\ il en existe. 

Cette consultation ne sera pas nécessaire 
dans Ie cas d'exceptions qui auront été déjà 
accordées par application de la législation en 
vigueur. 

Art. 5. Chaque Membre d evra autant que 
possible établir des dispositions prévoyant des 
périodes de repos en compensation des suspen
sions ou d es diminutions accordées en vertu 
de l 'article 4, sauf dans les cas ou les accords 
ou les usages locaux auront déjà prévu de tels 
r epos. 

Art. 6. Chaque Membre établira une liste 
des exceptions accordées conformé ment aux 
articles 3 et 4 de la présent e Convention et la 
communiquera au Bureau international du 
Travail. Chaque Membre communiquera en
suite, tous les deux ans, toutes les modifica
tions qu'il aura appor tées à cette liste. 

Le Bureau international du Travail présen
t era un rapport à ce sujet à la Conférence 
générale de l 'Organisation internationale du 
Travail. 

Art. 7. En vue de faciliter l'application des 
dispositions de la présente Convention, chaque 
patron, directeur ou gérant sera soumis aux 
obligations ei-après : 

a. faire connaître, dans Ie cas ou Ie repos 
hebdomadaire est donné collectivement à !'en
semble du personnel, les jours et heures de repos 
collectif au moyen d'affiches apposées d 'une 
maniêre apparente dans l 'établissement ou en 
tout autre lieu convenable ou selon tout autre 
mode approuvé par Ie Gouvernement; 

b. faire connaître, lorsq ue le re pos n 'est pas 
donné collectivement à !'ensemble du personnel, 
ou moyen d 'un r egistre dressé selon le mode 
approuvé par la législation du pays ou par un 
règlement de l'autorité compétente, les ouvriers 
ou employés soumis à un régime particulier 
de repos et indiquer ce régime. 

Art. 8. Les ratifications officielles de la 
présente Convention dans les conditions prévues 
à la Partie XIII du Traité de Versailles et aux 
Parties correspondantes des autres Traités de 
Paix seront communiquées au Secrétaire $énéral 
de la Société des Nations et par lui enreg1Strées. 

Art. 9. La présente Convention entrera en 
vigueur dès que les ratifications de deux Mem
bres de l 'Organisation internationale du Travail 
auront été enregistrées par le Secrétaire général. 

Elle ne liera que les Membres dont la rati
fication aura éte enregistrée au Secrétariat. 

Par la suite cette Convention entrera en 
vigueur pour chague Membre à la date ou sa 
ratification aura eté enregistrée au Secrétariat. 

Art. 10. Aussitöt que les ratifications de 
deux Membres de l'Or~anisation internationale 
du Travail auront éte enregistrées au Secré
tariat, Ie Secrétaire général de la Société des 
Nations notifiera ce fait à tous les Membres de 
l'Organisation internationale du Travail. Il leur 
no}ifiera également l'enregistrement des rati
fications qui lui seront ulterieurement commu
niqueés par tous autres Membres de l'Orga
nisation. 

Art. ll. Tout Membre qui ratifie la présente 
Convention s'engage à appliquer les disposi
tions des articles 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 au plus 
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tard Ie Ier janvier 1924 et à prendre telles 
mesures qui seront nécessaires pour rendre 
effectives ces dispositions. 

Art. 12. Tout Membre de l'Organisation 
internationale du Travail qui rati.fie la présente 
Convention s'engage à l'appliquer à ses colonies, 
possessions et protectorats. conformément aux 
dispositions de l 'article 421 du Traité de Ver
sailles et des articles correspondants des autres 
Traités de Paix. 

Art. 13. Tout Membre ayant rati.fié la 
présente Convention peut la dénoncer à l'ex
piration d'une période de dix années après la 
date de la mise en vigueur initiale de la Con
vention par un acte communiqué au Secrétaire 
général de la Société des Nations et par lui 
enregistré. La dénonciation ne prendra effet 
qu'une année après avoir été enregistrée au 
Secrétariat. 

Art. 14. Le Conseil d'administration du 
Bureau international du Travail devra, au 
moins une fois tous les dix ans, présenter à la 
Conférence générale un rapport sur l 'application 
de la présente Convention et décidera s'il y a 
lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence 
la question de la revision ou de la modification 
de la dite Convention. 

Art. 15. Les textes français et anglais de 
la présente Convention feront foi l'~ et l'autre. 

LEAGUE OF NATIONS. 

INTERNATIO AL LABOUR CONFERENCE 
Draft convention e-oncerning the application 
of the weekly rest in industrial undertakings. 

The General Conference of the International 
La,bour Organisation of the League of Nations, 

Having been convened at Geneva by 
the Governing Body of the International 
Labour Office, and having met in its Tbird 
Session on 25 October 1921, and 

Having decided upon the adoption of 
certain proposals with regard to the weekly 
rest day in ;ndustrial employment, which 
is included in the seventh item of the 
agenda of the Session, and 

Having determined that these proposals 
shall take the form of a draft international 
convention, 

adopts the following Draft Convention for 
ratification by the Members of the Inter
national Labour Organisation, in accordance 
with the provisions of Part XIII of the Treaty 
of Versailles and of the corresponding Parts 
of the other Treaties of Peace ; 

Article 1. For the purpose of this Conven
tion, the term " industrial undertakings" in
cludes: 

a. Mines, quarries, and other works for the 
extraction of minerals from the earth. 

b. Industries in which articles are manufac
tured, altered, cleaned, repaired, ornamented, 
finished, adapted for sale, broken up or demo
lished, or in which materials are transformed ; 
including shipbuilding and the generation, 
transformation and transmission of electricity 
or motive power of any kind. 

c. Construction, reconstruction, maintenance, 
repair, alteration, or demolition of any building, 
railway, tramway, harbour, doek, pier, canal, 
inland waterway, road, tunnel, bridge, viaduct, 
~ewer, drain, well, telegraphic or telephonic 

installation, electrical undertaking, gas work, 
waterwork, or other work of construction, as 
well as the preparation for or laying the foun
dation~ of any such work or structure. 

d. Transport of passengers or goods by road, 
rail, or inland waterway, including the handling 
of goods at docks, quays, wharves or ware
houses, hut excluding transport by hand. 

This definition shall be subject to the special 
national exceptions contained in the Washing
ton Convention limiting the hours of work in 
industrial undertakings to eight hours in the 
day and forty-eight hours in the week, so far 
a-s such exceptions are applicable to the present 
Convention. 

Where necessary, in addition to the above 
enumeration, each Member may define the 
line of division which separates industry from 
commerce and agriculture. 

Art. 2. The whole of the staff employed in 
any industrial undertaking, public or private, 
or in any branch thereof shall, except as other
wise provided for by the following Articles, 
enjoy in every :period of seven days a period 
of rest comprismg at least twenty-four con
secutive hours. 

This period of rest shall, wherever possible, 
be granted simultaneously to the whole of the 
staff of each undertaking. . 

It shall, wherevere possible, be fixed so as 
to coincide with t he days already estahlished 
by the traditions or customs of the country 
or district. 

Art. 3. Each Member may except from the 
application of the provisions of Article 2 per
sons employed in industrial undertakings in 
which only the members of one single family 
aie employed. 

Art. 4. Each Member may authorise total 
or partial exceptions (including suspensions or 
diminutions) from the provisions of Article 2, 
special regard being had to all proper humani
tarian and economie considerations and after 
consultation with responsible associations of 
employers and workers, wherever such exist. 

Such consultation shall not be necessary in 
the case of exceptions which have already been 
made under existing legislation. 

Art. 5. Each Member shall make, as far as 
pos~ible, provision for compensatory periods 
of rest for the suspen ions or diminut10ns made 
in virtue of Article 4, except in cases where 
agreements or customs already provide for 
such periods. 

Art. 6. Each Member will draw up a list of 
the exceptions made under Articles 3 and 4 
of this Convention and will communicate it 
to the International Labour Office, and there
after in every second year any modi.fications 
of this list which shall have been made. 

The International Labour Office will present 
a r èport on this subject to the Genera! Con
ference of the International Labour Orga.ni
sation. 

Art. 7. In order to facilitate the J1pplication 
of the provisions ' of this Convention, each em
ployer, director, or manager, shall be obliged : 

a. ViThere the weekly rest is given to the wnole 
of the staff collectively, to make known such 
days and hours of collective rest by means of 
notices posted conspicuously in the establish
ment or any other convenient place, or in any 

22"' 
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other manner approved by the Government ; 
b. Where the rest period is not granted to 

the whole of the staff collectively, to make 
known, bymeans of a roster drawn up in accor
dance, with the method approved by the 
legislation of the country, or by a regulation 
of the competent authority, the workers or 
employees subject to a special system of rest, 
and to indicate that system. 

Art. 8. The formal ratifications of this 
Convention under the conditions set forth in 
Part XIII of the Treaty of Versailles and of 
the corresponding Parts of the other Treaties 
of Peace, shall be communicated to the Secre
tary-General of the League of Nations for 
registration. 

Art. 9. This Convention shall come into 
force at the date on which the ratifications of 
two Members of the International Labour 
Organisation have been registered by the 
Secretary-General. 

It shall be binding only upon those Members 
whose ratifications have been registered with 
the Secretariat. 

Thereafter, the Convention shall come into 
force for any Member at the date on which 
its ratification has been registered with the 
Secretariat. 

Art. 10. As soon as the ratifications of two 
Members of the International Labour Or
ganisation have been registered with the Secre
tariat, t he Secretary-General of the League of 
Nations shall so notify all the Members of the 
International Labour Organisation. H e shall 
l ikewise notify them of the registration of 
ratifications which may be communicated 
subsequently by other Members of the Orga
nisation. 

Art. ll. Each Member which rotifies this 
Convention agrees to bring the provisions of 
Articles 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 into operation not 
L· ter then 1 Januarv 1924 a.pd to t<tke such 
action as may be neèessary to make these pro
visions effective. 

Art. 12. Each Member of the International 
Labour Organisation which ratifies this Con
vention engages to apply it to its colonies, 
possessions and protectorates in accordance 
with the provisions of Article 421 of the Treaty 
of Versailles and of the corresponding Articles 
of the other Treaties of P eace. 

Art. 13. A Member which bas ratified this 
Convention may denounce it af ter the expira,tion 
of ten yea.rs from the date on which the Con
vention first comes into force, by an act com
municated to · the Secretary-General of the 
Lea~ue of Nations for registration. Such denun
ciat10n shall not take effect until one year af ter 
the date on which it is registered with the 
Secretariat. 

Art. 14. At least once in ten years the 
Governing Body of the International Labour 
Office shall present to the Genera! Conference 
a report on the working of this Convention and 
shall consider the desirability. of placing on the 
agenda of the Conference the question of its 
revision or modification. 

Art. 15. The French and English texts of 
this Convention shall both be authentic. 

10 Juni 1926. WET, houdende goedkeuring 
van het ontwerp-verdrag van Genève be
treffende den minimum-leeftijd, waarop 
jeugdige personen mogen worden toege
laten tot het verrichten van arbeid als 
tremmer of stoker. S. 185. 

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

dat het wenschelijk is dat Nederland toetreedt 
tot het in de derde, van 25 October tot 19 No
vember 1921 te Genève gehouden, zitting der 
Algemeene Conferentie van de vertegenwoor
digers der Leden van de Internationale Orga
nisatie van den Arbeid van den Volkenbond 
aan~enomen ontwerp-verdrag betreffende den 
mimmum leeftijd, waarop jeugdige personen 
mogen worden toegelaten tot het verrichten 
van arbeid als tremmer of stoker ; 

Gelet op de wet van den 6den Maart 1920, 
Staatsblad n°. 108, tot voorbehoud der bevoegd
heid tot toetreding tot het Volkenbondverdrag 
en het Koninklijk besluit van den 26sten Maart 
1920, Staatsblad n°. 127, houdende bekend
making in het Staatsblad van de toetreding van 
Nederland tot het Volkenbondverdrag, op 
artikel 1 van het Volkenbondverdrag, de ar
tikelen 387 en 405 van het Vredesverdrag van 
VersailleJ van 28 Juni 1919, zoomede op artikel 
58 der Grondwet; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Wordt goedgekeurd het nevens deze 

wet in afdruk gevoegde in de derde zitting der 
Algemeene Conferentie van de vertegenwoor
digers der Leden van de Internationale Or
ganisatie van den Arbeid van den Volkenbond 
aan~enomen ontwerp-verdrag betreffende den 
minrmum-leeftijd waarop jeugdige personen 
mogen worden toegelaten tot het verrichten 
van arbeid als tremmer of stoker. 

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

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den !Oden 

Juni 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. SLOTEMAKER DE BRUÏNE. 

De Min. van Buitenl. Zalcen, VAN KARNEBEEK, 
De Minister van Koloniën, KONINGSBERGER , 
De Minister van Justitie, J. DONNER. 
De Minister van Marine a. i., LAMBOOY. 
De Minister van Binnenl. Zalcen en Landbouw, 

J. B. KAN. 
(Uitgeg. 1 Juli 1926. ) 

SOCIÉTÉ DES NATIONS. 

CONFÉRENCE INTERNATIONALE DU 
TRA V AIL. Projet de convention fixant 
l'age minimum d'admission des jeunes gens 
au travail en qualité de soutiers ou chauffeurs. 

La Conférence générale de l'Organisation 
internationale du Travail de Ia Société des 
Nations, 

Convoquée à Genève par le Conseil 
d'administration du Bureau international 
du Travail et s'y étant réunie Ie 25 octobre 
1921, en sa troisième session, 

Après avoir décidé d'adopter diverses 
propositions relatives à l'interdiction de 
l'emploi de toute personne agée de moins 
de 18 ans au travail des soutes et des 
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chaufferies, question comprise dans Ie 
huitième point de l'ordre du jour de la 
session, et 

Après avoir décidé que ces propositions 
prendraient la forme d'un projet de con
vention internationale, 

adopte Je Projet de Convention ei-après à 
rati.fier par les Membres de l'Organisation inter
nationale du Travail, conformément aux dis
positions de la Partie XIII du Traité de Ver
sailles et des Parties correspondantes des autres 
Traités de Paix : 

Article 1. Pour l'application de la présente 
Convention, Je terme "navire" doit être entendu 
de tous les bateaux, navires ou batiments 
quels qu'ils soient, de propriéte publique ou 
privée, effectuant une navigation maritime, à 
l'exclusion des navires de guerre. 

Art. 2. Les jeunes geus de moins de dix
huit ans ne peuvent être employés au travail à 
bord des navires en qualité de soutiers ou 
chauffeurs. 

Art. 3. Les dispositions de l'article 2 ne 
s'appliqueront pas : 

a. au travail des jeunes geus sur les bateaux
écoles à condition que ce travail soit approuvé 
et surveillé par l'autorité publique ; 

b. au travail sur les navires dont Ie moyen 
de propulsion principal est autre que la vapeur ; 

c. au travail des jeunes geus de seize ans au 
moins dont l'aptitude physique aura été re
connue par un examen médical et qui seront 
em:ployés sur les navires effectuant leur navi
gation exclusivement sur les cötes de !'Inde 
ou sur les cötes du Japon, sous réserve de 
règlements à intervenir apres consultation avec 
les organisations les plus représentatives des 
employeurs et des travailleurs de ces pays. 

Art. 4. Au cas 011 il serait nécessaire d'em
bau,cher un chauffeur ou un soutier dans un 
port 011 il ne serait pas ,Possible de trouver de 
travailleurs de cette categorie ägés de dix-huit 
ans au moins, l'emploi pourra être occupé par 
des jeunes geus ägés de moins de dix-huit ans 
et de plus de seize ans, mais dans ce cas deux 
de ces jeunes geus devront être embauchés 
à la place du chauffeur ou soutier nécessaire. 

Art. 5. Dans Ie but de permettre Ie con
tröle de l'application des dispositions de la 
présente Convention, tout capitaine ou patron 
devra tenir un registre d'inscription ou un röle 
d'équipage mentionnant toutes les personnes 
de moins de dix-huit ans employées à bord, 
avec l'indication de la date de leur naissance. 

Art. 6. Les contrats d'engagement d'équi
page contiendront un résumé des dispositions 
de la présente Convention. 

Art. 7. Les rati.fications officielles de la 
:présente Convention dans les conditions prévues 
a la Partie XIII du Traité de Versailles et aux 
Parties correspondantes des autres Traités de 
Paix seront co=uniquées au Secrétaire général 
de la Société des Nations et par lui enregistrées. 

Art. 8. La présente Convention entrera en 
vigueur d ès que les ratifications de deux Mem
bres de l'Organisation internationale du Travail 
auront été enregistrées par Ie Secrétaire général. 

Elle ne liera que les Membres dont la rati
fication aura été enregistrée au Secrétariat. 

Par la suite, cette Convention entrera en 
vigueur pour chaque Membre à la date 011 sa 
ratification aura été enregistrée au Secrétariat. 

Art. 9. Aussitöt que les ratifications de deux 
Membres de l'Or!$anisation internationale du 
Travail auront éte enregistrées au Secrétariat, 
Ie Secrétaire général de la Société des Nations 
noti.fiera ce fait à tous les Membres de l'Or
ganisation internationale du Travai!. Il leur 
noti.fiera également l'enregistrement des rati
fications qui lui seront ultérieurement commu
niquées par tous autres Membres de l'Organi
sation. 

Art. 10. Sous réserve des dispositions de 
l'Article 8, tout Membre qui rati.fie la présente 
Convention s'engage à appliquer les dispositions 
des articles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, au plus tard Ie 
Ier janvier 1924 et à prendre telles mesures 
qui seront nécessaires pour rendre effectives 
ces dispositions. 

Art. ll. Tout Membre de l'Organisation 
internationale du Travail qui rati.fie la présente 
Convention s'engage à l 'appliquer à ses colonies, 
possessions et protectorats, conformément aux 
dispositions de l'article 421 du Traité de Ver
sailles et des articles correspondants des autres 
Traités de Paix. 

Art. 12. Tout Membre ayant ratifié la 
présente Convention peut la dénoncer à l'ex
piration d'une période de dix années après la 
date de la mise en vigueur initiale de la Con
vention par un acte communiqué au Secrétaire 
général de la Société des Nations et par lui 
enregistré. La dénonciation ne pendra eflet 
qu'une année après avoir été enregistrée au 
Secrétariat. 

Art. 13. Le Conseil d'administration du 
Bureau international du Travail devra, au 
moins une fois tous les dix ans, présenter à 
Ia Conférence générale un rapport sur l'appli
cation de la présente Convention et déciuera 
s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la 
Conférence la question de la revision ou de la 
modification de la dite Convention. 

Art. 14. Les textes français et anglais de 
la présente Convention feront foi l'un et l'autre. 

LEAGUE OF NATIONS. 

INTERN ATIONALLABOURCONFERENCE. 
Draft convention fixing the niininiuni age 
/or the adniission of young persons to eni
ploynient as trimmers or stokers. 

The Genera! Conference of the International 
Labour Organisation of the League of Nations, 

Having been convened at Geneva by 
the Governing Body of the International 
Labour Office, and having met in its Third 
Session ·on 25 October 1921, and 

Having decided upon the adoption of 
certain proposals with regard to the pro
hibition of the employment of any person 
under the age of 18 years as trimmer or 
stoker, which is included in the eighth 
item of the agenda of the Session, and 

Having determined tbat these proposals 
shall take the form of a draft international 
convention, 

adopts the following Draft Convention for 
ratification by the Members of the International 
Labour Organisation, in accordance with te 
provisions of Part XIII of the Treaty of Ver
sailles and of the corresponding Parts of the 
other Treaties of Peace : 

Article 1. For the purpose of this Conven-
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tion, the term "vessel" includes all ships and 
boats, of any nature whatsoever, engaged in 
maritime navigation whether publicly or pri
vately owned ; it excludes ships of war. 

Art. 2. Y oung persons under the age of 
eighteen years shall not be emploved or work 
on vessels as trimmers or stokers. • 

Art. 3. The provisions of Article 2 shall not 
apply: 

a. to work done by youn~ persons on school
ships or trainingships, prov1ded that such work 
is approved and supervised by public authority; 

b, to the employment of young persons on 
vessels mainly propelled by other means than 
steam; 

c. to loung persons of not less than sixteen 
years o age, who, if found physically fit after 
medica! examination, may be employed as 
trimmers or stokers on vessels exclusively 
engaged in the coastal trade of India and of 
Japan, subject to regulations made after con
sultation with the most representative orga
nisations of employers and workers in those 
countries. 

Art. 4. When a trimmer or stoker is re
quired in a port where young persons of less 
tban eighteen years of age only are available, 
such young persons may be employed and 
in that case it shall be necessary to engage two 
young persons in place of the trimmer or stoker 
required. Such young persons shall be at least 
sixteen years of age. 

Art. 5. In order to facilitate the enforce
ment of the provisions of this Convention, every 
shipmaster shall be required to keep a register 
of all persons under the age of eighteen years 
employed on board bis vessel, or a list of them 
in the articles of agreement, and of the dates 
of their births. 

Art. 6. Articles of agreement shall contain 
a brief summary of the provisions of this Con
vention. 

Art. 7. The forma! ratifications of this 
Convention under the conditions set forth in 
Part XIII of the Tretay of Versailles and of the 
corresponding Parts of the otb,er Treaties of 
Peace shall be communicated to the Secretary
General of the League of Nations for r egistration, 

Art. 8. This Convention shall come into 
force at the date on wbich the ratific.1tions of 
two Members of the International Labour 
Organisation have been registered by the 
Secretary-General. 

It shall be binding only upon those Members 
whose ratifications have been registered with 
the Secretariat. · 

Tbereafter, the Convention shall come into 
force for any Member at the date on which 
its ratification bas been registered with the 
Secretariat. 

Art. 9. As soon as the ratifications of two 
Members of the International Labour Orga
nisation have been rehistered with the Secre
tariat, the Secretary-General of the League 
-of Nations shall so notify all the Members of 
the International Labour Organisation. He 
shall likewise notify them of the regi,,tration 
of ratifications which may be communicated 
subsequently by other Members of the Or
ganisation. 

Art. 10. Subj ect to the provisions of Article 
8, each Member which ratifies this Convention 

agrees to bring the provisions of Articles 1, 
2, 3, 4, 5 and 6 into operation not later than 
1 January 1924 and to take such action as 
may be necessary to make these provisions 
effective. 

Art. ll. Eaéh Member of the International 
Labour Organisation which ratifies this Con
vention engages to apply it to its colonies, 
possessions and protectorates, in accordance 
witb, the provisions of Article 421 of the Treaty 
of Versaifles and of the corresponding Articles 
of the other Treaties of Peace. 

Art. 12. A Member which has ratified this 
Convention may denounce it after the expira
tion of ten years from the date on which the 
Convention first comes into force, by an act 
commu,nicated to the Secretary-General of tb,e 
League of Nations for registration. Such denun
ciation shall not take effect u,ntil one year after 
the date on which it is registered with the 
Secretariat. 

Art. 13. At least once in ten years, the 
Governing Body of the International Labour 
Office shall present to the Genera! Conference 
a report on the working of this Convention and 
shall consider the desirability of placing on the 
agenda of the Conference the qu,estion of its 
revision or modification. 

Art. 14. The French and English texts of 
this Convention shall both be authentic. 

10 Juni 1926. WET, houdende goedkeuring 
van het ontwerp-verdrag van Genève be
treffende het verplicht geneeskundig onder
zoek van kinderen en jeugdige personen, 
werkzaam aan boord van schepen. S. 186. 

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

dat het wenschelijk i~, dat Nederland toetreedt 
tot het in de derde, van 25 October tot 19 
November 1921 te Genève,gehou,den, zitting der 
Algemeene Conferentie van de vertegenwoor
digers der leden van de Internationale Orga
nisatie van den Arbeid van den Volkenbond 
aangenomen ontwerp-verdrag betreffende het 
verplicht geneeskundig onderzoek van kinderen 
en jeugdige personen, werkzaam aan boord van 
schepen; 

Gelet op de wet van den 6den Maart 1920, 
Staat,•/-;lad n°. 108, tot voorbehoud der be
voe~dheid tot toetredin~. tot het Volkenbond
verctrag en het Koninkljjk besluit van den 
26sten Maart 1920, Staatsblad n°. 127, houdende 
bekendmaking in het Staatsblad van de toe
treding van Nederland tot het Volkenbond
verdrag, op artikel 1 van het Volkenbondver
drag, de artikelen 387 en 405 van het Vredes
verdrag van Versailles van 28 Juni 1919, zoo
mede op artikel 58 der Grondwet ; 

Zoo is het, dat Wjj, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Wordt goedgekeurd het nevens deze 

wet in afdruk gevoegde, in de derde zitting der 
Algemeene Conferentie van de vertegenwoor
digers der leden van de Internationale Or
ganisatie van den Arbeid van den Volkenbond 
aangenomen ontwerl?verdrag betreffende het 
verplicht geneeskundig onderzoek van kinderen 
en jeugdige personen, werkzaam aan boord van 
schepen. 
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2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven t en Paleize het Loo, den !Oden 

Juni 1926. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. SLOTEMAKER DE BRUÏNE. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
VAN KARNEBEEK. 

D e .Minister van Koloniën, KoN>NGSBERGER, 

D e Minister van Justitie, ,T. DONNER. 
D e Minister van Marine a.i., LAllrnooY. 
De Minister van Binnenl. Zaken en Landbouw, 

J . B. KAN. 

( Uitgeg. I Juli 1926.) 

SOCIÉTÉ - DES NATIONS. 

CONFÉRENCE INTERNATIONALE DU 
TRA V AIL. Proiet de convention concernant 
l' examen médicàl obligatoire des enfants et 
des jeunes gens employés à bord des bateaux. 

La Conférence générale de l 'Organisation 
internationale du Travail de la Société des 
Nations, 

Convoquée à Genève par Ie Conseil 
d 'administration du Bureau international 
du Travail et s'y étant réunie Ie 25 octobre 
1921, en sa t roisième session, 

Après avoir décidé d'adopter diverses 
propositions relatives à la visite médicale 
obligatoire des enfants et des jeunes gens 
employés à bord des bateaux, question 
comprise dans Ie huitième point de l'ordre 
du jour de la session, et 

Après avoir décidé que ces propositions 
prendraient la forme d'un projet d e con
vention internationale, 

adopte Ie Projet de Convention ei-après, à 
ratifier par les Membres de l'Organisation int,er
nationale du Travail, conformément aux dis
positions de la P artie XIII du Trait é de Ver
sailles et des Parties correspondantes des autres 
Traités de Paix : 

Article 1. Pour l'application de la présente 
Convention, le terme "navire" doit être entendu 
de tous les bateaux, navires ou batiments quels 
qu 'ils soient, de propriété publique ou privée, 
effectuant une navigation maritime, à l'ex
clusion des navires de guerre. 

Art. 2. A l' exception des navires sur lesquels 
ne sant occupés que les membres d 'un m ême 
famille, les enfants et jeunes gens de mains de 
dix-huit ans ne pourront être employés à bord 
que sur présentation d'un certificat médical 
attestant leur aptitude à ce trava il et signé 
par un médecin approuvé par l 'autorité com
pétente. 

Art. 3. L 'emploi de ces enfants ou jeunes 
gens au travail marit ime ne pourra être con
tinué que moyennant renouvellement de 
1'examen médical à 'des intervalles ne dépassant 
pas une année_, et présentation, après chaque 
nou vel examen, d'un certificat médical attestant 
l'aptitude au travail maritime. Toutefois, si Ie 
terme du certificat est atteint au cours d 'un 
voyage, il sera prorogé jusqu'à la fin du voyage. 

Art. 4. Dans les cas d'urgence, l 'autorité 
compétente pourra admettre un jeune homme 
agé de mains de dix-huit ans à embarquer sans 
avoir été soumis aux examens prévus aux 

articles 2 et 3 de la présente Convention, à la 
condition toutefois que eet examen soit passé 
au premier por t ou Ie batiment toucherait 
ultérieurement. 

Art. 5. Les ratifications officielles de la 
présente Convention dans les conditions prévues 
à la Partie XIII du Traité de Versai lles et aux 
P arties correspondantes des autres Tr,;,ités de 
Paix, seront coi:nmuniquées au Secrétaire $énéral 
de la Société des Nations et par lui enreg1strées. 

Art. 6. La présente Convention entrera en 
vigueur d ès que les ratifications de deux Mem
bres de l 'Organisation internationale du Travail 
auront ét é enregistrées par Ie Secrétaire général. 

Elle ne liera que les Membres dont la rati
fication aura été enregistrée au Secrétariat. 

Par la suite, cette Convention entrera en 
vigueur pour chaque Membre à la dat e ou sa 
ratification aura été enregistrée au Secrétariat. 

Art. 7. Aussitöt que les ratifications de deux 
Membres de l'Or~anisation internationale du 
Travail auront éte enregistrées au Secrétariat, 
Ie Secrétaire général de la Société des N ations 
notifiera ce fait à tous les Membre5 de l'Or
ganisation internationale du Travail. Il leur 
notifiera également l' enregistrement des rati
fications qui lui seront u!térieurement com
muniquées par tous autres Membres de l'Or
ganisation. 

Art. 8. Sous réserve des dispositions de 
l'article 6, tout Membre qui ratifie la présente 
Convention s'engage à appliquer les dispositions 
des articles 1, 2, 3 et 4, au plus tard l e ler 
ja.nvier 1924 et à prendre telles mesures qui 
seront nécessaires pour rendre effectives ces 
dispositions. 

Art. 9. Tout Membre de l'Organisation 
internationale du Travail qui ratifie la présente 
Convention s'engage à l'appliquer à ses colonies, 
possessions et protectorats, conformément aux 
disposition s de l 'ar t icle 421 du Traité d e Ver
sailles et des articles correspondants des autres 
Traités de P aix. 

Art. 10. Tout Membre ayant ratifié la 
présente Convention peut la d énoncer à l'ex
piration d'une période de dix années après la 
date de la mise en vigueur initiale de la Con
vent ion par un acte communiqué a u Secrétaire 
Genéral de la Société des Nations et par lui 
enregistré. La dénonciation ne prendra effet 
qu'une année apr ès avoir été enregistrée au 
Secrétariat. 

Art. 11. Le Conseil d'administration du 
Bureau internatioPal du Travail devra, au 
mains une fois tous les dix ans, présenter à la 
Conférence générale un rapport sur l 'applica
t,ion de la présente Convention et décidera s'il 
y a lieu d 'inscrire à l 'ordre du jour de la Con
férence la question de la revision ou de la. modi
fication de la dite Conven t ion. 

Art . 12. Les textes français et anglais de la 
présente Convent.ion feront foi l'un et l'autre. 

LEAGUE OF NATIONS. 

INTERNATIONAL LABOUR CONFERENCE. 
Draft convention concerning the. ce>mpulsory 
medical examination oi children and young 
persons employed at sea. 

'lhe Genera! Conference of tlw International 
Labour Organisation of t he League of Nations, 

R aving been convenecl at Geneva by 
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the Governing Body of the International 
Labour Office, and having met in its Third 
Session on 25 October 1921, and 

H aving decided upon the adoption of 
certain proposals with regard to the com
pulsory medical examination of children 
and young persons employed at sea, which 
is included in the eighth item of the agenda 
of the Session, and 

Having determined that these proposals 
shall take the form of a draft international 

convention, 
adopts t he following Draft Convention for 
ratification by the Members of the International 
Labour Organisation, in accordance wit•h the 
provisions of Part XIII of the Treaty of Ver
sailles and of the corresponding Parts of the 
other Treaties of Peace: 

Article 1. For the purpose of this Conven
tion, the term "vessel" includes all ships boats, 
of any nature whatsoever, engaged in maritime 
navigation, whether publicly op privately ow
ned; it excludes ships of war. 

Art. 2. The employment of any child or 
young person under eighteen years of age on 
auy vessel, other than vesse!s upon which only 
members of the same family are employed shall 
be conditional on the production of a medica! 
certificate attesting fitness for such work, signed 
by a doctor who shall be approved by the 
competent authority. 

Art. 3. The continued employment at sea 
of any such child or young person shall be 
subject to the repetition of such medica! exa
mination at intervals of not more than one 
year, and the production, after each such 
examination, of a further medica! certificate 
attesting fitness for such work. Should a medica! 
certificate expire in the course of a voyage, 
it shall remain in for'1e until the end of the 
said voyage. 

Art. 4. In urgent cases, the r.ompetent 
authority may allow a young person below the 
age of eighteen years to emhark without having 
undergone the examination provided for in 
Articles 2 and 3 of this Convention, always 
provided that sneb an examination shall be 
undergone at the first port at which the vessel 
calls. 

Art. 5. The formal ratifications of this 
Convention under the conditions set forth in 
Part XIII of the Treaty of Versailles and of 
the corresponding Parts of the other Treaties 
of Peace, shall be communicated to the Secre
tary- Genera! of the League of Nations for 
registration. 

Art. 6. This Convention shall come into 
force at the date on which the ratifications of 
two Membres of the International Labour 
Organisation have been registered by the 
Secretary-General. 

It shall be binding only upon those Members 
whose ratifications have been registered with 
the Secretariat. 

Thereafter, the Convention shall come into 
force for any Memher at the date on which its 
ratification has heen registered with the Secre
tariat. 

Art. 7. As soon as the ratifications of two 
Members of the International Labour Orga
nisation have been registered with the Secre
tariat, the Secretary-General of the League 

of Nations shall so notify all the Members of 
the International Labour Organisation. He 
shall likewise notify them of the rPgistration 
of ratifications wh10h may be communicated 
subsequently by other Members of the Or-• 
ganisation. 

Art. 8. Subject to the provisions of Article 
6, each Member which rat1fies this Convention 
agrees to bring the provisions of Articles 1, 
2, 3 and 4 into operation not later than 1 
January 1924 and to take such action as may 
be necessary to make these provisions effective. 

Art. 9. Each Member of the Intemationaf 
Labour Organisation which ratifies this Con
vention engages to apply it to its colonies, 
possessions and protectorates, in accordance 
with the provisions of Article 421 of the Treaty 
of Versailles and of the corresponding Articles. 
of the other Treaties of Peace. 

Art. 10. A Member which has ratified this. 
Convention may denounce it after the expiration 
of ten years from the date on which the Con
vention first comes into force, by an act com
municated to the Secretary-General of the 
League of Nations for registration. Such denun
cation shall not take effect until one year after 
the date on which it is registered with the 
Secretariat. 

Art. ll. At least once in ten years, the 
Governing Body of the International Labour 
Office shall present to the General Conference 
a report on the working of this Convention and 
shall consider the desirability of placing on the 
agenda of the Conference the question of its 
revision or modification. 

Art. 12. The French and English texts of 
this Convention shall both be authentic. 

10 Juni 1926. WET, betreffende voorbehoud 
der bevoegdheid tot toetreding tot het 
ontwerp-verdrag van Genève betreffende. 
het gebruik van loodwit in verfstoffen. 
s. 187. 

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

dat het wenschelijk is, dat Nederland toetreedt 
tot het in de derde, vaµ 25 October tot 19 No
vember 1921 te Genève gehouden, zitting der 
Algemeene Conferentie van de vertegenwoor
digers der Leden van de Internationale Or
ganisatie van den Arbeid van den Volkenbond 
aangenomen ontwerp-verdrag betreffende het. 
gebruik van loodwit in verfstoffen ; 

Gelet op de wet van den 6en Maart 1920, 
Staatsb/,ad n°. 108, tot voorbehoud der bevoegd
heid tot toetreding tot het Volkenbondverdrag 
en het Koninklijk Besluit van den 26en Maart 
1920, Staatsb/,ad n°. 127, houdende bekend
making in het Staatsblad van de toetreding van 
Nederland tot het Volkenbond verdrag, op artikel 
1 van het Volkenbondverdrag, de artikelen 387 
en 405 van het Vredesverdrag van Versailles 
van 28 Juni 1919, zoomede op artikel 58 der 
Grondwet; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. Wij behouden Ons de bevoegdheid 

voor toe te treden tot het nevens deze wet in 
afdruk gevoegde in de derde zitting der Alge
meene Conferentie van de vertegenwoordigers 
der Leden van de Internationale Organisatie 
van den Arbeid van den Volkenbond aange-
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nomen ontwerp-verdrag betreffende het ge
bru,ik van loodwit in verfstoffen. 

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

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den !Oden 

Juni 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. SLOTEMAKER DE BRUÏNE. 

De M-inister van Buitenlandsche Zaken, 
VAN KARNEBEEK. 

De Minister van Koloniën, KoNINOSBEROER. 
De Minister van Binnenl. Zaken en Landbouw, 

J. B. KAN. 
(Uitgeg. 1 Juli 1926.) 

SOOIÉTÉ DES NATIONS. 

CONFÉRENCE INTERNATIONALE DU 
TRA V AIL. Proiet de convention concernant 
l' emploi de la céruse dans la peinture. 

La Conférence générale de l'Organisation 
internationale du Travail de la Société des 
Nations, 

Convoquée à Genève par Ie Conseil 
d'administration du Bureau international 
du Travail, et s'y étant réunie le 25 octobre 
1921, en sa troisième session, 

Après avoir décidé d'adopter diverses 
propositions relatives à l'interdiction de 
l'emploi de la céruse dans la peinture, 
question formant le sixième point de 
l'ordre du jour de la session, et 

Après avoir décidé que ces propositions 
prendraient la forme d'un projet de con
vention internationale, 

adopte Ie Projet de Convention ei-après à 
ra.tifier par les Membres de l 'Organisation 
internationale du Travail, conformément aux 
dispositions de la Partie XIII du Traité de 
Versaille~ et des Parties correspondantes des 
autres Traités de Paix : . 

Article 1. Tout Membre de l'Organisation 
internationale du Travail qui ratifie la présente 
Convention s'engage à interd.ire, sous réserve 
des dérogations prévues à l'article 2, l'emploi 
de la céruse, du sulfate de plomb et de tous 
produits contenant ces pigments dans les 
travaux de peinture intérieure des batiments, 
à l 'exception des gares de chemins de fer et 
des établissements industriels dans lesquels 
l'emploi de la céruse, du, sulfate de plomb et 
de tous produits contenant ces pigments est 
déclaré necessaire par les autorités compétentes, 
après consultations des organisations patro
nales et ou,vrières. 

L'emploi de pigments blancs contenant au 
maximum 2 % de plomb, exprimé en plomb 
métal, reste néanmoms autorisé. 

Art. 2. Les dispositions de l'article ler ne 
seront applicables, ni à la peinture décorative, 
ni aux travau,x de filage et de rechampissage. 

Chaque Gouvernement déterminera la ligne 
de démarcation entre les différents genres de 
peinture et réglementera l 'emploi de la céruse, 
du sulfate de plomb et de tou,s prodnits con
tenant ces pigments en vue de ces travaux, 
conformément aux dispositions des articles 
5, 6 et 7 de la présente Convention. 

Art. 3. Il est interdit d'employer leB jeunes 
gens de moins de dix-huit ans et les femmes 

aux travaux de peinture industrielle compor
tant l'usage de la céruse, du sulfate de plomb 
et de tous produits contenant ces pigments. 

Les autorités compétentes ont Ie droit, après 
consultation des organisations patronales et 
ouvrières, de permettre qu,e les apprentis de la 
peinture soient employés pour leur éducation 
professionnelle aux travau,x interdits au, para
graphe précédent. 

Art. 4. Les interdictions prévues aux arti
cles 1 et 3 entreront en vigueur six ans après 
la date de clöture de la tr01sième session de la 
Conférence internationale du Travail. 

Art. 5. Tout Membre de l'Organisation 
internationale du Travail ratifiant la présente 
Convention s'engage à réglementer, sur la base 
des principes suivants, l'emploi de la céruse, 
du sulfate de plomb et de tous produits con
tenant ces pigments dans les ~ravau,x pour 
l esquels eet emploi n'est pas interdit : 

I. a. La céruse, Ie sulfate de plomb ou les 
produits contenant ces pigments ne 
peuvent être manipulés dans les travaux 
de peinture que sous forme de pate 
ou de peinture prête à l'emploi . 

b. Des mesures seront prises pour écarter 
Ie danger provenant de l 'application 
de la peinture par pulvérisation. 

c. Des mesures seront prises, toutes les 
fois que cela sera possible, en vue 
d'écarter Ie danger des poussières 
provoquées par Ie ponçage et Ie grat
tage à sec. 

II. a. Des d.ispositions seront prises afin que 
les ouvriers peintres puissent prendre 
tous soins de propreté nécessaires au 
cours et à !'issue du, travail. 

b. Des vêtements de travail devront être 
portés par les ouvriers peintres pendant 
tou,te la durée du travail. 

c. Des dispositions appropriées seront 
prévues pour éviter que les vêtements 
quittés pendant Ie travail soient souillés 
par les matériaux employés pour la 
peinture. 

III. a. Les cas de saturnisme et les cas pré
sumés de saturnisme feront l'objet 
d'une déclaration et d'une vérification 
médicale ultérieure par un médecin 
désigné par l'autorité compétente. 

b. L'autorité compétente pourra exiger 
u,n examen médical des travailleurs 
lorsqu'elle l'estimera nécessaire. 

IV. Des instructions relatives aux précau
tions spéciales d'hygiène concernant 
leur profession seront distribuées aux 
ouvriers peintres. 

Art. 6. En vue d'assurer le respect de la 
réglementation prévue aux articles précédents, 
l'autorité compétente prendra toutes mesures 
qu'elles jugera necessaires, après avoir con
su,lté les . organisations patronales et ouvrières 
intéressées. 

Art. 7. Des statistiques relatives au satur
nisme chez les ouvriers peintres seront établies : 

a. Pour la morbidité, au moyen de la décla
ration et de la vérification de tous les cas de 
saturnisme. 

b. Pour la mortalité, suivant une méthode 
approuvée par le service officie! de statistique 
dans chaque pays. 

Art. 8. Les ratifications officielles de la. 
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présente · Convention dans les conditions pré
vues à la Partie XIII du Traité de Versailles 
et aux Parties correspondantes des autres 
Traités de Paix seront communiquées au Secré
taire général de la Société des Nations et par 
lui enregistrées. 

Art. 9. La présente Convention entrera en 
vigueur dès que les ratifications de deux Mem
bres de l'Organisation internationale du Travail 
.auront été enregistrées par Ie Secrétaire général. 

Elle ne liera 'lue-Ies Membres dont la rati
fication aura éte enregistrée au Secrétariat. 

Par la suite, cette Convention entrera en 
vigueur pour chaque Membre à la date oû sa 
ratification aura été enregistrée au Secrétariat. 

Art. 10. Aussitót que les ratifications de 
<l.eux Membres de l'Or~anisation internationale 
du Travail auront éte enregistrées au Secré
rariat, Ie Secrétaire général de la Société des 
Nations notifiera ce fait à tous les Membres de 
l'Organisation internationale du Travail. Il 
leur notifiera également l 'enregistrement des 
ratifications qui lui seront ultérieurement com
muniquées par tous autres Membres de l'Or
ganisation. 

Art. ll. Tout Membre 9.ui ratifie la présente 
Convention s'engage à apphquer les dispositions 
des articles 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 au plus tard Ie 
Ier janvier 1924 et à prendre telles mesures 
qui seront nécessaires pour rendre effectives 
ces dispositions. 

Art. 12. Tout Membre de l'Organisation 
Internationale du Travail qui ratifie la présente 
Conventior s'engage à l'appliquer à se? colonies, 
possessions et protectorats, conformément aux 
dispositions de l'article 421 du Traité de Ver
sailles et des articles correspondants des autre~ 
Traités de Paix. · 

Art. 13. Tout Membre ayant ratifié la 
présente Convention peut la dénoncer à l'ex
piration d'une période de dix années après la 
date de la mise en vigueur initiale de la Con
vention par un acte communiqué au Secrétaire 
général de la Société des Nations et par lui 
enregistré. La dénonciation ne prendra effet 
qu'un année après avoir été enregistrée au 
Secrétariat. 

Art . 14. Le Conseil d'administration du 
Bureau international du Travail devra, au 
moins une fois tous les dix ans, présenter à la 
Conférence générale un rapport sur l'application 
de la présente Convention et décidera s'il y a 
lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence 
Ia question de la revision ou de la modification 
de la dite Convention. 

Art. 15. Les textes ·français et anglais de 
la présente Convention feront foi l 'un et l 'autre. 

LEAGUE OF NATIONS. 

INTERNATIONAL LABOUR CONFERENCE. 

Draft convention concerning the use of white 
lead in Painting. 

The Genera! Conference of the International 
Labour Organisation of the League of Nations, 

Having been convened at Geneva by the 
Governing Body of the International 
Labour Office, and having met in its Third 
Session on 25 October 1921, and 

Having decided upon the adoption of 
certain proposals with regard to the pro-

hibition of the use of white lead in pain
ting, which is the sixth item of the agenda 
of the Session, and 

Having determined that these proposals 
shall take the form of a draft international 
convention, 

adopts the following Draft Convention for 
rat:incation by the Members of the International 
Labour Organisation, in accordance with the 
provisionB of Part XIII of the Treaty of Ver
sailles and of the corre~ponding Parts of the 
other Treaties of Peace : 

Article 1. Each Member of the International 
Labour Organisation ratifying the present Con
vention undertakes to prohibit, with the ex
ceptions provided for in Article 2, the use of 
white lead and sulphate of lead anc1 of all pro
ducts containing these pigments, in the internal 
painting of builcliPgs, except where the use 
of white lead or sulphate of lead or products 
containing these pigments is considered neces
sary for railway stations or industrial establish
ments by the competent authority after con
sultatièm with the employers' and workers' 
organisations concerned. 

It shall nevertheless be permissible to use 
white pigments containing a maximum of 2 
per cent, of lead expressed in terms of metallic 
lead. 

Art. 2. The provisions of Article 1 shall not 
apply to artistic painting or fine lining. 

The Governments shall define the limits of 
such forma of painting, and shall regulate the 
use of white lead, sulphate of lead, and all pro
Jucts containing these pigments, for these pur
poses in conformity with the provisions of 
Articles 5, 6 and 7 of t he present Convention. 

Art. 3. The employment of males under 
eighteen years of age and of all females sh&ll 
be _prohibited in any painting work of an indu
stnal character involving the use of white lead 
or sulphate of lead or other products containing 
these pigments. 

The competent authorities shall IJ.ave power. 
aft,er consulting the employers' and workers' 
organisations concerned, to permit the em
ployment of painters' apprentices in the work 
prohihited by the preceding paragraph, with 
a view to their ed ucation in their trade. 

Art. 4. The prohihitions prescribed in Ar
ticles 1 and 3 shall come into force six years 
from the date of the closure of the Third Session 
of the International Labour Conference. 

Art. 5. Each Memher of the International 
Labour Organisation ratifying the present Con
vention undertakes to regulate the use of white 
lead, sulphate of !earl a.nd of all products con
taining these pigments, in O,Perations for 
which thPir use is not prohibited, on the 
following principles : 

I. a. White lead, sulphate of lead, or pro
ducts containing these pigments shall 
not be used in painting operations 
except in the form of paste or of paint 
ready for use. 

b. Measures shall be taken in order to 
prevent <langer arising from the appli
cation of paint in the form of ~pray. 

c. Measures shall be taken, wherever 
practicable, to prevent <langer arising 
from <lust caused b;'T dry rubbing down 
and scraping. 
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IL a. Adequate facilities sball be provided 
to enable working painters to wash 
during and on cessation of work. 

b. Overalls sball be worn by working 
painters during tbe wbole of the wor-
king period. · 

o. Suitable arrangements shall be made to 
prevent clothing put off during working 
hours being soiled by painting material. 

III. a. Cases of lead poisoning and of suspec
ted lead poisoning sball be notified, 
and sball be subsequently verified by 
a medical man appointed by the com
petent autbority. 

b. The competent autbority may require, 
when necessary, a medical examination 
of workers. 

IV. Instructions witb r egard to the special 
hygienic precautions to be taken in the 
painting trade sball be distributed to 
working painters. 

Art. 6. The competent authority sball take 
sneb steps at it considers necessary to enst>re 
the observance of the regulations prescribed 
by virtue of the foregoing Articles, after con
sultation with the employers' and worlrers' or
ganisations concerned. 

Art. 7. Statistics with regard to lead poiso
ning among working painters shall be obtained : 

a. As to morbidity - by notification and 
<Jertification of all c-ises of lead poisoning. 

b. As to mortality - by a metbod approved 
by the official authority in each country. 

Art. 8. The formal ratifications of this Con
vention under t he conditions set fortb in Part 
XIII of the Treaty of Versailles and of the 
<Jorresponding Parts of the other Treaties of 
Peace, shall be communicated to the Secretary
General of the League of Nations for registration. 

Art. 9. Ths Convention sha.11 c-ome into 
force at the date on whrnh the ratifications of 
two Members of the International Labour 
Organisation have been registered by the Secre
t.ary-General. 

It 8ha.Jl be binding only upon those Meai
bers whose ratifications have beP.n registered 
with the Secretariat. 

Thereafter, t he Convention shall come into 
force for any Member at the date on which its 
ratification bas been registered with the Se
metariat. 

Art. 10. As soon as the ratifications of twö 
Members of the International Labour Orga
nisation have been registered with t be Secre
tariat, the Secretary-General of the League of 
Nations shall so notify all the Members of the 
International Labour Organisa,tion. He shall 
likewise notify them of the registration of 
ratifications which may be communicated 
subsequently by other Members of the Or
ganisation. 

Art. ll. Each Member which ratifies this 
Convention agrees to bring the provisions of 
Articles l, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 into operation 
not later than I January 1924 and to take such 
action as may be necessary to make these pro
visions effective. 

Art. 12. Each Member of the International 
Labour Organisation which ratifies t his Con
vention engages to apply it to its colonies, 
possessions and protectorates, in accordance 
with the provisions of Article 421 of the Treaty 

of Versailles and of the corresponding Articles 
of the other Treaties of Peace. 

Art. 13. A Member which has ratified this 
Convention may denounce it after the expirat10n 
of ten years from the date on which the Con 
vention first comes into force, by an act com
municated to the Secretary-General of the 
League of Nations for registration. Such denun
ciation shall not take effect uPtil one year after 
the date on whicb it is registered with the 
Secretariat. 

Art. 14. At least once in ten years, t he 
Governing Body of the International Labour 
Office shall present to the General Conference 
a report on the working of this Convention and 
shall con,~ider the desirability of placing on the 
agenda of the Conference the question of its 
revision or modification. 

Art. 15. The French and Englisb texts of 
tbis Convention shall botb be autbentic. 

10 Juni 1926. WET, houdende goedkeuring 
van het ontwerp-verdrag van Genève be
treffende de schadeloosstelling voor onge
vallen in den landbouw. S. 188 

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

dat het wenschclijk is, dat Nederland toetreedt 
tot het in de derde, van 25 October tot 19 
November 1921 te Genève gehouden, zitting 
der Algemeene Conferentie van de vertegen
woordigers der Leden van de Internationale 
Organisatie van den Arbeid van den Volkenbond 
aangenomen ontwerp-verdrag betreffende de 
schadeloosstelling voor ongevallen in den land
bouw; 

Gelet op de wet van den 6den Maart 1920, 
Staatsb/,ad n°. 108, tot voorbehoud der be
voegdheid tot toel,red ing tot het Volkenbond
verdrag en het Koninklijk Besluit van den 
26sten Maart 1920, Staatsbiad n°. 127, houdende 
bekendmakin" in het Staatsb/,a,d van de toe
treding van Nederland tot het Volkenbondver
drag, op artikel 1 van het Volkenbondverdrag, 
de artikelen 387 en 405 van het Vredesverdrag 
van Versailles van 28 Juni 1919, zoomede op 
artikel 58 der Grondwet ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State 
gehoord, en met gemeen overleg der Staten
Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, 
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze : 

Art. 1.. Wordt goedgekeurd het nevens deze 
wet in afdruk gevoegde, in de derde zitting 
der Algemeene Conferentie van de vertegen
woordigers dc,r Leden van de Internationale 
Organisatie van den Arbeid van den Volkenbond 
aangenomen ontwerpverdrag betreffende de scha
deloosstelling rnor ongevallen in den landbouw. 

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

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den IOden 

Jum 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R . SLOTEMAKER DE BRTJÏNE. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
VAN 'KARNEBEEK 

De .Minister van Koloniën, KoNINGSBERGF.rt. 
De Minister van Binnenl. Zaken en Landbouw, 

J. B. KAN. 
(Uitgeg. 1 Juli 1926.) 
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SOCI ÉTÉ DES NATIONS. 

CONFÉRENCE INTERNATIO ALE DU 
TRA V AII,. Projet de convention concernant 
"la, réparation de..• accident du travail dans 
l'agriculture. 

La Conférence générale de l'Organisation 
internationale du Travail de la Société des 
Nations, 

Convoquée à Genève par Ie Conseil 
d'administration du Bureau international 
du Travail, et s'y étant réunie Ie 25 octobre 
1921, en sa troisième session, 

Après avoir décidé d'adopter diverses 
proposi1ions relatives à la protection des 
travailleur~ agricoles contre les accidents, 
question comprise dans Ie quatrième point 
de l'ordre du jour de la session, et 

Après avoir décidé que ces propositiom 
prendraient la forme d'un projet de con
vention internationale, 

adopte Ie Projet de Convention ei-après, à 
ratifier par les Mem bres de l'Organisation inter
nationale du Trava;l, conformément aux dis
positions de la Partie XIII du Traité de Ver
sailles et des Parties correspondant,es des autres 
Traités de Paix : 

Art. 1. Tout Membre de l'Organisation 
internationale du, Travail ratifiant la présente 
convention s'engage à étendre à tous les salariés 
agricoles Ie bénéfice des lois et règlements 
ayant pour objet d'indemniser les victimes 
d'accidents survenus par Ie fait du t,ravail ou, 
à l 'occasion du tra vail. 

2. Les ratifications officielles de Ja présente 
Convention dans les conditions l!révues à la 
Partie XIII du Traité de Versailles et aux 
Parties correspondantes des autres Traités de 
Paix, seront commnniquées au Secrétarre 
Général de Ja Société des Nations et, par lui 
enregistrées. 

3. La présente Convention entreraen vigueu,r 
dès que Jes ratifications de deux Membres de 
l'Organisation internationale du Travail auront 
été enregistrées par Je Secrétaii'e Général. 

Elle ne liera que les Membres clont la ratifica
tion aura été enregistrée au Secrétariat. 

Par la suite, cette Convention entrera en 
vigueur pow chaque Membre à la date ou sa 
ratification aura eté enregistrée au Secrétariat. 

4. Aussitöt que les rati.fications de deux 
Membres de l'Or~anisation internationale du 
Travail auront éte enregistrées au Secrétariat, 
Ie Secrétaire Général de la Société des Nations 
notifiera ce fait à tous Jes Membres de J'Organi
sation intewationale du Travail. Il leur notifiera 
également J'enregistrement des ratifications 
qui lui seront ultérieurement communiquées par 
tous autres Membres de l 'Organisation. 

5. Sous réserve des dispositions de J'article 
3, tout Membre qui ratifie la présente Conven
tion s'engage à. appliquer Jes dispositions de 
l'article 1, au plus tard Ie I er janvier 1924, et 
à prendre telles mesures qui seront nécessaires 
pour rendre effectives ceH clispositions. 

6. Tout Membre de l'OrganiGation inter
nationale du Tra.vail qui ratifie la présente 
Convention s'engage à l'appliquer à ses colonies, 
possessions et protectorats, conformément aux 
disnositions de l'article 421 au Traité de Ver
sailies et des articles correspondants des autres 
Traités de Paix. 

7. Tout Membre ayant ratifié la presente 
Convention peut la dénoncer à l'expiration 
d'u,ne période de dix années après Ja date de 
la mise en vigueur initiale de la Convention 
par un acte communiqt\é au Secrétaire Général 
ae la Société des Nations et par lui enregistré. 
La dénonciation ne prendra effet qu'une année 
après avoir été enregistrée au Secrétariat. 

7. Le Conseil d'administration du Bureau 
international du Travail devra, au moins une 
fois tous les dix ans, présenter à la Conférence 
générale un rapport sur l'application de Ja 
présente Convention et décidera s'il y a Jieu 
d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la 
question de la revision ou de la modification 
de ladite Convention. 

9. Les textes français et anglais de la présente 
Convention feront foi l'un et l 'aut re. 
LEAGUE OF NATIONS. 

INTERNATIONAL LABOUR CONFERENCE. 
Draft convention concerning workmen's 
compensation in agriculture. 

The Genera! Conference of the International 
Labour Organisat ion of the League of Nations, 

Having been convened at Goneva by the 
Governing Body of the International 
Labour Office, and having met in its Third 
Session on 25 October 1921, and 

Having decided upon the adoption of 
certain proposals with regard to the {lro
tection of agricultural workers agamst 
accident, which is included in the fourth 
item of the agenda of the Session, and 

Ha ving dertermined that these proposals 
shall take the form of a draft international 
convention, 

adopts the following Draft Convention for 
ratification by the Members of the International 
Labour Organisation, in accordance with the 
provisions of Part XIII of the Treaty of 
Versailles and of the corresponding parts of the 
other Treaties of Peace : 

Art. 1. Each Member of the International 
Labour Organisation wbich ratifies this 
Convention undertakes to extend to all agricul
tural wage-earners its laws and regulations 
whicb provide for the compensation of workers 
for personal injury by accident arising out of 
or in the course of their employment. 

2. The forma! rat.ifications of t his Conven
tion under the concliaions set forth in Part XIII 
of the Treaty of Versailles and of the corres
ponding Parts of the other Treaties of- Peace 
shall be communicated to the Secretary
General of the League ofNations for registration. 

3. This Convention shall come into force 
at the date on wh;ch the ratifications of two 
Members of the International Labour Organi
sation have been registered by the Secretary
General. 

It shall then be binding only upon those 
Members whose ratifications have been rcgiste
red with the Secretariat. 

Thereafter, the Convention shall come into 
force for any Member at the date on which its 
ratification has been registered witb tbe Secre
rariat. 

4. As soon as the ratifications of two Mem
bers of the International Labour Organisation 
have been registered with the Secretariat, the 
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Secretary-General of the League of Nations 
shall so notify all the Members of the Inter
national Labour Organisation. He shall likewiee 
notifv them of tb.e registration of ratifications 
which may be communicated ~ubsequently by 
other Members of the Organisation. 

5. Subject to the provisions of Article 3, 
each Member which rati.fies this Convention 
agrees to bring the provisions of Article 1 into 
operation not later than 1 January 1924, and 
to take such action as may be necessary to 
make these provisions effective. 

6. Each Member of the International La
bour Organisation whicb. ratifies this Conventi
on engages to apply it to its colonies, possessions 
and :erotectora t es in accordance with the 
provis10ns of Article 421 of the Treaty of 
Versailles and of the corresponding Articles of 
the atb.er Treaties of Peace. 

7. A Member which has ratified this Con
vention may denounce it after the expiration 
of ten years from the date on which the Con
vention first comes into force. by an act com
municated to the Secretary· General of t.he 
League of N!Ltions for registration. Such 
denunciation sball not take effect until one 
year after the date on whicb it is registered with 
the Secretariat. 

8. At least once in ten years, the Governing 
Body of the Intt:rnational Labour Office shall 
present to the Genera! Conference a report on 
the working of this Convention and shall 
consider the desirability of placing on the 
agenda of the Conference tbe quest10n of its 
revision or modification. 

9. The French and English textR of this 
Convention sb.all both be authentic. 

10 Juni 1926. WET, houdende goedkeuring 
van het ontwerp-verdrag van Genève be
treffende het recht van vereeniging en 
vergadering van landarbeiders. S. 189. 

Wr.1 WILHELMINA, ENZ . .. doen t e weten : 
Alzoo ·wij in overweaing genomen hebben, 

dat het wenschelijk is, d.-it Nederland toetreedt 
tot het in de derde, van 25 October tot 19 No
vember 1921 te Genève gehouden, zitting der 
Algemeene Conferentie van de vertegenwoor 
digers der Leden van de Internationale Orga
nisatie van den Arbeid van den Volkenbond 
aangenomen ontwerp-verdrag betreffende het 
r echt van vereeniging en vergadering van land
arbeiders; 

Gelet op de wet van den 6den Maart 1920, 
Staatsblad n°. 108, tot voorbehoud der bevoegd
heid tot toetreding tot het Volkenbondverdrag 
en het Koninklijk besluit van den 26sten Maart 
1920, Staatsblad n°. 127, houdende bekend
making in het Staatsblad van de toetreding van 
Nederland tot het Volkenbondverdrag, op 
artikel 1 van het Volkenbondverdrag, de 
artikelen 387 en 405 van het Vredesverdrag 
van Versailles van 28 Juni 1919, zoomede op 
artikel 58 der Grondwet: 

Zoo is het, dat Wij, den.Raad van State, enz. 
Art. 1. Wordt goedgekeurd het nevens deze 

wet in afdruk gevoegde, in de derde zitting 
der Algemeene Conferentie van de vertegen
woordigers der Leden van de Internationale 
Organisatie van den Arbeid van den Volken
bond aangenomen ontwerp-verdrag betreffende 

het recht van vereeniging en vergadering van 
landarbeiders . 

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

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den l0den Juni 

i926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. ·SL0TEMAKER DE BRUÏNE. 
De Minister van Buitenlandsche Zaken, 

VAN KAJ'<NEBEEK. 

De Minister van Koloniën, KoNINGSBERGER. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw, 
. J . B. KAN. 

De Minister van Justitie, J. DoNNER. 
(Uitge.g. 1 Juli 1926.) 

SOCIÉTÉ DES NATTONS. 

CONFÉRENCE INTERNATIONALE DU 
TRA V AIL. Pro 'et de Convention concer
nant les Droits d'Assor,iation et de Coalition 
des Travailleurs Agricoles. 

La Conférence générale dr l'Organisation in
ternationale du Travail de la Société des 
Nations, 

Convoquée à Genève par Ie Conseil 
d 'administration du Bureau international 
du Travail, et s'y étant réunie le 25 octobro 
1921, en sa tr01sième session, 

Après avoir décidé d'adopter diverses 
propositions relatives aux droits d 'associa
tion et de coalition des travailleurs agri
coles, question comprise dans le quatrième 
point de l'ordre du jour de la session, et 

Après avoir décidé que ces proposit ions 
prendraient la forme d'un projet de con
vention internationale, 

adopte le projet de Convention ei-après, à 
ratifier par les Membres de l 'Organisation in
ternationale du Travail, conformément aux 
dispositions de la Partie XIII du Traité de 
Versailles et des Parties correspondantes des 
autres Traités de Paix : 

Article 1. Tout Membre de l'Organisation 
internationale du Travail ratifiant la prl-sente 
Convention s'engage à assurer à toutes les 
personnes occupées dans l'agriculture les m êmes 
droits d 'asso01ation et de coalit ion q u 'aux t,ra
vailleurs de lïndustrie, et à abroger toute 
disposition législative ou autre ayant pour 
effet d"" re8treindre ces droits à l •égard des 
travailleurs agricoles. 

Art. 2. Le rat-ifications officielles tie la 
présente Convention, dans les conditions pré
vues à la Partie XIII du Traité de Versailles 
et aux Parties correspondantes des autres 
Traités de Paix, seront communiqées au Secré
taire Géneral de la Société des Nations et par 
lui enregistrées. 

J\.rt. 3. La présente Convention entrera en 
vigueur dès que les ratifications de deux Mem
bres de rOrganisation Internationale du Travail 
auront été enregistrées par le Secrétaire Général. 

E lle ne liera que les Mem bres dont la ratifi
cation aura été enregistrée au Secrétariat. 

Par la suite, cette Convention entrera en 
vigueur pour chaque Membre à la date oi't sa 
ratification aura été enregistrée au Secrétariat. 

Art. 4. Aussitöt que les ratifications de 
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deux Membres de l'Organisation internationale 
du Travail auront été enregistrées au Secré
tariat, le Secrétaire Général de la Société des 
Nations notifie a ce fait à tous les Membres de 
l'Organisation internationale du Travail. Il leur 
notifiera é~alement l'enregistrement <les ratifi
cations qm lui seront ultérieurement communi
quées par tous autres Membres de l'Organisa
t ion. 

Art. 5. Sous réserve des d ispositions de 
l'article 3, tout Membre qui ratifie la présente 
Convention s'engage à appliquer les dispositions 
de l'article 1 au plus tard le Ier janv1er 1924, • 
et à prendre telles mesures qui seront nécessaires 
pour rendre effectives ces dispositions. 

Art. 6. Tout Membre de l 'Organisat.ion in
ternationale du Travail qui ratine J" présente 
Conven t ion s'engage à l 'appliquer à ses colonies, 
possession s et protectorats conformément au x 
dispositions de l 'article 421 du Traité de Ver
sailles et des articles correspondants des autres 
Trai tés d e Paix. 

Art . 7. Tout Membre ayant ratifié la pré
sente Convention peut la dénoncer à l'expiration 
d 'une période de dix années après la date de la 
mise en vigueu,r in itiale de la Convention par 
un acte communiqué au Secrétaire général de 
la Société des Nations et par lui enregistré. La 
dénonc!ation ne prendra effet qu'une année 
après avoir été enregistrée au Secrétariat. 

Art . 8. Le Conseil d'administration du 
Bureau International du Travail devra, au 
moins u.ne fois tous les d ix ans, présenter à la 
Conférence générale un rapport sur l'application 
d e la présente Convention et décidera s'il y a 
lieu d'inscrire á l'ordre du jour de la Conférence 
la quest-ion de la revision ou de la modification 
de la dite Convention. 

Art. 9. Les textes français et anglais de la 
présente Convention feront foi l'un et l'autre. 

LEAGUE OF NATIONS . 

I N TERNATIONAL LABOUR CONFEREN
CE. Draft Convention Concerni'll{J the Rights 
of ÀBsociation and Combination of A ori-
cultural Workers. ., 

The Genera! Conference of the International 
Labour Organisation of the League of Nations. 

Havin~ been convened ,ü Geneva by the 
Governing Body of the International La
bour Office, and having met in its Third 
Session on 25 October 1921, and 

Having decided upon the adoption of 
certain proposals with regard to the r ights 
af association and combination of agricul
t ural workers, which is included in the 
fourth item of the agenda of the Session, 
and 

Having determined that these proposals 
shall take the form of a draft international 
convention, 

adopts th e following Draft Convention for 
ratification by the Members of the International 
Labour Organisation, in accordance with the 
provisions of Part XIII of the Treaty of Ver
sailles and of t he corresponding Parts of the 
other Treaties of Peace : 

Article 1. Each Member of the Internatio
nal Labour Organisation which ratifies this 
Convention undertakes to secure to all those 
engaged in agriculture the same rights of asrn-

ciation and combination as to industrial workers 
and to repeal any statutory or other provi~ions 
restrictin~ such r ights in t he case of those 
engaged m agriculture. 

Art. 2. T he formal ratifications of this Con
vent ion under the conditions set forth in Part 
XIII of the Treaty of Ver, a1lles and of t he 
corre0 ponding Parts of the other Treaties of 
Peace, shall be communicated to the Secretary
General of the League of Nations for re~istra
tion. 

Art. 3. This Convent ion shall come into 
force at the date on which t he ratifications of 
two Members of t he Int ernational Labour Or
ganisation have been registered by the Secre
tary-General. 

It shall t hen be binding only upon those 
Members who~e ratifications have been r'egiste
red with te Secretariat. 

Thereafter, the Convent ion sball come into 
force for any Member at th e date on whicb its 
ratification bas been registered wit h the Secre
tariat. 

Art. 4. As soon as t he ratifications of two 
Members of t h e International La bour Organi
sation have been registered wit h t h e Secretariat 
t he Secretary-General of the League of Nations 
sball so notify all t he Members of t he Inter
national Labour Organisat ion. H e shall likewise 
notify tbem of the registration of ratifications 
which may be commu.nicated fübsequently by 
other Members of t h e Organisation. 

Art. 5. Subject to the provisions of Article 
3, each Member which ratifies this Convention 
agrees to bring the provisions of Article 1 into 
operation not later than 1 January 1924, and 
to take such action as may be necessary to 
make these provisions effective. 

Art. 6. Each Member of the International 
Labour Organisation which ratifies this Con 
vention engages to apply it to its colonies, 
possessions and protectorates in accordance 
with the provisions of Article 421 of t he Treaty 
of Versailles and of the corresponding Articles 
of the other Treaties of Peace. 

Art. 7. A Member wbich bas ratified this 
Convention may denounce it after the expira
tion of ten years from the date on which the 
Convention first comes into force, by an act 
communicated to the Secretary-General of the 
League of Nations for registrat10n. Such denun
ciation shall not take effect until one year after 
the date on which it is registered with the 
Secretariat. 

Art. 8. At least once in ten years, the 
Governing Body of the International Labour 
Office shall present to the Genera! Conference 
a report on the working of this Convention and 
sball consider the de~irability of placing on the 
agenda of the Conference the question of its 
revision or modification. 

Art. 9. The French and Englisb texts of 
this Convention shall both be authentic. 

11 Juni 1926. BESLUIT houdende regeling van 
de toekenning eener vergoeding aan leden 
van commissiën b\j vergadering in de 
woonplaats. S. 190. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
F inanciën, Voorzitter van den Raad van Mi-
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nisters, van den 12den Mei 1926, no. 165, 
Genera!P Thesaurie ; 
· Den Ra.an van State gehoord (advies van 

1 Juni 1926, n°. 47); 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 5 Juni 1926, n°. 144, 
Gener,i,le Thesaurie ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen als volgt : 

Eenig artikel. 
De voorzitters, leden en secretarissen van bij 

eene wet, Koninklijk besluit of Ministerieele 
beschikking ingestelde co=issiën en hunne 
plaatsvervangers, alsmede de aan een com
missiP toegevoegde deskundigen. die niet in het 
genot zijn gesteld van een vacatiegeld of van 
eene vaste belooning, als bedoeld in Ons besluit 
van 29 December 1921 (Staat•blad n°. 1452), 
gewijzigd bij Ons besluit van 13 November 1922 
(Staatsblad n°. 597), en die evenmin aanspraak 
kunnen maken op vergoeding wegen,~ verbltif
kosten, ingevolge het R eisbesluit 1916, zullen, 
indien de pau7,en tusschen een ochtend- en een 
middagvergadering of tusschen een middag- en 
een avondvergadering van eenzelfden dag, ter 
wille van het dienstbelang, zóó kort zijn gesteld, 
dat zij niet te hunnen huize de maaltijden 
kunnen gebruiken, de werkelijk door hen ge
maakte kosten wegens koffiedrinken onder
scheidenlijk middagmaal aan het Rijk in reke
ning kunnen brengen, en zulks respectievelijk 
tot een maximumbedrag van f 1.50 en f 3 per 
keer. 

Tot staving van de werkelijk gedane uitgaven 
zullen bij de in • t e dienen declaratiën geen 
bewijsstukken behoeven te worden overgelegd. 

Onze Ministers z~jn, ieder voor zooveèl hem 
betreft, belast met de uitvoering van dit be
sluit, dat in het Staat•blad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den llden Juni 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Finarwiën, 
Voorzitter van den Raad van Ministers, 

DE GEER. 
( Uitgeg. 28 Juni 1926.) 

ll Juni 1926. ARREST van den Hoogen R aad. 
(Terugvordering door een Bank van 

f 50,000 wegens aan een gemeente geleend 
geld, subsidiair schadevergoeding tot dat 
bedrag. Schuldbekentenis onderteekend 
door Burg. en Secretaris. Verweer der ge
meente a. dat de schuldbekentenis formeel 
niet in orde is, b. dat dit stuk niet kan be
wijzen da t de gemeente het geld heeft ont
vangen, terwijl de gelden. ook niet in de 
gemeentekas zijn gevloeid, c. dat, toen de 
bewuste geldopname zou zijn geschied, 
aan het Raadsbesluit tot het aangaan van 
een geldleening van f 50,000 reéds uit
voering was gegeven door opneming van 
dat bedrag, één dag te voren, bij een andere 
Bank.) 

Rechtbank: Subs. vordering niet-ontv. 
verkJaard. Primaire vordering ontzegd, 
omdat de leening reeds bij een andere 
Bank was gesloten. Schuldbekentenis geen 
bewijskracht. Beginsel artt. 1852 en 1855 
lid 2 niet van toepassing. 

Hof: De gemeente was reeds vóór de 
leening bij de andere Bank tegenover de 

(B. 

eerste Bank gebonden om bij deze de geld
leening af te sluiten. Zij was dus juist tot. 
het aangaan der leening bij die àndere 
Bank niet bevoegd. De uitvoering van 
het Besluit berustte bij B. en W. Waar 
geldleening eerst tot stand komt door het. 
overgeven van het geld waren B. en W. 
ook bevoegd namens de gemeente het geld 
te ontvangen. De namens B. en W. ge
teekende schuldbekentenis heeft volledige 
bewijskracht. De ontvangst van gelden valt 
niet onder het begrip "invordering" (art. 
113 Gem.wet). Het doet er niet toe dat 
het geld niet in de gemeentekas is gevloeid,. 
ook niet dat het geld aan een onbekende 
is afgegeven, waar B. en W. aan de Bank 
hadden geschreven dat ten kantore der 
Bank over het geld zou worden beschikt 
tegen afgifte schuldbekentenis en niet is . 
beweerd dat deze op onregelmatige wijze 
in het bezit van bedoelden persoon is. 
gekomen. Toewijzing primaire vordering. 

Hooge Raad : Het Hof oordeelde terecht 
dat het bedoelde raadsbesluit slechts één
maal kan worden uitgevoerd, doch ten 
onrechte heeft het als uitvoering be
schouwd het aangaan van een overeenkomst. 
tot geldleening. Wel werd de gemeente door· 
zulk een overeenkomst gebonden, maar niet . 
tot het aangaan van een tweede geldleening .. 
hetgeen wettelijk niet meer mogelijk zou_ 
zijn. Zulk een overeenkomst zou de ge
meente eventueel kunnen blootstellen aan 
een eisch tot schadevergoeding, hetgeen 
trouwens van elk minder juist gebruik door
gemeente-organen van een hun verleende. 
bevoegdheid het gevolg kan zijn. De grond, . 
waarop het Hof het beroep der gemeente 
op de te voren aangegane geldleening ter· 
zijde stelde is dus onjuist. 

Er is geen enkele reden om aan het 
woord " invordering" in art. 113 Gem. wet 
een meer beperkte beteekenis te geven en. 
daaronder niet te begrijpen het in ont
vangst nemen van gelden ter zake van 
geldleening. Voor de uitvoering van een 
Raadsbesluit tot het aangaan van een 
geldleening - welke immers eerst door 
het overgeven van het geld tot stand. 
komt - is dus medewerking van B. en W. 
niet voldoende ; ook de medewerking van. 
den ontvanger is noodig. De alleen namens 
B. en W. afgegeven schuldbekentenis kan 
dus niet bewijzen dat de geldleening is 
aangegaan. 
W. artt. 1401, 1791, 1915, Gemeentewet 

artt. 113, 136, 179.) 

M:rs. Bosch, Savelberz, Jhr. Feit,h, Visser en 
van rlen Dries. 

G. van Barneveld, in zijn qualiteit van 
Burgemeester der gemeente Hoogkerk, als die 
gemeente in rechten vertegenwoordi$ende, 
wonende te Hoogkerk, eischer tot cassat10 van 
een arrest van het Gerechtshof te Leeuwarden 
dd. 7 J anuari 1925, advocaat Mr. J. Limburg, . 

tegen: 
de C. V. Coöperatieve Centrale Raiffeisenbank, 
gevestigd te Utrecht, verweerster in cassatie,. 
advocaat Mr. L. A. Nijpels ; gepleit door Mr. 
F . M. J. A. Lublink Weddik. 
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Conclusie van den Procureur-Generaal Mr. 
Noyon. 

De Gemeenteraad van Hoogkerk heeft op 
4 December 1916 een door Gedep. Staten der 
_provincie Groningen goed~ekeurd besluit tot 
h et aangaan van eene leenmg van f 50,000 ter 
voorziening in de behoefte aan kasgeld, ge
nomen. Tot uitvoering van dit besluit zijn door 
Burgemeester en Wethouders onderhandelingen 
gevoerd eenerzijds met de Raiffeisenbank te 
Utrecht, anderzijds met Julius Oppenbeims 
:bank te Groningen. 

Met de eerste bank zijn Burgemeester en 
Wethouders overeengekomen dat de leening 
gesloten zoude worden en dat het geld op 
2 Januari 1917 in ontvangst zoude worden ge
nomen door iemand, daartoe door Burgemeester 
,en Wethouders afgezonden, voorzien van eene 
-door hen geteekende schuldbekentenis. 

Door de bank tot aflossing van de leening 
.aangesproken, heeft de gemeente gesteld, dat 
het bedrag niet door haar ontvangen, immers 
niet bij den gemeente-ontvanger, den eeni~e 
die tot de ontvangst bevoegd was, ~estort is, 
·en voorts dat Burgemeester en "'etbouders 
niet b\lvoegd waren de leening aan te gaan, 
-0mdat reeds tot uitvoering van het raadsbe
.sluit op 1 Januari I<ll7 het bedrag f 50,000 
was geleend van ,Julius Oppenbeims Bank. Dat 
-dit laatste werkelijk heeft plaatsgevonden neemt 
het Gerechtshof te Leeuwarden in de vierde 
-Overweging ten aanzien van het recht van het 
arrest, waarvan beroep aan, waarin dit als door 
-de Rechtbank te Groningen in haar vonnis 
aangenomen wordt vermeld zonder tegenspraak 
van de zijde van het Hof, dat immers niet de 
vaststelling van dit feit, maar enkel de daaruit 
-door de Rechtbank gemaakte gevolgtrekkingen 
verwerpt. 

De vraag omtrent de bevoegdheid van Burge
meester en Wethouders tot het aangaan van 
,de geldleening, waarvan de beantwoording 
hiervan afhangt of het raadsbesluit reeds was 
-tenuitvoergelegd door de leening bij de ,Julius 
Oppenheims bank, wordt nu door het Hof be
handeld met het oog op de overeenkomst met 
de Raiffeisenbank tot het aangaan van eene 
1eening ; in de achtste en de negende overweging 
ten aanzien van het, recht wordt toch beslist, 
dat, zoolang de verbintenis tegenover laatst
genoemde bank nog in wezen was, Burgemeester 
,en Wethouders niet bevoegd waren met anderen 
-gelijksoortige overeenkomst te sluiten, daar de 
gemeente anders verplicht zoude kunnen worden 
tot het aangaan van geldleeningen boven het 
.gestelde maximale bedrag van f 50,000, hetg!'en 
niet geoorloofd is. Vermits de bedoelde verbinte
nis nu anterieur was aan de overeenkomst 
met Julius Oppenheims bank, was zij naar 
het oordeel van het Hof bevoegdelijk aange
gaan. 

Op deze beslissing. heeft betrekking het eerste 
-cassatiemiddel : 

Schending of verkeerde toepassing van de 
.artt. 1791 en 1374, 1691, 1692, 1693, 1852 en 
1855 B. W. en 136, 179a en 194a Gemeentewet 
,en wel om de volgende redenen : gelijk vaststaat 
had de Raad der Gemeente Hoogkerk op 4 
December 1916 besloten - bij raadsbesluit op 
8 December d. a . v. door Gedep. Staten van 
Groningen goedgekeurd - tot een leening groot 

f 50,000, uiterlijk af te lossen den 31 December 
1917. 

G,elijk mede vaststaat, leende op den eersten 
Januari 1917 de gemeente Hoogkerk van 
Julius Oppenheims Bank te Groningen een be
drag yan f 50,000 en nam zij eerst op den 
tweeden ,Januari d. a. v. een zelfde bedrag van 
f 50,000 ter leen op bij de Coöperatieve Raif
fei~enbank te Utrecht. 

Nu beslist het Hof, na te hebben overwogen 
vooreerst da t Burgemeester en Wethouders 
der gemeente, wijl zij op 20 December l!ll6 
,,aan de (Raiffeisen) bank hebben medegedeeld, 
dat zij van het door de Bank gedane aanbod 
gebruik zouden maken", en vervolgens dat zij 
"door deze acceptatie van het _oor de Bank 
aan hen gedane aanbod de gemeente tegenover 
de Bank hebben verbonden, waardoor de ge
meente verplicht werd deze geldleening bij de 
Bank te sluiten", volkomen ten onrechte, met 
miskenning van de overeenkomst van verbruik
leening en van de bepalingen dn Gemeente
wet, ,,dat daaruit volgt, dat B. en W. zoolang 
deze verbintenis tusschen de Gemeente en de 
Bank nog in wezen was, niet bevoegd waren 
met anderen gelijksoortige overeenkomsten te 
sluiten" en eveneens volkomen ten onrechte, 
dat. waar deze accoordverklaring (met Julius 
Oppenheims Bank) dateert van 21 December 
1916 en derhalve eerst is afgelegd nadat de 
Gemeente door bovenvermelde overeenkomst 
met de (Raiffeisen) Bank reeds eerder aan deze 
gebonden was, B. en W. daartoe niet meer be
voegd waren, daar zij aldus handelende niet 
geacht, kunnen worden uitvoering te hebben 
gegeven aan het gevallen raac'sbesluit" , eindi
gende ten onrechte het Hof met de overweging, 
"dat wanneer mocht komen vast te staan dat 
B. en W. van Hoogkerk ter voldoening aan de 
door hen met de Bank gesloten overeenkomst 
op 2 Januari 1917 met de Bank bedoelde geld
leening tot een bedrag van f 50,000 hebben 
aangegaan, aan de geldigheid daarvan nifit 
kan worden tegengeworpen dat B. en W., nadat 
die voorloopige overeenkomst was gesloten, 
maar voordat daar uitvoering aan was gegeven, 
bij eene andere Bank deze geldleening hebben 
ondergebracht", terwijl daarentegen het Hof 
had moeten beslissen, dat, nu op den eersten 
Januari 1917 een geldige leening krachtens 
meergemeld raadsbesluit tot het bedrag van 
f 50,000 met Julius Oppenheims Bank was tot 
stand gekomen, B. en W. niet meer bevoegd 
waren krachtens dat zelfde raadsbesluit op d<'n 
tweeden Januar d. a. v. hetzelfde bedrag ter 
leen op te nemen bij de Raiffeisenbank. 

De in dit middel vervatte grief komt mij 
gegrond voor. Het komt ten deze toch met aan 
op eene bindende belofte tot het aangaan, 
maar op het werkelijk sluiten van de geld
leening, dat eerst tot stand komt door afgifte 
van hetgeen ter leen verstrekt wordt. Het is 
t e dezen aanzien dus niet de vraag of de aan
gegane verbintenis al of niet is nagekomen en 
of dus wellicht eene aanspraak tot schadever
goeding tegen de gemeente ontstaan zoude zijn, 
maar of en zoo ja op welk tijdstip de geldleening 
is tot stand gekomen. Nu dan vaststaat dat op 
1 Januari 1917 het raadsbesluit is tenuitvoer
gelegd door leenen van Julius Oppenheims 
bank, was de aan dat besluit ontleende bevoegd
heid van Burgemeester en Wethouders uitge-
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put, zoodat zij niet alsnog de gemeente konden 
binden door eene op 2 Januari tot stand ge
komen leening bij de Raiffeisenbank. 

Het tweede verweer van de · gemeente, dat 
het geleenile geld door Burgemeester en Wet
houders ontvangen mag zijn. maar daarmede 
nog niet door de gemeente, immers niet door 
haren ontvanger is ontvangen, wordt door-het 
Hof hiermede weerlegd dat de door Burge
meester en Wet-houders afgegevene schuldbe
kentenis de gemeente verbindt als aantoonende 
dat zij het geld voor de gemeente hebben ont
vangen en de gemeente dus t.ot teruggave ver
bonden is; dat hiertoe niet a fdoet dat volgens 
artikel 113 der Gemeentewet de ontvanger be
last is met de invordering van alle inkomsten 
en ontvangsten der gemeente omdat de ont
vangst van het bedrag eener geldleening niet 
ie te brengen onder het begrip van invordering, 
daar de gemeente door de overeenkomst niet 
het recht had ontvangen tot invordering maar 
tot het vragen van nakoming van de overeen
komst ; het is dus volgens het Hof alleen de 
vraag of het geld aan Burgemeester en Wet
houders is ter hand gesteld, en die vraag moet 
bevestigend beantwoord worden omdat Burge
meester en Wethouders ingevolge hunne toe
zeg~ing iemand hebben gezonden die, in het 
bezit zijnde van de schuldbekentenis, tegen 
afgifte daarvan het geld in ontvangst heeft 
genomen. 

Tegen deze beslissmgen is gericht het tweede 
cassatiemiddel : 

Schending of verkeerde toepassing van 
dezelfde wetsartikelen als genoemd in middel I, 
benevens van de artt. 1902, 1903 en 1915 B. W. 
en van artt. 113, 114bi., en 115 Gemeentewet. 

a. omdat al deze wetsbepalingen het Hof 
hadden moeten weerhouden te beslissen, dat 
de in het geding gebrachte schuldbekentenis 
het bewijs opleverde dat de gemeente Hoogkerk 
het lfeld van de Ra:ffeisenbank had ontvangen, 
terwijl het ook met, zooals het Hof ten onrechte 
zegt "alleen de vraag is of het geld aan het 
college van B. en W. is ter hand gesteld" , doch 
zelfs, indien dit wel alleen de vraag ware, de 
hler in het geding zijnde schuldbekentenis niet 
bewijst dat het geld aan de gemeente, ja zelfs 
niet dat het aan het college van B. en W. op 
2 .Januari 1917 is verstrekt; 

h. omdat het Hof niet had mogen aannemen 
dat uitbetaling door de Bank aan een onbe
kende, al beschikte deze op het oogenblik der 
uitbetaling over de schuldbekentenis, en al 
hadden B. en W. aan de Bank geschreven. dat 
bij haar over het geld zou worden beschikt 
tegen afgifte van de schuldbekentenis, moest 
worden beschouwd als een afgifte aan de ge
meente of zelfs aan het College van B. en W. 
van Hoogkerk zelf. 

De in het eerste onderdeel van dit middel bP-
streden beslissing van het Hof is in overeen
stemming met die welke de Hooge Raad gaf hij 
zjjn arrest van 21- .Januari 1902 (Wbl. 7716), 
eene beslissing die echter naar mij voorkomt 
te recht is bestreden door Oppenheim, Het 
Nederlandsche Gemeenterecht II, vierde druk, 
bladzijde 4 58. 

Alleen de ontvanger der Gemeente is belast 
met het beheer van de gemeentegelden ; aan 
Burgemeester en Wethouc.ers is bij de Wet 
nergens eenige bevoegdheid t en aanzien van 

Hl:16. 

dat beheer gegeven ; art. 113 der Gemeentewet 
noemt nu wel als verplichting van den ont
vanger de invordering van alle inkomsten en 
ontvangsten der gemeente, maar de door het 
Hof aan invordering gegevene beteekenis is 
niet de juiste ; invordering is de zorg voor het 
doen betalen van al wat aan de gemeente uit 
welken hoofde ook verschuldigd is, dus ook 
voor haar in ontvangst nemen van hetgeen 
krachtens eene overeenkomst aan haar over
gedragen moet worden. Rene verklaring van 
Burgemeester en ·w ethouders dat de gemeente 
eene zekere geldsom ontvangen heeft kan 
daarom niet de werkelijke ontvangst, namelijk 
door het hiervoor bij de wet aangewezene 
orgaan der gemeente, bewijzen. 

De Raiffeisenbank had dus om te bewijzen 
dat de gemeente ontvangen had, a.an te toonen 
dat het geld bij den ontvanger gestort was. 

Is dit juist, dan is het tweede onderdeel 
van het middel zonder belang ; het komt mij 
trouwens weinig sterk voor. HM berust, blijkens 
de mondelinge toelichting hierop dat de schuld
bekentenis, de ontvangst vermeldende, inhoudt : 
aldus opgemaakt te Hoogkerk den tweeden 
.lanuari 1917, en dus niet bewijst hetgeen in 
werkelijkheid is geschied, ontvangst door eenen 
lasthebber te Utrecht. De vermelding van 
Hoogkerk als de plaats waar de schuldbeken
tenis geschreven is sluit m. i. niet uit dat de 
werkelijke ontvangst niet daar maar te Utrecht 
heeft plaats gevonden. 

Ik ben van meening dat de beslissing van het 
Hof op de primaire vordering niet gehandhaafd 
kan worden. 

Met de vernietiging van het arrest is de zaak 
echter niet ten einde gebracht omdat subsidiair, 
voor het geval dat aangenomen wordt dat de 
~eldleening niet rechtsgeldig tot stand gekomen 
1s, gevorderd is vergoeding van schR-de, aan 
de bank berokkend door een persoon of door 
personen voor wie de gemeente aansprakelijk 
1s. Daaromtrent behoefde het Hof in zijn stelsel 
niet meer eene beslissing te geven, maar die 
zal bij vernietiging van het arrest alsnog moeten 
volgen. 

Ik concludeer tot vernietiging van heL arrest, 
waarvan bero3p en bekrachtiging van het daar
bij vernietigde vonnis der Arr.-Rechtbank te 
Groningen voor zoover betreft de primaire 
vordering, met verwijzing van de zaak naar het 
Gerechtshof te Leeuwarden tot behandeling 
en beslissing, van de subsidiair gedane vor
dering op het bestaande hoogere beroep, met 
reserve van de bes lissing omtrent de kosten 
tot de einduitspraak. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat blijkens het bestredf'n arre~t en het 

vonnis der Arr.-Rechtbank te Groningen dd. 
2() J anuari 192S, wa.arnaar dat arrest voor de 
feiten verwijst. verweerster in cassatie (hierna 
te noemen "de Bank") van eischer tot cassatie 
(hierna te noemen "de Gemeente ' ') heeft ge
vorderd primair terugbetaling van een som 
van f 50,000, aan de Gemeente geleend op 
~ Januari l!ll7 met achterstallige rente, en 
subsidiair, voor het geval de geldleening geacht 
zou moeten worden niet rechtigeldig tot stand 
te zijn gekomen, betaling van gel ijke som en 
rente als schadevergoeding, aan de Bank be
rokkend door een persoon of personen, waar-

23 
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voor de Gemeente verantwoordelijk is ; terwijl 
de Bank ten bewijze der gestelde geldleening 
in het geding heeft gebracht een schuldbe
kentenis, onderteekend door Bnrgemeester en 
Secretaris der Gemeente ; 

dat de Gemeente, onder ·bestrijrling ook der 
subsidiaire vordering, t egen de primaire vor
dering, voor zoover thans nog van belang, heeft 
aangevoerd de volgende verweren ; 

a. dat de schuldbekentenis formeel niet in 
orde is; 

I>. dat door die schuldbekentenis nimmer 
bewezen kan worden dat de gemeente het geld 
heeft ontvangen, daar zij niet door den Ge
meente-ontvanger, naar alleen door Burge
meest.er en Secretaris is onderteekend, terwijl 
die gelden ook niet in de kas der Gemeente 
zijn gevloeid ; 

r.. dat op 2 Januari 1917, toen de geldopname 
zou zijn geschied, het door Gedep. Stat en goed
gekeurde besluit van den R aad om. een geld
leening tot een h~drag van f 50,000 aan te gaan, 
reeds was t en uitvoer gelegd, daar dit bedrag 
op 1 Januari 1917 reeds was opgenomen bij 
Julius Oppenheim's Bank te Groningen, zoodat 
de beweerde geldleening bij de Bank in elk 
geval ongeldig zou zijn en voor de Gemeente 
niet bindend ; 

dat de Rechtbank. met niet -ontvankelijk
verklaring der Bank in hare subsidiaire vor
dering, de primaire heeft ontzegd, da-arbij over
wegend dat uit de correspondent ie blijkt, dat 
inderdaad ter uitvoering van het betreffende 
Raadsbesluit op 1 Januari 1917 bij Julius 
Oppenheim's Bank de leening van f 50,000 is 
gesloten ; 

dat, waar de verleening van bevoegdheid 
tot het verrichten van eenige handeling voor 
een zelf tot handelen onbekwaam persoon aan 
zijn wettelijken vertegenwoordiger geacht moet 
worden haar kracht te hebben verloren , nadat 
de handeling is verricht, waartoe de verleening 
van bevoegdheid strekte, er op 2 ,Tanuari 1917 
voor de organen der Gemeente geen bevoegd
heid was tot het opnemen van geld voor de 
Gemeente bij de 13ank, t erwijl het beginsel van 
art. 1852 j0 art. 1855 al. 2 B. W. geen toepassing 
kan Vlllden t en aanzien van een gemeente, 
welke door haar organen naar buiten opt reedt ; 
dat ook overigens de schuldbekenten:is ten 
deze gè.en bewijskracht heeft, waar uit de stel 
lingen van de Bank zelve volgt, dat het geld 
niet, zooals dat stuk zegt, te H oogkn k is uit
betaa ld aan Burgemeester en Secretaris of. 
aan Burgemeester en Wethouders, maar te 
Utrecht t en kantore der Bank aan iemand, 
die het ~tuk heeft overgelegd ; 

dat de Bank in hooger beroep t egen dat 
vonnis een viertal grieven heeft aangevoerd, 
waarvan er drie zijn gericht tegen de beslissing 
omtrent de primaire vorderin " en het vierde 
t egen die betreffende de subsidiaire vordering ; 

dat de eerstbedoelde grieven zijn gericht 
tegen de volgende overwegingen der R echt
bank: 

1°. dat het beginsel der a rtt .. 1852 en 1855 
al. 2 B. W. t en deze niet van t oepassing is ; 

2°. da t de overeenkomst met de Julius Oppen
heim's Bank het eerst tot stand is gekomen en 
dat hierdoor voor B. en W. de bevoegdheid 
verwerkt is om met de Bank de betreffende 
leening aan te gaan 

, 

3' . dat het vord<'ringsrecht der Bank ook 
overigens niet be.vezen zou zijn; 

dat het Hof t en aanzien van de tweede grief 
heeft overwogên, dat .. de Rechtbank op grond 
van de t en processe gebleken omstandigheid, 
dat bij de tusschen de Gemeente en de Julius 
Oppenheim's Bank gewisselde brieven dd. 20 
en 21 December 1916 op den grondslag van het 
goedgekeurde raadsbesluit is overeengekomen, 
dat van de tot een bedrag van f 80,000 loopende 
l.eening f 30,000 zou worden afgelost en dat die 
leening per 1 J anuari 1917 tot een bedrag van 
f 50,000 zou worden gecontinueerd, heeft aan
genomen, dat die leening op 1 J anuari 1917 
en derhalve eerder is tot stand gekoll)._en dan 
die met de R aiffei enbank, welke, gelijk door 
de Bank zelve is gesteld, eerst op 2 ,Januari 
1917 zou zijn gesloten ; dat de Rechtbank bij 
het trekken van deze conclusie evenwel heeft 
verzuimd t e onderzoeken of B. en W. van 
Hoogkerk, t oen zij bedoelde overeenkomst 
met de Julius Oppenheim's Bank aangingen, 
daartoe nog de bevoegdheid bezaten ; dat, 
wanneer deze vraag ontkennend zou moeten 
worden beantwoord, de overwegingen van het 
vonnis, die op de prioriteit van de overeenkomst 
met Julius Oppenheim's Bank steunen. haren 
feitelijken grondslag zouden verliezen" ; 

dat het Hof nu verder beeft bevonden. dat 
B. en W. op 20 December 1916 aan de Bank 
hebben geschreven van het door deze gedane 
aanbod gebruik te zullen maken. door welke 
acceptatie B. en W. de Gemeente aan de Bank 
hebben verbonden en waardoor de Gemeente 
verplicht werd de geldleening bij de Bank ~e 
sluiten : dat hieruit volgt, dat, zoolang deze 
verbintenis tusschen de Gemeente en de Bank 
nog in wezen was, B. en W. niet bevoegd waren 
met anderen gelijksoortige overeenkomsten te 
sluiten, daar de Gemeente anders verplicht zou 
kunnen worden tot het aangaan van geldleenin
gen boven het goedgekeurde bedrag ; dat 
verde, op dienzelfden 20 December tussèhen 
de .Tulius Oppenheim's Bank en den Secretaris 
der Gemeente is getelefoneerd, waarbij eerst
genoemde zich tot de bovenvermelde gedeelte
lijke verlenging der bestaande leening bereid 
verkla,i,rde, waarmerl e blijkens schrijven van 
21 December 1916 B. en W. hebben verklaard 
akkoord te gaan ; dat deze akkoordverklaring 
echter dateert nadat de Gemeente reeds aan 
de Bank was verbonden, zoodat B. en W. 
daartoe niet meer bevoegd wa ren , en , aldus 
handelende, niet geacht kunnen worden uit
voering te hebben oegeven aan het betreffende 
raadsbesluit; dat derhalve aan de geldigheid 
der door de Gemeente met de Bank op 2 -Tanuari 
1917 gesloten leening niet kan worden t egen
geworpen dat B. en W., nadat die voorloopige 
overeenkomst was gesloten, maar v0ér dat 
daaraan uitvoering was gegeven, bij een andere 
Bank die geldleening hebben ondergebracht, 
op welke gronden het Hof den tweeden grond 
juist heeft geacht ; 

dat het Hof t en aanzien van het boven •ub 
b. aangeduide verweer der Gemeente heeft 
overwogen, dat krachtens art. 179a der Ge
meentewet aan B. en W. behoort het uitvoeren 
der verordenin oen van den R aad en dus ook 
van een R aads&lsluit tot het aangaan van een 
geldleening ; dat, waar geldleening is een con
t,ract, ,dat eerst tot stand komt door het over-
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geven van het geld, in die taak van B. en W. 
ligt opgesloten dat zij ook bevoegd zijn namens 
de gemeente het geld te ontvangen en ren be
wijze daarvan een schuldbekentenis af te geven, 
zoodat een overeenkomst van geldleening met 
een gemeente tot stand is gekomen, zoodra 
aan B. en W. krachtens het goedgekeurde 
raadsbesluit de som is overhandigd en dan 
ook een namens B. en W geteekende schuld
bekentenis dienaangaande tegen de gemeente 
volledige bewijskrach~ h eeft ; dat h.iertegen 
niet afdoet het bepaalde in art. 113 der Ge
meentewet, omdat de ontvangst van gelden 
terzake van een geldleening niet valt onder 
het begrip "invordering· ; dat het er daarom 
ook niet toedoet of het geld in de gemeentekas 
is gevloeid, daar het alleen de vraag is of het 
aan B. en W. is ter hand gesteld, terwijl het 
evenzeer zonder belang is, dat het geld aan 
een onbekend!' te Utrecht is afgegeven, waar 
B. en W. aan de Bank hadden geschreven dat 
op 2 .lanuari 1917 ten kantore der Bank zou 
worden beschikt tegen afgifte der schuldbe
kentenis, zoodat, waar niet beweerd is dat 
dit stuk op onregelmatige wijze in het bezit 
van dien persoon is gekomen, de afgifte aan 
dezen is te beschouwen als afgifte aan B. en W., 
op al welke gronden hr.t Hof de primaire vor
dering beeft toegewezen : 

0. dat tegen de beslis~ing zijn ~ericht de 
middelen van cassatie, luidende : (Zie Concl. 
Proc. -Gen.) : 

0. dat het eerste middel - daargelaten dat 
het ten onrechte er van uitgaat dat het sluiten 
der leening met de Julius Oppenheim's Bank 
op 1 ,Januari 1917 ten processe vaststaat -
gegrond is; 

dat het Hof terecht oordeelde, dat het be
doelde raadsbesluit slechts éénmaal kon worden 
uitgevoerd, doch ten onrechte als uitvoering 
van dat besluit heeft beschouwd het aangaan 
van een overeenkomst tot geldleening met de 
Bank; 

dat toch het bedoelde besluit B. en W. be
voegd maakte tot het afsluiten der geldleening 
zelve, zoodat eerst nadat deze aangegaan was, 
het besluit had uitgewerkt en hun bevoegdheid 
een einde had genomen ; 

dat nu ongetwijfeld, waar dat besluit tevens 
medebracht de bevoegdheid van B. en W om 
ter voorbereiding van de geldleening de noodige 
voorloopige overeenkomsten aan te gaan, het 
sluiten van zoodanige overeenkomst tot geld
leening met een ander dan den lateren geld
gever de gemeente bond en hRar verplichtigen 
oplegde, doch dat die verplichting niet zou 
kunnen bestaan in het aangaan van een tweede 
geldleening, omdat na het aangaan van de 
eerste en het uitgewerkt zijn van het besluit, 
zulks wettelijk niet meer mogelijk zoude 
zijn; 

dat een zoodanige overeenkomst de gemeente 
eventueel wel zou kunnen bloot stellen aan 
een eisch tot schadevergoeding, hetgeen trou
wens van elk minder juist gebruik door ge
meente-organen van een hun verleende be
voegdheid het gevolg kan zijn ; 

dat het Hof dus niet op de aangegeven gron
den het beroep der Gemeente op een te voren 
bij de Julius Oppenheim's Bank aangegane 
leening ter zijde had mogen stellen ; 

0. betreffende het tweede middel sub a : 

dat - behoudens het geval dat de Raad 
gebruik heeft gemaakt van de bevoegdheid, 
hem in art. 114 his Gemeentewet gegeven, het
geen ten deze niet beweerd is - de Ontvanger 
belast is met het innen van alle inkomsten en 
ontvangsten der gemeente ; 

dat toch geen enkele reden, mede met het 
oog op des Ontvangers verplichting tot zeker
heidstelling, bestaat om aan het woord "in
vordering" in art. 113 der genoemde wet een 
m eer beperkte beteekenis te geven en met 
name daaronder niet te begrijpen het in ont
vangst nemen van ·gelden ter zake van geld-
leenrng; . 

dat hieruit volgt, dat bij het aangaan van 
een geldleening, welke immers eerst door het 
overgeven van het geld tot. stand komt, de uit
voermg van het daartoe strekkende raadsbesluit 
niet kan geschieden alleen door B. en W. krach
tens de hun door art. 179a Gemeentewet ge
geven bevoegçlheirl, maar dat tot die uitvoering 
mede noodig is de medewerking van den Ont,
vanger krachtens art. 11 !l voornoemd ; " 
. dat derhalve de alleen namens B. en W. 

afgegeven schuldbekentenis niet kan bewijzen 
dat het geld aan de Gemeent-e is overgegeven 
of, met andere woorden : dat de geldleening 
met de Gemeente is aangegaan ; 

dat dus dit onderdeel van het tweede middel 
is gegrond, zoodat een onderzoek naar het 
onderdeel sub ~- achterwege kan blijven; 

Vernietigt het bestreden arrest ; 
Verwijst de zaak naar het Gerechtshof te 

Leeuwarden, ten einde, met- inachtneming van 
's Hoogen Raads arrest, verder te worden be -
recht en afgedaan. (N. J.) 

12 Juni 1926. Ko:t> .. INKLUK BESLUIT. 
De vertrekken van een kantongerecnts

gebouw moeten, voor de toepassing van 
art. 244a, eerste lid, 3.0 • der Gemeentewet, 
geacht worden voor den kantonrechter 
bestemd te zijn om persoonlijk zijne werk
zaamheden uit te oefenen. 

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

Mr. P. H. F. Bijl de Vroe te Haarlem tegen 
de uitspraak van Ged. Staten van Noord
holland van 21 Januari 1925, n°. 54, waarbij 
zijn reclame tegen zijn aanslag in de plaatse
lijke inkomstenbelasting der gemeente Pur
merend als forens over het belastingjaar 1923/24 
ongegrond is verklaard; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
24 Maart 1926, n°. 219 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van 8 Juni 1926, n°. 151, afd. D. B. ; 

0. dat Mr. P. H. F. Bijl de Vroe te Haarlem 
over het belast ingjaar 1923/24 als werkforens 
in de gemeente Purmerend is aangeslagen ; 

dat, nadat hij tegen dien aanslag bij Ged. 
Staten bezwaren had ingebracht, laatstgemeld 
college, bij besluit van 21 J anuari 1925, n°. 54, 
de reclame ongegrond heeft verklaard; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat hij 
slechts op 64 dagen van het jaar voor de uit
oefening van zijn beroep te Purmerend aanwezig 
is, namelijk voor het leiden van 52 civiele en 
van 12 strafzittingen, waarop nog in mindering 
kunnen worden gebracht de door den kanton-

23* 



1926 12 JUNI 356 

rechter-plaatsvervanger waargenomen zittingen 
gedurende de jaarlijksche vacantie ; dat hij 
evenmin geacht kan worden op meer dan 90 
dagen over eene vaste inrichting in de gemeente 
Purmerend de beschikking t e hebben; dat toch 
het kantongerechtsgebouw niet onder het be
grip "vaste inrichting" valt; dat ook al zou 
men het t egengestelde aannemen, dan toch in 
ieder geval de kantonrechter niet geacht kan 
worden over het kantongerechtsgebouw, waarin 
niet eens eene eigen kamer voor hem beschik
baar is, de beschikking t e hebben; dat deze 
toch berust bij het Departement van Justitie 
en den Rijksgebouwendienst; dat zelfs het 
beheer over het gebouw aan den kantonrechter 
is onttrokken en aan den griffier is opgedragen ; 

0. dat blijkens de ambtsberichten Mr. P. H. 
F. Bijl de Vroe te Haarlem uitoefent het ambt 
van kantonrechter te Purmerend; 

dat hij als zoodanig op meer dan 90 dagen 
van het belastingjaar 1923/24 de beschikking 
heeft gehad over vertrekken van het in die 
g Jmeente gelegen kantongerechtsgebouw; 

dat deze ver trekken geacht moeten worden 
voor den aangeslagene bestemd te zijn om per
soonlijk zijne werkzaamheden uit te oefenen, 
aangezien hij ook wanneer hij deze vertrekken 
voor de zittingen van het kantongerecht niet 
noodig heeft, van deze vertrekken gebruik 
kan maken voor het verricht en van zijne werk
zaamheden als kantonrechter; 

dat hij dus terecht overeenkomstig art. 244a 
onder 3°. der Gemeentewet over genoemd be
lastingjaar in de gemeente Purmerend is aan
geslagen en Ged. Staten mitsdien terecht dezen 
aanslag hebben gehandhaafd; 

Gezien de gewijzigde Gemeentewet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren . 
Onze Minister van Financiën is beiast enz. 

(W. v.G.) 

12 Juni 1926. K ONINKLIJK BESLUIT. 
H et best aan van een schrütelijk gesloten 

huurovereenkolllSt, waardoor men de be
schikking over een woning zou hebben 
verloren, kan tegenover derden hoogstens 
a ls een vermoeden gelden dat eene bona 
fide overeenkomst is tot stand gekomen. 
Dit vermoeden dient echter steun te vinden 
in overige feiten en OIIlStandigheden. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op het bezwaar van J. R. van 

Wulfften Palthe te 's-Gravenhage op grond van 
art . 265i der Gemeentewet ingediend tegen den 
aanslag in de gemeente Losser in de plaatselijke 
inkomstenbelasting als forens; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 4 
Augustus 1925, n°. 618; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van 8 Juni 1926, n° 151, Afdeeling 
Directe Belastingen. 

0. dat J. R. van Wulfften Palthe te 's-Gra
venhage bij aansl8.$biljet van 7 Augustus 1924 
over het belastingiaar 1923/24 als woonforens 
in de gemeente Los~er is aangeslagen, op grond 
dat hij gedurende het geheele belastingjaar 
de beschikking heeft gehad over eene gemeu
bileerde villa in die gemeente gelegen ; 

dat hij daartegen bezwaar heeft gemaakt,, 

aanvoerende dat hij, als eigenaar van een per
ceel te Losser, dit perceel als gemeubileerde 
woning voor 5 jaar heeft verhuurd aan D. en 
K. Broertjes van 10 September 1922 af voor 
een jaarlijksche huurprijs van 300 gulden, 
t erwiJI deze huurders het recht hebben het per
ceel onder te verhuren ; dat voorts het perceel 
slechts 2½ maand per jaar voor hem zelf be
schikbaar is ; 

0. dat in de openbare vergadering der Af
deeling van den Raad van State voor de Ge
schillen van Bestuur. waarin over deze zaak 
verslag is uitgebracht, namens den belang
hebbende is betoogd, dat door deze rechts
handelingen zijn aangegaan waardoor hij de 
beschikking over de bedoelde woning zou hebben 
verloren; 

dat tot bewijs dat genoemde rechtshande
lingen zijn aangegaan, aan de Afdeeling is over
gelegd een schriftelijk gesloten huurovereen 
komst; 

dat ech ter dit onderhandsch geschrift wel is 
waar, in zoover het voldoet aan het bepaalde 
art. 1912 B. W. volledig bewijs levert van het
geen er in vermeld staat doch dat dit volledig 
bewijs alleen geldt ten aanzien van de onder
teekenaars en derzelver erfgenamen en recht
verkrijgenden ; 

dat dit geschrift tegenover derden hoogstens 
als een vermoeden kan gelden dat eene bona 
fide overeenkomst is tot stand gekomen en 
derhalve het beschikkingsrecht van den be
langhebbende over de bedoelde woning is ver
loren gegaan; 

dat echter dit vermoeden geen steun vindt 
in de overige feiten en olllStandigheden, zooals 
deze zijn komen vast te staan zoowel uit de 
overgelegde stukken als uit het verhandelde 
in de openbare vergadering der Afdeeling maar 
dit veeleer daardoor volkomen wordt weer
sproken; 

dat immers uitdrukkelijk namens den heer 
van Wulfften Palthe is verklaard dat de voor
genomen transactie is tot stand gebracht ten 
einde aan belastingschuld te ontkomen ; dat 
voorts de z.g. huurders niet het volle genot van 
het gemeubileerde perceel hebben, maar daar
van slechts een gedeelte bewonen en een ander 
deel onderhouden, zooals dit door huisbe
waarders gebruikelijk is te doen ; dat hiermede 
volkomen in overeenstemming is dat door de 
Broertjes slechts eene geringe vergoeding wordt 
be~aald voor de gebruiksrechten welke hun t en 
aanzien van de gemeubileerde woning toe
komen; 

dat tot bewijs dat de Broertjes inderdaad 
ats huurders van het perceel moeten worden 
aangemerkt is aangevoerd, dat zij bevoegd 
zouden zijn geweest het geheele perceel aan 
anderen onder te verhuren en zij dat ook inder
daad zouden hebben gedaan ; 

dat echter van een onderverhuring ten voor
deele van de Broertjes niet s is gebfeken maar 
in tegendeel is aangetoond dat de woning ge
durende het bedoelde belastingjaar is betrokken 
door familieleden van den belanghebbende, 
waarop de Broertjes geen invloed vermochten 
uit te oefenen ; 

dat onder deze om tandigheden niet kan 
worden aangenomen dat J. R. van Wulfften 
Palthe de beschikking over het bedoelde per
ceel heeft verloren ; 
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Gezien de gewijzigde Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het bezwaar ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Financiën is belast met 

de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

Het Loo, den 12 Juni 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, DE GEER. 
(B.) 

12 Juni 1926. KONINKLIJK BESLUIT. 
Vernietiging van een aanslag van een 

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

het gemeentebestuur van Zwolle tegen de uit
spraak van Ged. Staten van Overijssel inzake 
den aanslag van Mr. F. H. Baron de Vos van 
Steenwijk, genaamd van Essen, in de plaatse
lijke inkomstenbelasting der gemeente Zwolle 
als forens; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
21 Januari 1925, n°. 766 en 31 Maart 1926, 
no. 766/47; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van s· Juni 1926 n°. 151, Afdeeling 
Directe Belastingen ; 

0. dat Mr. F . H. Baron de Vos van Steen
wijk, genaamd van Essen, te Zwollerkerspel, 
over het bela<1tingjaar 1923/24 als werkforens 
in de plaatselijke inkomstenbelasting der ge
meente Zwolle is aangeslagen op grond dat hij 
als wethouder van de gemeente Zwollerkerspel 
op meer dan 90 dagen van het belastingjaar 
de beschikking zou hebben gehad over eene 
vaste inrichting, met name het in de gemeente 
Zwolle gelegen gemeentehuis van Zwollerkerspel 
tot persoonlijke uitoefening van zijn ambt, 
daar, blijkens art. 179 van de Gemeentewet het 
dagelijksch bestuur der gemeente bij Burge
meester en Wethouders berust die voor de uit
oefening daarvan hun kantoren (gemeentehuis) 
hebben, waar zij te allen tijde voor de persoon
lijke uitoefening van hun bediening aanwezig 
zullen zijn ; 

dat, nadat de aangeslagene daartegen bij 
Ged. Staten van Overijssel bezwaar had ge
maakt, dit College bij besluit van 1 April 1924 
2• afdeeling n°. 2244/2093 den bestreden aan
slag heeft vernietigd uit overweging dat de 
wet niet kent eene verdeeling van de uitoefening 
van de aan het College van Burgemeester en 
·wethouders opgedragen taak, zoodat de wet
houders niet zelfstandig als orgaan van de ge
meente knnnen optreden ; dat in de gemeente 
Zwollerkerspel de wethouders persoonlijk niet 
zjjn belast met de voorbereiding van de door het 
College van Burgemeester en Wethouders of 
door den Gemeenteraad te nemen beslissingen ; 
dat eeen enkele wetsbepaling of gemeentelijke 
regelmg aan de wethouders de verplichting 
oplegt in het gemeentehuis aanwezig te zijn, 
anders dan ter bijwoning van de vergaderingen 
van den gemeenteraad of van het college van 
Burgemeester en Wethouders; dat dan ook door 
den gemeenteraad, noch door het College van 
Burgemeester en Wethouders in het in de ge
meente Zwolle gelegen gemeentehuis van 
Zwollerkerspel een lokaliteit beschikbaar is 

gesteld voor het persoonlijk gebruik door de 
wethouders, doch dat bedoeld gebouw uit
sluitend bevat vertrekken voor het houden van 
de vergaderingen van den Raad en niet van 
het college van Burgemeester en Wethouders, 
zoomede voor het gebruik door den Burge
meester, wiens vertrek tevens be temd is voor 
de vergaderingen van het college van Burge
meester en Wethouders en voor de Secretarie; 
dat mitsdien de belanghebbende niet geacht 
kan worden de beschikking te hebben gehad 
over eene vaste inrichting in de gemeente Zwolle 
tot persoonlijke uitoefening van zijne betrekkivg 
als wethouder van de gemeente ZwollerkerRpel ; 
dat niet gebleken is, dat hij over het bovenge
noemde belastingjaar uit anderen hoofde voor 
een aanslag in de plaatselijke inkomstenbe
lasting van de gemeente Zwolle in aanmerking 
komt; 

dat van het besluit van Ged. Staten het 
gemeentebestuur van Zwolle bij Ons in beroP-p 
1s gekomen, aanvoerende dat de aangeslagene 
over het bedoelde belastingjaar op meer dan 
90 dagen in de gemeente Zwolle de beschikking 
heeft gehad over eene vasteinrichting(gemeente
huis van Zwollerkerspel) tot persoonlijke uit
oefening van zijn ambt, waaraan niet te kort 
wordt gedaan door de omstandigheid, dat van 
dit beschikkingsrecht een spaarzaam of geen 
gebruik wordt gemaakt; dat, hoewel, geen af
zonderlijke vertrekken zijn ingericht voor de 
individueele werkzaamheden der leden van het 
gemelde college, niet kan worden gezegd, dat 
de leden de beschikking missen over vertrekken 
tot persoonlijke uitoefening van hunne betr~k
king, zelfs al mochten deze vertrekken met 
steeds voor individueele werkzaamheden be
schikbaar zijn ; dat de vrijstelling van art. 244b 
der Gemeentewet in dezen niet van toepassing 
kan zijn, aangezien het college van Burgemeester 
en Wethouders niet is een vertegenwoordigend 
openbaar lichaam, immers door geen enkele 
wetsbepaling aan dit college het karakter van 
vertegenwoordigend lichaam is verlee11d ; 

0. dat de zich in het gemeentehuis van 
Zwollerkerspel bevindende vergaderzaak alleen 
tot persoonlijk euitoefening van de functie van 
Mr. F. H. Baron de Vos van Steenwijk, ge
naamd van Essen, als wethouder bestemd was 
voor zoover die uitoefening bestond in het bij
wonen van de vergaderingen van het college 
van Burgemeester en Wethouders; 

dat de vergaderzaal die beste=ing slechts 
had en kon hebben voor de dagen, waarop ver
gaderingen door het college werden geho1;1-den ; 

dat mitsdien, nu niet gebleken is, dat m het 
belastingjaar 1923/24 het college van Burge
meester en Wethouders op meer dan 90 dagen 
bijeen is geweest, de hierbedoel~e verga<;Ier~aal 
niet op meer dan 90 dagen van d_,_t bel~stmg31:1,ar 
bestemd is geweest tot persoonhJke mtoefenmg 
van de functie van den aangeslagene ; 

dat mitsdien niet gebleken 1s, dat de aange
slagene op meer dan 90 dagen van het belasting
jaar 1923/24 te Zwolle in den zin van art. 244a, 
onder 3°. der gewijzigde Gemeentewet ?e _be
schikking heeft gehad over eene va_ste mncl:1-
ting tot persoonlijke uitoefening van z1Jne fnnctie 
van lid van het college van Burgemeester en 
Wethouders van Zwollerkersi:el; 

dat derhalve de opgelegd~ aanslag - :~vat ~r 
ook zij omtrent de al of met toepassehJkhe1d 
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van art. 244h der Gemeentewet - in strijd is 
met art. 244a, onder 3°. der gewijzigde Ge
meentewet en door Ged. Staten van Overijssel 
terecht is vernietigd ; 

Gezien de genoemde wet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond t e verklaren. 
Onze Minister van Financiën is belast met 

de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den R aad van Sta te, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

Het Loo, den 12 Juni 1926. 
WILHELMINA. 

De M inister van Financiën, DE GEER. 
(B.) 

14 J uni 1926. BESLUIT tot verlenging v a n de 
schorsing van het besluit van den gemeente
raad van Haarlem van 4 November 1925, 
betreffende de afbraak van de Kommiezen
huisjes te Haarlem. S. 191. 

Verlengd tot 1 October 1926. 

14 J uni 1926. BESLUIT, betreffende het beroep 
van P . J. Kamphuis te Hengelo (0 .), in zake 
vrijstelling van den dienstplicht . S. 192. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op het b6roep, ingesteld door 

P. J. Kamphuis t e Hengelo (0 .), tegen de be
slissing van Onzen Minister van Oorlog va~ 
6 F ebruari 1926, VII0 afd., n°. 188 V, waarb1J 
hem vrijstelling van den dienstplicht wegens 
kostwinnerschap is geweigerd ; 

Den Raad van State, afdeeling voor de ge
schillen van bestuur, gehoord, advies van 14 
April 1926, n°. 261 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Oorlog van 9 Juni 1926, VII• afd., n°. 251 V; 

Overwegende, dat de belangen van den dienst 
het wenschelijk maken aan P . J. Kamphuis 
geen vrijstelling van den dienstplicht te ver
leenen; 

Gezien de artikelen 15, 17 en 21 der Dienst
plichtwet ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
de genoemde beslissing van Onzen Minister 

van Oorlo~ te handhaven . 
Onze Mmister van Oorlog is belast met de 

uitvoering van dit besluit , dat met de voor
dracht van dien Minister in het Staatshlad zal 
worden geplaa tst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State, 
afdeeling voor de geschillen van bestuur. 

Het Loo, den 14den Juni 1926. 
WILHELMINA. 

De JJf inister van Oorlog, L AMBOOY. 
( Uitge,g. 28 J uni 1926·) 

DEPARTEMENT 
VAN OORLO G. 

VIIe Afd. N°. 251 V. 

ONDERWERP : 
Vrij stelling van den 
dienstplicht ; beroep. 

's-Gravenhi.ge, 9 Juni 1926. 

A an de K oningin. 

De Raad van State, afdeelin!J voor de ge
schillen van bestuur, heeft bij ziJn hiernevens-

gevoegden brief van 14 April 1926, n°. 261, 
advies uitgebracht omtrent het beroep, inge
steld door P. J. Kamphuis t e Hengelo (0.), 
t egen mijn beslissing van 6 Februari 1926, 
VIIe afd., no. 188V, waarbij hem vrijst elling 
van den dienstplicht wegens kostwinnerschap 
is geweigerd. 

De afdeeling is van oordeel, dat met ver
nietiging van de bestreden beslissing aan P. J. 
Kamphuis voor den tijd van één jaar vrijstelling 
van den dienstplicht behoort te worden ver
leend. 

Het daartoe etrekkende door de afdeeling 
opgemaakte ontwerp-besluit is van den volgen
den inhoud: 

,,WIJ WILHELMINA, ENZ. 
B eschikken de op h et b er oeJ?, ingesteld door 

P. J. Kamphuis te Hengelo (0.) tegen de beslis
sing van Onzen Minister :van Oorlog van 6 F ~: 
bruari 1926, VIIe Afdeelmg n°. 188V, waarb1J 
hem vrijstelling van den dienstplicht wegens 
kostwinnerschap is geweigerd ; 

Den Raad van State, Afdeelivg voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
14 April 1926, n°. 261 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Oorlog van .... 

Overwegende, dat de beslissin~ van Onzen 
Minister steunt op de overwe~mg, dat het 
verblijf van den dienstplichtige m werkelijken 
dienst niet het, gevolg zal hebben, dat voldoende 
middelen tot levensonderhoud komen te ont 
breken aan degenen, als wier kostwinner hij 
zich beschouwt ; 

dat de appellart in beroep aanvoert, dat hij 
op dit oogenblik de eenige zoon is, die in het 
onderhoud van zijne moeder kan voorzien ; da t 
er nog wel een andere zoon t huis is, doch dat 
deze ondanks alle moeite zonder middel van 
bestaan is ; dat zijne moeder voorts weliswaar 
twee oude menschen in den kost heeft, doch 
deze niet meer dan f 16.50 kunnen betalen ; 

Overwegende, dat ui t de overgelegde stukken 
is gebleken, dat door het verblijf in werkelijken 
dienst van den dienstplichtige voldoende mid
delen tot levensonderhoud aan het gezin, waar
toe hij behoort, zouden komen te ontbreken ; 

Gezien de Dienstplichtwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van de beslissing van Onzen 
Minister van Oorlog van 6 F ebruari 1926, 
VIIe Afdeeling n°. 188V, aan P . J . Kamphuis 
te Hengelo (0.) voor den t ijd van één jaar 
vrijstelling van den dienstplicht te verleenen. 

Onze Minister van Oorlog is belast met de 
uitvoering van dit besluit , waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den R aad var Sta te, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

De Minister van Oorlog," 
Voor zooveel de waardeering van de gezins

omstandigheden betreft , kan ik mij, ook in 
verband met hetgeen in beroep is aangevoerd, 
met het oordeel van de afdeeling vereenigen. 
Toch kan ik Uwe Majesteit niet voorstellen het 
door de afdeeling opgemaakt-e ontwerp-bei-luit 
te bekrachtigen. I k veroorloof mij daaromt rent 
het volgende aan te voeren. 

Art . 17, derde lid, der Dienstplichtwet schenkt 
de bevoegdheid om, indien het iemand geldt, 
die reeds is ingelijfd, de vrijstelling niet t e ver
leenen, zoo de belangen van den dienst dit 
wenschelijk maken. 

Blijkens mededeeling van den commandant 
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van het Regiment genietroepen, bij welk korps 
Kamphuis zich sedert 22 Maart 1926 in werke
iijken dienrt hevin<lt, kan met het oog op de 
bezetting van de verschillende oorlogsfuncties 
geen personeel worden gemist bij het korps
onderdeel, waartoe belanghebbende behoort, in 
verband waarmede het dien commandant on
gewenscht voorkomt, dat aan Kamphuis nog 
vrijstellîng van den dienstplicht wordt verleend. 

Daar ik mij met cie meerring van den com
mandant kan vereenigen, acht ik het in het 
belang van den dienst, dat de militaire opleiding 
van Kamphuis wordt voltooid. 

Onder deze omstandigheden ben ik van 
meerring, dat om redenen van dienstbelang aan 
genoemden dienstplichtige geen vrijstelling 
moet word en verleend. 

Eerbiedig geef ik Uwe Majesteit daarom in 
overweging het mijnerzijds in dien zin or.ge
maakte ontwerp-besluit, dat mede hierbij is 
gevoegd , te bekrachtigen, 

De Minister •:an Oorlog, LAMBOOY. 

15 Juni 1926. BESLUIT tot aanw1Jzrng over
eenkomstig artikel 133, vijfde lid, der 
hooger-onderwijswet van het einddiploma 
van de Oostersch-letterkundige afdeeling 
(Afdeeling A I) van de Algemeene Middel
bare School in Nederlandsch-lndië. S. 193. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen 1\finister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
13 April 1926, n°. 10823, afdeeling Hooger 
Onderwijs; 

Gelet op artikel 133, vijfde lid, der hooger
-0nderwijswet ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
1 ,Tuni 1926, no. 39) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Mini5ter van 9 Juni 1926, n°. 2366, 
afdeeling Hooger Onderwijs ; 

Hebben ~oedgevonden en verstaan : 
Art. 1. Het einddiploma der Oostersch

letterkundige afdeeling /afdeeling A I) van de 
Algemeene Middelbare School in Nederlandsch
.1 ndië wordt gelijkgesteld met het getuigschrift, 
vermeld in artikel 11 der hooger-onderwijswet, 
met dien verstande, dat de bezitters van dat 
e inddiploma toegelaten worden tot de examens 
in de faculteit der letteren en wijsbegeerte, 
voorzooveel zij betreffen de studie van de Ari
sche (Indo-Iraansche) en van de Indonesische 
taal- en letterkunde (Academisch statuut 
artikel 4, rubriek V, §§44 en 47, beide sub g 
en h), tot die in de vereenigde facul teiten der 
rechtsgeleerdheid en der letteren en wijsbe~eerte 
{studie van het Nederlandsch-Indisch recht en 
Indologische studie) en, na het met goed gevolg 
afle$gen van een aanvullingsexamen in het 
Latijn, tot die in de faculteit der rechtsgeleerd
heid. 

2. Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen bepaalt de wijze, waarop 
het aanvullingsexamen in het Latijn, bedoeld 
in artikel 1 van dit besluit, zal worden afge
nomen. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering van 
dit besluit , hetwelk in het Staatsblad zal worden 

geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

H et Loo, den 15den Juni 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

WASZINK. 
(Uitgeg. 5 Juli 1926.) 

16 Juni 1926. BESLUIT tot vernietiging van 
een besluit van den Raad der gemeente 
Eygelshoven d.d. 26 Mei 1924, waarbij is 
gehandhaafd de afwijzende beschikking 
van Burgemeester en Wethouders op het 
verzoek van P. S. Heinrichs aldaar om 
vergunning voor den bouw van een keuken 
op zijn perceel, kadastraal bekend sectie B, 
no. 1459. S. 194. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid en van Binnen
landsche Zaken en Landbouw van 30 Maart 
1926, n°. 1933 N/P.B.R., afdeeling Volks
gezondheid en van 17 April 1926, n°. 2281, 
afdeeling Binneclandsch Bestuur, betreffende 
een be~luit van den Raad der llemeente Eygels
Tw1 ,en d.d. 25 Mei 1924, waarbij is gehandhaafd 
de afwijzend e beschikking van Burgemeester en 
Wethouders op het verzoek van P. S. Heinrichs, 
aldaar, om vergunning voor den bouw van een 
keuken op zijn perceel, kadastraal bekend 
0 ectie B, no. 1459 ; 

Overwegende, d·\t de beslissing van Burge
meester en Wethouders en, in beroep, van den 
Raad niet is gebaseerd op eenig gebrek van 
het bouwplan, maar dat tot weigering van de 
vergunning uit5luitend geleid heeft de wensch 
van het gemeentebestuur om verzoeker te nood
zaken tot herstel van ~en waterlossing, aan 
welk herstel uitvoeriI'g van het bouwplan niet 
zou in den weg staan, maar waartoe hij anders 
niet of bezwaarlijk zou kunnen worden gedwon
gen; 

Overwegende, dat volgens artikel 5, tweede 
lid, der Woningwet bouwvergunning wordt 
geweigerd indien het plan, waarvoor zij gevraagd 
is, afwijkt van een overeenkomstig artikel 31 
of artikel 32 dier wet goed~ekeurèl uitbreidings
plan en indien aan de voorschriften met be
trekking tot gebouwen niet wordt voldaan ; 

dat op grond van de bewoordingen van arti
kel 5 en gelet op het stelsel der wet - om 
bouwvergunning alleen op grond van strijd met 
wettelijke voorschriften te weigeren - moet 
worden aangenomen, dat het tweede lid de 
gronden vermeldt, waarop bouwvergunning al
leen kan, doch ook moet worden geweigerd, en 
dat weigering op andere gronden dan de in het 
artikel vermelde derhalve in strijd is met de 
wet; 

dat de door Heinrichs gevraagde vergunning 
niet op in de wet vermelde gronden is gewei
gerd; 

dat het daartoe strekkend besluit niet had 
mogen wm:den gehandhaafd ; 

dat het desbetreffend raadsbesluit derhalve 
is in strijd met de wet ; 

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

11 Mei 1926, n°. 14); 
Gezien het nader rapport van Onze Ministers 
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van Arbeid, Handel en Nijverheid en van Bin
nenlandsche Zaken en Landbouw van 25 Mei 
1926, n°. 3473 M., a fdeeling Volksgezondheid 
en van 11 Juni 1925, n°. 3791, afdeeling Bin
nenlandsch Bestuur ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
voren bedoeld besluit van den Raad der 11e

meente Eygelslwven te vernietigen wegens stnjd 
met de wet. 

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

Het Loo, den 16den Juni 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J . R. SLOTEMA.KER DE BRUÏNE. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw, J . B. KAN. 
(Uitgeg . 6 Juli 1926. ) 

16 Juni 1926. BESLUIT tot schorsing van het 
besluit van den Raad der gemeente Apel
doorn d.d. 27 Mei 1926, waarbij aan A. J. 
Witteveen aldaar een bouwvergunning is 
verleend. S. 195. 

Geschorst tot 1 Decemher 1926. 

16 Juni 1926. BESLUIT tot wijziging van het 
Koninklijk besluit van 22 November l 919 
(Staatsblad n°. 764), houdende vaststelling 
van de mod<lilen der rentezegels en van 
aanwijzing der plaatsen, waarop de rente
zegels ten verkoop voorhandrn zullen zijn, 
zooals dat besluit laatstelijk is gewijzigd 
bij Koninklijk besluit van 1 Mei 1924 
(Staatsblad n°. 222). S. 196. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid van 11 Juni 1926, 
n°. 1378, afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gezien artikel 230, vierde lid, der Invalidi-
teitswet; 

R ebben goedgevonden en verstaan : 
Ons besluit vA,n 22 November 1919 (Staatsblad 

n°. 764), laatstelijk gewijzigd bij dat van l Mei 
1924 (Staatsblad n°. 222), te wüzigen en te be
palen als volgt : 

Art. I. Het onder 4° en 5° bepaalde van het 
model der rentezegels, als bedoeld in artikel 1 
van Ons vorengenoemd, gewij zigd besluit van 
22 November 1919 (Staai,blad n°. 764), gevoegd 
bij dat besluit,, wordt gelezen als volgt : 

,,4°. de kleur van het rentezegel voor loon
klasse IV is lichtbruine opdruk op rosen onder
druk en de op het zegel uitgedrukte geldswaarde 
50 cent; 

5°. de kleur van het rentezegel voor loon
klasse V is lichtgroene opdruk op ro~en onder
druk en de op het zegel uitgedrukte geldswaarde 
60 cent.". 

Art. II. De thans bestaande rentezegels 
vöor de loonklassen IV en V blijven geldi~

Onze Minister van Arbeid, H andel en Nijver
heid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Hèt Loo, den 16den Juni 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nij-verheid, 
J. R. SL0TEMAKER DE BRUÏNE. 

(Uitgeg. 5 Juli 1926.) 

16 Juni 1926. BESLUIT tot wijziging van het 
Koninklijk besluit van 15 October 1920 
(Staatsblad n°. 787) tot vaststelling van de 
modellen der dagzegels, zooals dat besluit 
laatstelijk is gewijzigd bij Koninklijk be
sluit van l Augustus 1924 (Staatsblad n°. 
400). s. 197. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid van 11 Juni 1926. 
n°. 1378, afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gezien de artikelen 3 en 4 van Ons besluit 
van 28 September 1920 (Staatsblad n°. 760) tot 
vaststelling van een algemeenen maatregel van 
bestuur, houdende een regeling der premie
betaling door middel van dagzegels en artikel 
230, vierde lid, der Invaliditeitswet ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
met wijziging voor zooveel de vaststelling der 

kleuren betreft van Ons besluit van 15 October 
1920 (Staatsblad n°. 787), laatstelijk gewijzigd 
Qij dat van 1 Augustus 1924 (Staatsblad no. 400), 
te bepalen: 

I. dat: 
1 °. de kleur van het dagzege! ter betaling 

van een dagpremie in loonklasse I en in loon
klasse II is lichtgroene opdruk op lichtgrijzen 
ondergrond ; 

2°. de kleur van het dagzege! ter betaling 
van een dagpremie in loonklasse III is lichtgrijze 
çpdruk op rosen ondergrond ; 

3°. de kleur van het dagzege! ter betaling 
van oen dagpremie in loonk!A.sse IV en in loon
klasse V is lichtblauwe opdruk op lichtgrijzen 
ondergrond ; 

II. dat de dagzegels, waarvan de modellen 
werden vastgesteld bij Ons besluit van 15 Ooto
ber 1920 (Staatablad n°. 787), laatstelijk gewij
zigd bij dat van 1 Augustus 1924 (Staatsblaá 
n°. 400), geldig blijven. 

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

Het Loo, den 16den Juni 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid. 
J. R. SLOTE)!AKER DE BRUÏNÈ. 

( Uitgeg. 5 J uli 1926.) 

16 Juni 1926. BESLUIT, bepalende de bekend
making in het Staatsblad van de op 2/24 
Maart 1926 te 's-Gravenhage en te Berlijn 
namens de Nederlandsche Post- en Tele
graafadministratie en de Duitsche ·Rijks
post get-eekende overeenkomst, betreffende 
het telegraafverkeer tusechen Nederland 
en Duitschland. S. 198. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Gezien de op 2124 Maart 1926 te 's-Graven

hage en te BerliJn namens de Nederlandsche 
Post- en Telegraafadministratie en c!e Duitsche 
Rijkspost geteekende overeenkomst, betreffende 
het telegraafverkeer tusschen Nederland en 
Duitschland ; 

Overwegende, dat die overeenkomst, waarvan 
een afdruk en eene vertaling bij dit Besluit 
zijn gevoegd, door Ons is bekrachtigd ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den llden Juni 
1926, Directie van het Protocol, nc. 18033 ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
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bedoelde overeenkomst te doen bekend maken 
door de plaatsing van dit Besluit in het Staats
blad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zooveel 
hem aangaat, belast met de uitvoering van 
hetgeen ten deze wordt vereischt. 

Het Loo, den 16den Juni 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
VAN KARNEBEEK. 

( Uitgeg. 29 Juni 1926.) 

SONDERABKOMMEN 
betreffend den Telegraphenverkehr zwischen 

Deutschland und den Niederlanden. 
(Vom 2./24. März 1926.) 

In Anwendung des Artikels 17 des interna
tionalen Telegraphenvertrags von St. Peters
burg 10. /22. Juli 1875 und der zugehörigen in 
Paris vereinbarten Vollzugsordnung vom ~9. 
Oktober 1925 haben die Unterzeichneten - die 
Niederländische Post- und Telegraphenverwal
tung unter dem Vorbebalt der Genehmigung 
ihrer Regierung - folgendes Abkommen ge
schlossen: 

Art. 1. Im unmittelbaren Wechselverkehr 
zwischen Deutschland un·d den Niederlanden 
beträgt die Wortgebühr für gewöhnliche Tele
gramme 19 (neunzehn) Centimen Gold. 

Art. 2. Von der im Artikel 1 festgesetzten 
Wortgebühr für gewöhnliche Telegramme erhält 
Deutschland 11 (elf) Centimen, die Niederlande 8 
(aQht)Centimen. Die Abrechnung über diese Ge
bühren findet in der durch die Vollzugsordnung 
zum internationalen Telegraphenvertrage vorge
sehenen Weise statt. 

Art. 3. Die Beträge für bezahlte Antworten 
und die sonstigen Nebengebühren - einschliess
lich derjenigen für die in der Vollzugsordnung 
zum internationalen Telegraphenvertrage hin
sichtlich der Abrechnung eine Ausnahme von 
der allgemeinen Regel gemacht worden ist 
(Art. 79. § 2 - Pariser Revision 1925) - ver
bleiben derjenigen Verwaltung, die sie erhoben 
hat . 

Art. 4. Für diejenige Telegramme des 
deutsch-niederländischen We"chselverkehrs, die 
infolge von UnterbrechungeP der unmittelbaren 
Verbindungen zwischen Aufgabe- und Bestim
mungsland oder aus dienstlichen Gründen 
(Anhäufung) über die Linien fremder Verwal
tungen gewechselt werden, ist keine Zuschlag
gebühr zu erheben ; die Kosten des Durchgangs 
werden von der Aufgabeverwaltung getragen. 

Diejenigen Telegramme, clie auf Verlangen 
des Aufgebers von dem unmittelbaren Weg 
abgeleitet werden, unterliegen den Gebühren 
der Vollzugsordnung zum internationalen Tele-
graphenvertrage. . 

Die inländischen Telegramme eines jeden 
Landes. die infolge Unterbrechung der eigenen 
Verbindungen ihren Bestimmungsort nicht er
reichen können, dürfen über die Leitungen des 
andern Landes befördert werden, ohne dass 
dem andern Lande eine Durchgangsgebühr 
gewährt wird. 

Art. 5. Die Bestimmungen des internatio
nalen Telegraphenvertrags und der zugehörigen 
jeweils in Kraft befindbchen Vollzugsordnung 
linden, soweit nicht vorstehend andere Festset-

zungen getroffen sind, auf den unmittelbaren 
Telegraphenverkehr zwischen Deutschland und 
den Niederlanden Anwendung. 

Art. 6. Das gegePwärtige Abkommen, wel
ches dasjenige vom 13. /16. März 1891 ersetzt, 
tritt am 1. April 1926 auf unbestimmte Zeit in 
Kraft. Es kann unter Beobachtung einer sechs
monatigen Frist zum Ende eines Kalenderjahrs 
gekündigt werden. 

Im gegenseitigen Einvernehmen können die 
Bestimmun~en dieses Abkommens jederzeit 
ohne Künd1gung abgeändert werden. 

Zu Urkunde dessen haben die Vertreter der 
Deutschen Reichspost und der Niederländischen 
Post- und Telegraphenverwaltung dieses Ab
kommen in doppelter Ausfertigung unterzeich
net. 

Berlin, W 66, den 24. März 1926. 
Für die Deutsche Reichspost, 

STINGL. 
Haag, den 2. März 1926. 

Für die Niederländische 
Post- und Telegraphenverwaltung, 

DAMME. 

VERTALING. 

BIJZONDERE OVEREENKOMST 
betreffende het telegraafverkeer tusschen 

Duitschland en Nederland. 
(Van 2/24 Maart 1926.) 

Krachtens artikel 17 van het internationaal 
telegraafverdrag van St. Petersburg van 10/22 
Juli 1875 en het daarbij behoorend te Parijs 
vastgestelde dienstreglement van 29 October 
1925 hebben de ondergeteekenden - de Neder
landsche Post- en Telegraafadministratie onder 
voorbehoud van goedkeuring door hare Regee
ring - de volgende overeenkomst gesloten : 

Art. 1. In h et rechtstreeksch verkeer tus
schen Duitschland en Nederland bedraagt het 
tarief per woord voor gewone telegrammen 19 
goudcen tiemen. 

Art. 2. Van het in artikel 1 vastgestelde 
tarief per woord voor gewone telegrammen 
ontvangt Duitschland 11 centiemen en Neder
land 8 centiemen. De afrekening van deze ta:ksen 
vindt plaats op de wijze als voorgeschreven in 
het dienstreglement behoorende bij het inter
nationaal telegraafverdrag. 

Art. 3. De bedragen voor vooruitbetaalde 
antwoorden en de overige neventaksen - met 
inbegrip van die, waarvoor in het dienstregle
ment behoorende bij het internationaal tele
graafverdrag met betrekking tot de afrekening 
een uitzondering op den afgemeenen regel ge
maakt is (art. 79 § 2 - Herziening Parijs 1925) 
- worden behouden door de administratie, die 
dezelve geheven heeft. 

Art. 4. Voor de t elegrammen in het Duitsch
Nederlandsch verkeer, welke wegens storingen 
der rechtqtreeksche verbindingen tusschen de 
landen van afzending en bestemming of om 
redenen van dienst (ophooping) langs de lijnen 
van vreemde administratiën worden gewisseld, 
wordt geen bijbetaling geheven; de transit
kosten worden door de administratie van het 
land van afzending gedragen. 

De telegrammen, welke op verlangen van den 
afzender over een anderen dan den rechtstreek-
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schen weg worden geleid, zijn onderworpen aan 
de taksen van het dienstreglement behoorende 
bij het internationaal telegraafverdrag. 
· De binnenlandsche telegrammen van elk land, 

welke wegens storing op de eigen verbindingen 
hunne plaats van bestemming niet kunnen be
r eiken, mogen over de lijnen van het andere 
land geleid worden, zonder dat aan het andere 
land een transittaks wordt toegekend. 

Art. 5. De bepalingen van het internatio
naal tele~raafverdrag en van het bijbehoorende 
van kracnt zijnde dienstreglement worden, voor 
zoover niet in het vorenstaande andere regelen 
zijn vastgesteld, ook op het rech tstreeksche 
telegraafverkeer tusschen Duitschland en eder
land toegepast. 

Art. 6 . 7)eze overeenkomst, welke die van 
13/16 Maart 1891 vervangt, treedt op 1 April 
1926 voor onbepaalden tijd in werking. Zij kan 
met inachtneming van een termijn van 6 maan
den met het einde van een kalenderjaar op
geze~d worden. 

BiJ wederzijdsch goedvinden kllI\Ilen de be
palingen van deze overeenkomst te allen tijde 
zonder opzegging van de overeenkomst gewij
zigd worden. 

Ter oorkonde waarvan de vertegenwoordigers 
van de Duitsche Rijkspost en van de Neder
landsche Post- en Telegraafadministratie deze 
overeenkomst in tweevoud hebben ondertee
kend. 

Berlijn W. 66, den 24sten Maart 1926. 
Voor de Duitsche Rijks'JX)st, 

STINGL. 
's-Gravenhage, den 2den Maart 1926. 

Voor de N ederlandsche 
Post- en Telegraafadministratie, 

DAMllIE. 

17 Juni 1926. BESLUIT tot wijziging van het 
Koninklijk Besluit van 6 Maart 1924 
(Staatsblad n°. 98), houdende vaststelling 
van een algemeenen maatregel van bes tuur 
ter uitvoering van de artikelen 23 der 
Pensioenwetten voor de landmacht en voor 
de zeemacht (Staatsbladen 1922, nos. 66 en 
65) en van de artikelen 11, 15, 25, 58 en 
'59, tweede lid, der Militaire Weduwenwet 
1922. s. 199. 

Wn WILHELMINA, ENZ. 
Op de gemeenschappelijke voordracht van 

Onze Ministers van Oorlog, van Marine a. i . 
en van Financiën, van 6 Mei 1926, Ille Afd., 
n°. 93; 

Gelet op het bepaalde bij de artikelen 23 der 
P ensioenwetten voor de landmacht en voor de 
zeemacht (Staatsblad 1922, nos . 66 en 65), 
zooals deze laatstelijk zijn gewijzigd bij de 
wetten van 27 Juni 1925 (Staatsblad nos. 277 
en 273), zoomede op het bepaalde bij de arti
kelen 11, 15, 25 en 58 der l\filitaire Weduwenwet 
1922, zooals deze laatstelijk is gewijzigd bij de 
wet van 27 Juni 1925 (Staatsblad n°. 279); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
1 Juni 1926, n°. 49; 

Gezien het nader gemeenschappelijk rapport 
van Onze voornoemde Ministers van 12 Juni 
1926, IJle Afd., n°. 51 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
A. In het Koninklijk Besluit van 6 Maart 

1924 (Staatsblad no. 98) worden, gerekend van 
1 Juli 1925, de volgende wijzigingen en aan
vullingen aangebracht: 

§ 1. In het opschrift worden de woorden : 
"58 en 59, tweede lid", vervangen door: ,,en 
58". 

§ 2. In het eerste lid van artikel 6 vervallen 
de woorden: ,,of zonder recht op wachtgeld, 
waarvan het genot door recht op pensioen 
wegens langdurigen dienst gevolgd wordt". 

§ 3. In artikel 8 vervallen d e woorden : ,,of 
met recht op wacht~eld, waarvan het genot 
door r echt op pens10en wegens langdurigen 
dienst gevolgd wordt". 

§ 4. Artikel 10 wordt gelezen : 
,,De premie wordt op de wedde of het pen

sioen ingehouden.'' 
§ 5. In het eerste lid van artikel 16 worden 

de woorden: ,,of wachtgeld" vervangen door 
de woorden : ,,of onder toekenning van een 
pensioen, verleend krachtens artikel 2, onder 
50,, der P ensioenwet voor de landmacht (Staats
blad 1922, no. 66),", en wordt aan dat lid een 
nieuwe volzin toegevoegd, luidende : 

" I s de belanghebbende krachtens vorige 
militaire pensioenwetten voor de landmacht 
met reserveplicht gepensionneerd, dan is het 
in den vorigen volzin bepaalde, indien hij al
thans op 1 Juli 1925 den leeftijd van 60 jaar 
niet had volbracht, mede van toepassing, met 
dien verstande, dat de verzekering alsdan 
wordt geacht met 1 Juli 1925 te zijn vervallen 
en de door die verzekering gekweekte wiskun
dige reserve zoo spoedi~ mogelijk na dien 
datum wordt uitgekeerd.' 

Voorts worden in het tweede lid van artikel 16 
de woorden : ,,aan het slot van het vorige hd" 
vervangen door de woorden : ,,aan het slot van 
den eersten volzin van het vorige lid". 

§ 6. In het eerste lid van artikel 17 vervallen 
de woorden : ,,na zonder pensioen of zonder 
wachtgeld te zijn ontslagen en". . . 

§ 7. Na artikel 18 wordt een meuw artikel 
18bis ingelascht, luidende : 

"Art. 18b's. Wanneer een militair, die van 
de in artikel 25 der Militaire Weduwenwet 1922 
bedoelde bevoegdheid gebruik gemaakt heeft, 
overlijdt en het bedrag der verhooging; waarop 
zijne verzekering ' betrekking heeft, meer be
draagt dan 50 % van het pensioen waarop 
zijne nagelaten betrekkingen recht hebben, 
wordt eerstgel\Oemd bedrag verminderd tot het 
in de tweede plaats bedoelde en ontvangen 
zijne nagelaten betrekkingen eene uitkeering 
in eens tot een bedrag, gelijk aan de voor het 
verschil tusschen die twee bedragen gekweekte 
wiskundige reserve. '' 

§ 8. Van artikel 23 : 
a. wordt het eerste lid gelezen : 

1. De premie wordt op de wedde, het 
pe;;_sioen of het wachtgeld (indien dit toereikend 
is) ingehouden."; 

b. wordt het tweede lid gelezen : 
,,2. Hij, die - na zonder pensioen of wacht

geld te zijn ontslagen - gebruik maakt van de 
bij artikel 19 der Militaire Weduwenwet 1922 
verleende bevoegdheid, zoomede hij, die, na 
op wachtgeld te zijn gesteld, van voormelde 
bevoegdheid gebruik heeft gemaakt, doch 
wiens wachtgeld niet langer toereikend is om 
daarop de premie in te houden, betaalt de 
premie kwartaalsgewijze. De betaling geschiedt 
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op den eersten werkda_g van elk kwartaal bij 
vooruitbetaling. H et eerste kwartaal, waarover 
moet worden betaald, vangt aan met den dag 
van ingang van het ontslag, respectievelijk met 
den dag, waarop het wachtgeld wordt vermin
derd tot beneden het bedrag der verschuldigde 
premie, met dien verstande, dat, indien de dag 
van ingang van het ontslag of van vermindering 
van het wachtgeld valt in den loop eener 
maand, het eerste kwartaal geacht wordt aan 
te vangen met den eersten dag der daarop 
volgende maand.'' ; en 

c. vervallen in het zesde lid de woorden : 
,, , zoomede op een op wachtgeld gesteld militair 
wiens wachtgeld", zoomede "of wachtgeld". 

§ 9. Artikel 24 wordt gelezen: 
,,1. Een gewezen niet gepensionneerd mili

tair, zoomede een met reserveplicht gepension
neerd militair, dan wel een voorloopig of tijdelijk 
gepensionneerd militair, wiens voorloopig of 
tijdelijk pensioen is o_pgehouden, - die bij 
ontslag gehuwd is en zich ingevolge artikel 19 
der Militaire Weduwenwet 1922 voor zijne na 
te laten betrekkingen, met inbegrip van pen
sioengerechtigde kinderen uit vorige huwelijken, 
het behoud van uitzicht op pensioen wenscht 
te verzekeren, - verstrekt aan den Pensioen
raad, ingesteld bij de Pensioenwet 1922 (Staats
bl,a,d n°. 240) de namen en geboortedata van 
hemzelf en van zijne echtgenoote. Is hij bij 
ovtslag weduwnaar of gescheiden man, dan 
geeft hij aan gemelden Raad op de namen en 
geboortedata van hemzelf en zijne kindereP . 

2. Voor een militair, die is gepensionneerd 
met reserveplicht, of die is ontslagen wegens de 
opheffing van zijne betrekking of wegenP ver
andering in de organisatie van het wapen, 
dienstvak of tak van dienst, waartoe hij behoort, 
alsmede voor hem, die in het genot is van eene 
toelage, als bedoeld in ar tikel 58a der Pensioen
wet voor de landmacht (Staatsblad 1922, n°. 66) 
en in artikel 56a der Pensioenwet voor de zee
macht (Staatsblad 1922, n°. 65), beloopt de bij
drage 5½ percent 's jaars van den pensioens
grondslag, voor hem geldende op den dag van 
zijn ontslag uit den dienst, met dien verstande 
echter, dat, indien de pensioensgrondslag een 
bedrag van f 3000 overschrijdt, het jaarlijks bij 
te dragen bedrag niet hooger zal worden gesteld 
dan 5½ percent van f 3000 en dat van den met 
reserveplicht gepensionneerde de bijdrage niet 
langer zal worden gevorderd dan tot den datum, 
waarop hij z~jn zestigste levensjaar zal hebben 
volbracht I s hij echter weduwnaar of gescheiden 
man met minderjarige kinderen, dan is te zijnen 
aanzien van toepassing het tarief, opgenomen 
in bijlage D (tabel Ilb) of D1 (tabel Ub) van 
d:t besluit, met dien verstande, dat bij meer dan 
4 kinderen steeds voor de jongste vier premie 
wordt betaald en dat wanneer en walang de 
totale jaarpremie 5½ _percent van den pen
sioensgrondslag, of, indien deze hooger is dan 
f 3000, 5½ percent van f 3000 overschrijdt , die 
jaarpremie tot genoemde grens wordt terug
gebracht. 

3. De in het eerste lid bedoelde gewezen 
militair, op wien het bepaalde in het tweede 
lid niet van toepassing is, beta.alt jaarlijks aan 
het fonds eene premie, berekend volgens het 
tarief in bijlage D (tabel IIa of b) of D1 (tabel II a 
of b) van dit besluit, met dien verstande, dat, 
indien hij bij ontslag weduwnaar of gescheiden 

is, bij meer dan 4 kinderen steeds voor de jongste 
vier premie wordt betaald. 

4. Indien een gewezen militair, die gebruik 
gemaakt heeft van de bevoegdheid, hem toe
gekend bij het in het eerste Jid aangehaalde 
art ikel 19, eerste of tweede lid, opnieuw in 
dienst treedt [of ambtenaar wordt in den zin 
der Pensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240)], dan 
wel levenslang wordt gepensionneerd krachtens 
de Pensioenwet voor de landmacht (Staatsblad 
1922, n°. 66) of krachtens de Pensioenwet voor 
de zeemacht (Staatsblad 1922, no. 65), anders 
dan op grond van het bepaalde bij art:kel 2, 
onder 4°. b dier wetten, wordt hem de op het 
tijdstip van indiensttreding of pensionneering 
aanwezige, door de verzekering gekweekte wis
kundige reserve uitgekeerd, tenzij hij gebruik 
maakt van de bevoegdheid, hem toegekend bij 
gemeld artikel 19, derde lid , in welk geval het 
bepaalde bij het vijfde lid van toepassing is. 

5. Voor den gewezen militair, die verkeert 
in het geval, omschreven in het derde lid van 
artikel Hl voormeld, en die zich het uitzicht op 
een hooger pensioen voor zijne na te laten be
trekkingen wenscht te blijven verzekeren, wordt 
de bijdrage bepaald door toepassing van het 
in het derde lid genoemde, voor hem geldende 
tarief op het verschil tusschen het bedrag van 
het pensioen, waarop hij voor die betrekkingen 
het uitzicht wenscht te blijven verzekeren, en 
dat, waarop hii voor die betrekkingen uitzicht 
verkrijgt op den datum van indiensttreding en 
verder op den eersten J anuari van het jaar, 
waarover de bijdrage verschuldigd is ; voor den 
gewezen militair, in het tweede lid bedoeld, 
wordt de bijdrage bepaald op 5½ percent 
's jaars van het verschil tusschen zijn laatsten 
pensioensgrondslag, of, bedraagt deze meer dan 
f 3000, tusschen f 3000 en den pensioensgrond
slag, voor hem geldende op den datum van in
diensttreding en verder op den eersteil Januari 
van het jaar, waarover de bijdrage verschuldigd 
is. De op het t ijdstip van indiensttredin!_( aan
wezige, door de verz.ekering gekweekte wiskun
dige reserve voor het pensioen, waarop hij ten 
gevole:e van zijne indiensttreding voor zijne 
betrekkingen uitzicht verkrijgt, wordt hem op 
dat t ijdstip uitgekeerd. 

6. Een militair, die van de in artikel 19 der 
Militaire Weduwenwet 1922 bedoelde bevoegd
heid heeft gebruik gemaakt en wiens huwelijk 
bij rechterlijk vonnis wordt ontbonden, ont
vangt de op het tijdstip der ontbinding voor 
hem voor het weduwenpensioen aanwezige 
reserve en betaalt van dat tijd stip af de premie, 
bedoeld in het 2° lid of 3° lid voor gescheidenen, 
berekend volgens de leeftijden op den datum 
van ingang van zijn ontslag. 

7. De verschuldigde premie kan op de 
wedde, het wachtgeld (mits dit toereikend is) 
en het pensioen worden ingehouden, wanneer 
hij, die de verzekering heeft gesloten, daartoe 
het verlangen aan den Pensioenraad, ingesteld 
bij de Pensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240), te 
kennen geeft. Wanneer de wedde door een 
publiekrechtelijk lichaam, geen orgaan van het 
Rijk zijnde, wordt betaald, is dat lichaam ver
plicht, de ingehouden bedragen ter beschikking 
te stellen van het algemeen burgerlijk pensioen
fonds. Aan de belanghebbenden wordt het voren
staande schriftelijk medegedeeld door genoem 
den Raad." 
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Afd. § 10. Artikel 25 vervalt . 
§ 11. In artikel 26 worden de woorden : 

"zijn de artikelen 12 tot en met 15," vervangen 
door de woorden : ,,zijn de artikelen 12 tot en 
15, 16, tweede lid,". 

~ 12. Na artikel 29 wordt een nieuw artikel 
29bis opgenomen, luidende : 

"Art. 29bis. Waar in dit besluit sprake is 
van "reserve" of van ,,,viskundige reserve", 
wordt daaronder verstaan "het niet verdiende 
deel der betaalde premiën"." 

B. Met afwijking in zooverre van het be
paalde bij het tweede en het vijfde lid van 
artikel 24 van het Koninkl~jk Besluit van 
6 Maart 1924 (S taatsblad n°. 98) - zooals dat 
artikel ingevolge dit besluit is komen te luiden 
- wordt van 1 Juli 1925 af voor den met 
reserveplicht gepensionneerden milit.air. die den 
dienst heeft veda.ter vóór 1 Juli 1925, in het 
geval, bedoeld in het tweede lid van gemeld 
artikel 24, indien de door hem verschuldigde 
premie per jaar zou overschrijden een bedrag 
van 3 percent van den pensioensgrondslag, voor 
hem geldende op den dag van zijn ontslag, - of, 
zoo deze hooger is dan f 3000, 3 percent van 
f 3000 - die premie teruggebracht tot voren
bedoelde grens van 3 percent, en wordt in het 
geval, bedoeld in het \"ijfde lid van meer
genoemd artikel, eveneens te rekenen van 1 Juli 
1925 af, de premie per jaar bepaald op 3 percent 
van het verschil tusschen zijn laatsten pensioens
grondslag, of, bedraagt deze meer dan f 3000, 
tusschen f 3000 en den pensioensgrondslag, voor 
hem geldende op den datum van indiensttreding 
en verder op den eersten J anuari van het jaar, 
waarover de bijdrage verschuldigd is. 

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

Onze Ministers van Oorlog, van Marine en 
van Financiën zijn, ieder voor zooveel hem 
betreft, belast met de uitvoering van dit be
sluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 17den Juni 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, LAMBOOY. 
De Minister van :Marine a.i., LAMBOOY. 

De Minister van Financiën, DE GEER. 
(Uitge,g. 29 Juni 1926.) 

17 Juni 1926. BESLUIT tot wijziging van het 
Koninklijk besluit van 12 December 1901 
(Staatsblad n°. 265) laatstelijk gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 16 December 1912 
(Staatsblad n°. 434), regelende de wijze van 
intrekking van munten, die ingevolge 
artikel 18, l ste lid, der Muntwet 1901 
moeten worden ingetrokken en vermunt. 
s. 200. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Gelet op artikel 18 der Muntwet 1901 (Staats

blad n°. 132) ; 
Op de voordracht van Onze Ministers va~ 

Financiën en van Waterstaat van den 12 Mei 
1926, n°. 164, afd. Gen. Thes. ; en n°. 14, Afd. 
P osterijen en Telegrafie ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 1 Juni 1926, n°. 46) ; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
, noemde Miniqters van den 8 Juni 1926, n°. 162, 

afd. Gen. Thes. , en 15 Juni 1926, n°. 7, 
Posterijen en Telegrafie ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

E enig artikel. 
De artikelen 2 en 3 van Ons besluit van. 

12 December 1901 (Staatsblad n°. 265), laatste
lijk gewijzigd bij Ons besluit van 16 December 
1912 (Staatsblad n°. 434), worden gew1Jz1gd en 
gelezen als volgt : 

Art. 2. De ontvangers der directe belastin
gen, invoerrechten en accijnzen en de ontvan
gers der registratie en domeinen geven de door 
hen ontvangen munten, die naar hunne ziens
wijze vallen in de omschrijving van artikel 1 V1;Ln 
dit besluit, niet meer uit, maar nemen die, 
afgescheiden van de overige_ waarden, ~en 
minste eens per kwartaal op m eene stortmg 
op hunne postrekening. 

Art. 3. De directeuren der post-, en der 
post- en telegraafkantoren geven eveneens de
door hen ontvangen munten, die naar hunne
zienswijze vallen in de omschrijving van artikel 1 
van dit besluit, niet meer uit, doch zenden ze
met die ingevolge artikel 2 ontvangen, ten 
minste eens per halfjaar, door tussche~omst 
van de directeuren der postkantoren m ge
meenten, waar de hoofdbank, de bijbank <?f 
een agentschap der Nederlandsche Bank 1s 
gevestigd, aan den directeur v_an hf:t postkal!-toor 
te Utrecht, door wiens bem1ddelmg alle mge
trokken munten bij den muntmeester worden 
ov erge bracht. 

Onze Ministers van Financiën en van Water
staat zijn belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst . 

Het Loo, den 17den Juni 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, DE GEER. 
De Minister van Waterstaat, H. v. D. VEGTE. 

(Uitgeg. 28 Juni 1926.) 

18 Juni 1926. BESLUIT tot vernietiging van 
het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Zuidholland dd. 1 December 1924, G. S. 
no. 130, houdende vaststelling van het 
voorschotcijfer per leerling, overeenkom
stig artikel 103, 3de lid, der Lager-onder
wijswet 1920, over het jaar 1923 door de 
gemeente Leiden uit te keeren aan de be
sturen der bijzondere lagere scholen aldaar. 
s. 201. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld 

door: 
a. den gemeenteraad van Leiden ; 
b. het bestuur der Vereeniging tot stichting 

en instandhouding van scholen _ voor lager en 
meer uitgebreid lager onderw1JS op Gerefor
meerden grondslag te Leiden ; 

c. het bestuur der inrichting van liefdadig
heid voor Roomsch-Katholieken (meisjes
school) te Leiden ; 

d. het bestuur der Roomsch-Katholieke 
Parochiale Jongensscholen onder Roo~ch
Katholiek Parochiaal Kerkbestuur te Leiden, 
t egen het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Zuidholland van 1 December 1924, G.S. n°. 130, 
waarbij met vernietiging van het besluit van 
den Raad van Leiden van 14 Mei 1923 het 
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-voorschot, bedoeld in artikel 103, 3de lid, der 
Lager-onderwijswet 1920, voor het jaar 1923 
is vastgesteld op f 17.35 per leerling van het 
gewoon lager onderwijs en op f 21.67 per leer
ling van het uitgebreid lager onderwiJS ; 

Den Raad van S~ate, Afdeeling voor de ge
schillen van bestuur, gehoord, adviezen van 
30 Juni 1925, n°. 520, en van 11 November 
1925, n°. 520/131 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
14 Juni 1926, n°. 16734, Afdeeling Lager 
Onderwijs Financieel ; 

Overwegende, dat de Raad der gemeente 
L eiden bij besluit van 14 Mei 1923 het voorschot 
voor 1923 op de vergoeding als bedoeld in 
artikel 103, 3de lid, der Lager-onderwijswet 
1920, heeft bepaald naar een grondslag val?-. f 17 
per leerling van het gewoon lager onderw1JS en 
van f 21 voor een leerling van het uitgebreid 
lager onderwijs ; 

dat nadat een 4-tal schoolbesturen van het 
raadsbesluit bij Gedeputeerde Staten in beroep 
waren gekomen, dit College bij besluit van 
1/18 December 1924 met vernietiging van het 
raadsbesluit het bedrag van het voorschot voor 
1923 heeft vastgesteld volgens den grondslag 
van f 17.35 per leerling voor het gewoon lager 
onderwijs en van f 21.67 voor het uitgebreid 
lager onderwijs ; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij hebben 
overwogen, dat wat betreft de ko~ten voor het 
instandhouden van de schoolgebouwen voor 
openbaar onderwijs met inbegrip van de kleine 
reparatiën, blijkens de opgave van het gemeente
bestuur de bedoelde kosten in totaal hebben 
bedragen f 19,441.46, doch dat volgens de ge
meenterekening over het jaar 1921 uit dezen 
hoofde in totaal is uitgegeven een bedrag van 
f 25,391.46, zijnde f 5950 meer dan evenvermeld 
bedrag, dat van laatstgemeld bedrag een ge
deelte groot f 4800 is uitgegeven voor den 
aanleg van eene nieuwe verwarmingsinrichtini:; 
in een der schoolgebouwen ; dat dit bedrag bij 
de berekening van het voorschot buiten be
schouwing dient te blijven; dat weliswaar in 
artikel 55, sub g, der wet worden vermeld de 
kosten voor verwarming van de schoolgebouwen 
en deze kosten ingevolge artikel 101, 5de lid, 
behooren tot die, waarover de vergoeding be
doeld in artikel 101, en het voorschot, bedoeld 
in artikel 103, worden berekend, doch niet de 
kosten van verwarming, genoemd in artikel 55, 
sub g, kennelijk alleen de gewone onderhouds
kosten, de verwarming betreffende, welke niet 
onder de in artikel 55, sub c, genoemde uitgaven 
voor het stichten van schoolgebouwen kunnen 
begrepen zijn, worden bedoeld, en niet de 
buitengewone uitgaven, zooals de kosten van 
aanleg van eene verwarmingsinrichting ; dat 
het trouwens aannemelijk is, dat de wetgever 
niet bedoeld heeft aan de besturen van bij
zondere scholen een vergoeding ex artikel 101 
toe te kenneP., berekend naar dergelijke buiten
gewone uitgaven, nu de besturen dier bijzondere 
scholen reeds langs den weg van artikel 72 bij 
de gemeenten dl benoodigde gelden kunnen 
aanvragen voor den aanleg van eene verwar
mingsinrichtwg ter vervanging van de bestaan
cle ~ize van verwarming met kachels, welke 
aanleg immers is te beschouwen als eene ver
andering van de inrichting van het school-

gebouw ; dat om dezelfde reden het resteerend 
bedrag van f 1150, dat blijkens nader door het 
geweentebestuur verstrekte opgaven uitgegeven 
is voor het maken van nieuwe werken ten 
behoeve van onderscheidene openbare scholen, 
niet kan worden geacht te behooren tot de 
onderhoudskosten, welke bij de berekening van 
het in artikel 103 bedoelde voorschot in aan
merking mogen worden genomen; dat dus te
recht door den Raad het bedrag van f 5950 
bij de berekening van bedoeld voorschot buiten 
beschouwing is gelaten; dat, wat beneft de 
kosten voor het aanschaffep en onderhouden van 
schoolmeubelen, de kosten voor het oPderhou
den van schoolmeubelen volgens de gemeente
rekening over 1921 f 3,508.686 meer hebben 
bedragen dan in de opgave van het gemeente
bestuur is vermeld ; dat dit bedrag betreft de 
vervanging van ruet meer bruikbare school
meubelen, door nieuwe; dat deze kosten be
hooren tot de kosten van aanschaffing van 
schoolmeubelen, welke de schoolbesturen met 
toe_passing van artikel 72 vergoed kunnen 
kriJgen ; dat mitsdien terecht het bierbedoeld 
bedrag van f 3,508.685 door den Raad bij de 
berekening van het voorschot niet in aan
merking is genomen ; dat wat betreft andere 
uitgaven ter verzekering van den goeden gang 
van het onderwijs, door een schoolbestuur 
wordt aangevoerd dat het gemeentebestuur bij 
zijne berekening in aanmerking had moeten 
nemen de tot deze rubriek behoorende kosten 
van voor de scholen benoodigde drukwerken, 
en in het algemeen alle kosten, welke ter ver
zekering van den goeden gang van het onderwijs 
noodig zijn ; dat de door het schoolbestuur 
bedoelde kosten blijkens ontvangen bericht van 
het gemeentebestuur in uitgaaf zijn gebracht 
op den post "schoolbehoeften" en derhalve bij 
de berekening van het voorschot reeds in aan
merking zijn genomen ; dat met de kosten 
betreffende het bezoeken, de overkomst en het 
keuren van sollicitanten terecht geen rekening 
is gehouden, aangezien deze kosten geacht 
moeten worden te behooren tot die, genoemd 
onder artikel 55, sub n, vallende buiten de 
toepassing van artikel 101 en mitsdien ook 
van artikel 103 ; 

dat, wat betreft de kosten van het verzekeren 
van schoolgebouwen en schoolmeubelen tegen 
brandschade, door een schoolbestuur wordt 
aangevoerd, dat deze kosten door het gemeente
bestuur bij zijne berekening ten onrechte buiten 
beschouwing zijn gelaten; dat de kosten voor 
brandverzekering van schoolgebouwen en school
meubelen geacht moeten worden te behooren 
tot die ter verzekering van den goeden gang 
van het onderwijs, bedoeld in artikel 55. sub o, 
waarmede bij de toepassing van de artikelen 101 
en 103 rekening behoort te worden gehouden ; 
dat uit dezen' hoofde nog een bedrag van 
f 347.74 voor het gewoon en f 47.40 voor het 
uitgebreid lager onderwijs in aanmerking be
hoort te worden gebracht; dat wat betreft 
de salarissen, kosten van verzekering tegen 
ongevallen en pensioenkosten van in dienst 
der gemeente zijnde perPonen, die op eenigerlei 
wijze direct of indirect arbeid verrichten ten 
behoeve van openbare scholen, waaronder 
begrepen ambtenaren ter gemeente-secretarie 
eenzelfde overweging als die betreffende de 
kosten voor brandverzekering van school-
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gebouwen en schoolmeubelen ertoe leidt een 
deel der hierbedoelde kosten in aanmerking te 
nemen bij de berekening var, het "oorschot ; 
dat moge al uit de gen een te-rekening het 
juiste bedrag van het deel der hierbedoelde 
kosten dat geacht moet worden te zijn uit
gegeven ten behoeve van het openbaar lager 
onderwijs, niet kunnen worden afgeleid, daar
door echter nog niet een krachtens de wet aan 
de bijzondere schoolbesturen toekomend recht 
illusoir mag worden gemaakt ; élat bij gebreke 
van een in de gemeenterekening duidelijk aan
wijsbaar bedrag volstaan zal moeten worden 
met een raming daarvan; c'at derhalve de ge
middelde kosten per leerling, ter berekening 
van bedoeld voorschot moeten worden gesteld 
op f 17.35 voor het gewoon lager onderwijs en 
op f 21.67 voor het uitgebreid lager onderwijs ; 

dat van het besluit van Gedeputeerde Staten 
de bovengenoemde appellanten bij Ons in 
beroep zijn gekomen ; 

dat door den appellant onder ·a wordt aan
gevoerd dat de kosten van vervanging van 
niet meer bruikbare schoolmeubelen wèl in 
aanmerking moeten komen, omdat moet worden 
aangePomen, dat die kosten behooren tot die 
voor het onderhouden van schoolmeubelen, 
bedoeld onder letter / van artikel 55 der wet 
en dat zij meenen, dat de kosten voor brand
verzekering en die voor salarissen, kosten van 
verzekering tegen ongevallen en pensioen
kosten van in dienst der gemeente zijnde 
personen buiuen beschouwing moeten worden 
gefaten ; die voor brandverzekering, omdat zij 
niet kunnen worden geA.Cht te behooren tot de 
uitgaven ter verzekeriri;_ van den goeden gang 
van het onderwijs en a.ie voor salarissen enz. 
omdat het juiste bedrag daarvan niet kan 
worden afgeleid uit de gemeente-rekening ; 

dat door de overige appellanten wordt aan
gevoerd dat de centrale verwarming in openbare 
scholen aangebracht e1:1 de nieuwe werken ten 
behoeve van onderscheidene openbare scholen 
gemaakt ten onrechte door Gedeputeerde Staten 
niet ifl aanmerking zijn genomen ; dat voorts, 
aangezien eerst na de technische herziening der 
Lager-onderwijswet 1920, in werking getreden 
1 Januari 1923, met toepassing van artikel 72 
der Lager-onderwij swet de bierbedoelde gelden 
kunnen worden aa.ngevraagd, over het jaar 1921 
hieraan nog geen toepassing kan worden ge
~even en de bedoelde gelden betreffende het 
Jaar 1921 derhalve bij de toepassing van ar~i
kel 101 en 103 der wet in aanmerking moeten 
komen ; dat dit eveneens geldt voor de ver
vanging van niet meer bruikbare schoolmeu
belen door nieuwe en dat onder schoolmeubelen 
ook worden verstaan matten en rolgordijnen ; 
dat Gedeputeerde Staten ten onrechte ook de 
koRten voor het doen overkomen en keuren 
van sollicitanten achterwege bebben gelaten 
daar ook de besturen van bijzondere scholen 
deze kosten hebben; dat Gedeputeerde Staten 
verder de kosten betreffende de salarissen enz. 
van ambtenaren der gemeente, die voor de 
schooladministratie werken, te laag hebben 
berekend; 

Overwegende, wat betreft de kosten, vallende 
op den aanleg van eene nieuwe verwarmings
inrichting en van nieuwe werken, alsmede de 
kosten van vervanging van niet meer bruikbare 
meubelen, dat het voorschot, bedoeld bij 

artikel 103, 3de lid, der Lager-onderwijswet 1920 
in verband met artikel 101, l ste lid, dezer wet 
uitsluitend betrekking heeft op de onderhouds-
kosten; • 

dat de bovenbedoelde kosten niet geacht kun
nen worden te behooren tot de onderhouds
kosten; 

dat dus Gedeputeerde Staten te recht bij hun 
bestreden besluit hebben geoordeeld, dat deze 
kosten bij de berekening van het voorschot 
buiten beschouwing dienen te blijven ; 

dat de vraag sinds wanneer voor deze kosten 
ingevolge artikel 72 der Lager- onderwijswet 
1920 vergoeding kan worden a.angevraagd, ter 
zake niet afdoet en mitsdien buiten beschou
wing kan blijven ; 

dat derhalve de door de schoolbesturen in
gebrachte bezwaren betreffende de bedoelde 
kosten ongegrond zijn ; 

Overwegende wat betreft de overige uitgaven 
ter verzekering van den goeden gang van het 
onderwijs, bepaaldelijk drukwerk, dat blijkens 
de stukken met deze kosten door Gedeputeerde 
Staten bij de vaststelling van het voorschot 
rekening is gehouden ; 

Overwegende voorts, dat door het gemeente
bestuur en in hooger beroep door Gedeputeerde 
Staten terecht met de kosten betreffende het 
bezoeken, de overkomst en het keuren van 
sollicitanten geene rekening is gehouden, aan
gezien deze kosten geacht moeten worden te 
behooren tot <lie, genoemd onder artikel 55, 
letter n, vallende buiten de toepassing van 
artikel 101 en mits<lien ook van artikel 103 
der Lager-onderwijswet 1920; 

dat derhalve de door de schoolbesturen in
gebrachte bezwaren betreffende de laatst
bedoelde kosten ongegrond zijn ; 

Overwegende, betreffende de uitgaven wegens 
verzekering van schoolgebouwen en school
meubelen tegen brandschade, dat met het 
gemeentebestuur van Leiden moet worden aan
genomen dat deze uitgaven buiten aanmerking 
moeten blijven bij de bepaling van de voor
schotten krachtens artike1 103, 3de lid, der 
wet aan de besturen der bijzondere scholen te 
verleenen, aangezien deze uitgaven niet kunnen 
worden gerangschikt onder de kosten, bedoeld 
in artikel 101, Lde lid, der wet; 

dat derhalve het te dien aanzien door het 
gemeentebestuur van Le,den ingebracht bezwaar 
gegrond is en op dien grond het bestreden 
besluit van Gedeputeerde Staten niet kan 
worden gehandhaafd ; 

. Overwegende ten slotte, wat betreft de 
salarissen, kosten van verzekering tegen on
gevallen en pensioenkosten voor het gemeente
personeel, dat deze kosten behooren te worden 
gerangschikt onder de kostenrubriek van arti
kel 101, 5de lid, juncto artikel 55, sub o, der 
Lager-onderwijswet 1920, en het feit, dat deze 
uitgaven uit de gemeenterekening niet nauw
keurig zijn af te leiden de gemeente niet ont
slaat van de verplichting om een daarmed~ gelijk 
te stellen bedrag aan de besturen der bijzondere 
lagere scholen te vergoeden ; 

dat Gedeputeerde Staten dit bedrag hebben 
".astgesteld op f 0.50 per leerling en er geen 
bezwaar bestaat om op deze basis de vergoeding 
te berekenen, nu de appelleerende school
besturen in gebreke zijn gebleven de onjuist
heid van het cij fer aan te t oonen ; 
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Gezien de Lager-onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het bestreden besluit van Gedeputeerde 
Staten van Zuidholland van 1 December 1924, 
G.S. n°. 130, te vernietigen, in zooverre de 
gemeentelijke uitgaven wegens verzekering van 
schoolgebouwen en schoolmeubelen tegen brand
schade mede bij de vaststelling van het voor
schotcijfer per leerling in aanmerking zijn ge
bracht. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
WetenRchappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat met het rapport van Onzen 
voornoemden Minister in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State, 
afdeeling voor de geschillen van bestuur. 

Het Loo, den 18den Juni 1926. 

0 • 16734. 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

WASZINK. 
(Uitgeg. 5 Juli 1926.) 

LAGER ONDERWIJS 
FINANCIEEL. 

Beroep inzake voorschot 
gemeentelijke vergoeding 
artikel 101 Lager-onder
wijswet aan bijzondere 
scholen te Leiden over 

1923. 

's-Gravenhage, 14 Juni 1926. 

Aan de Koningin. 
Eerbiedig veroorloof ik mij Uwer Majesteit 

hiernevens aan te bieden de adviezen 'l>an den 
Raad van State, Afdeeling voor de geschillen 
van bestuur, dd. 30 Juni 1925, n°. 520, en 
11 November 1925, n°. 520/131, inzake de 
beroepen, ingesteld door : 

a. den gemeenteraad van Leiden; 
b. het bestuur der Vereeniging tot stichting 

en instandhouding van scholen voor lager en 
meer uitgebreid lager onderwijs op Gerefor
meerden grondslag te Leiden ; 

c. het bestuur der Inrichting van Liefdadig
heid voor Roomsch-Katholieken te Leiden ; 

d. het bestuur der R.-K. Parochiale Jon
gensscholen onder R.-K. Parochiaal Kerk
bestuur te Leiden, 

tegen het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Zuidhol.land dd. 1 December 1924, G. S. n°. 130, 
waarbij met vernietiging van het besluit van 
den Raad der gemeente Leiden van 14 Mei 1923 
het voorschot, bedoeld in artikel 103, 3de lid, 
der Lager-onderwijswet voor het jaar 1923 is 
vastgesteld op f 17.35 per leerling van het 
gewoon lager onderwijs en op f 21.67 per 
leerling van het uitgebreid lager onderwijs. 

De .Afdeeling, van oordeel, dat het beroep 
van appellant, onder a ~enoemd, gedeeltelijk 
gegrond is, biedt Uwe i\faiesteit bij haar advies 
van 11 November 1925 het volgend ontwerp
besluit ter bekrachtiging aan: 

WIJ WILHELMINA, ENZ . 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld door : 

a. den gemeenteraad van Leiden; b. het be-

stuur der vereeniging tot stichting en instand
houding van scholen voor lager- en meer uit
gebreid lager onderwijs op Gereformeerden 
grondslag t e Leiden; c. het bestuur der in
richting van liefdadigheid voor Roomsch
Katholieken (meisjesschool te Leiden; d. het be
stuur der Room~ch-Katholieke Parochiale Jon
gensscholen onder Roomsch-Katholiek Pa
rochi8,ll,l Kerkbestuur te Leiden tegen het besluit 

. van Gedeputeerde Staten van Zuidholhnd van 
1 December 1924, G.S. n°. 130, waarbij met 
vernietiging van het besluit van den Raad van . 
Leitlen van 14 Mei 1923 het voorschot, be
doeld ir artikel 103, 3de lid, der Lager-onder
wijswet 1920, voor het jaar 1923 is vast.gesteld 
op f 17 .35 per leerling van het gewoon lager 
onderwijs en op f 21.67 per leerling van het 
uitgebreid lager onderwijs ; 

Den Raad van State, Adfeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
30 Juni 1925, n°. 520, en van 11 November 
1925, n°. 520/131 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 

Overwegende, dat de Raad der gemeente 
Leiden bij besluit van 14 Mei 1923 het voorschot 
voor 1923 op de vergoeding als bedoeld in arti
kel 103, 3de lid, der Lager-onderwijswet 1920, 
heeft bepaald naar een grondslag van f 17 per 
leerling van het gewoon lager onderwijs en van 
f 21 voor een leerling van het uitgebreid lager 
onderwijs; 

dat, nadat een 4:-tal schoolbesturen van het 
raadsbesluit bij Gedeputeerde Staten in beroep 
waren gekomen, dit College bij besluit van 
1/18 :Cecember 1924 met 1,ernietiging van het 
raadsbesluit het bedrag van het voorschot voor 
1923 heeft vastgesteld volgens den grondslag 
van f 17.35 per leerling voor het gewoon lager 
onderwijs en van f 21.67 voor het uitgebreid 
lager onderwijs ; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij hebben 
overwogen dat, wat betreft de kosten voor het 
instandhouden van de schoolgebouwen voor 
openbaar onderwijs met inbegrip van de kleine 
reparatiën, blijkens de opgave van het gemeente
bestuur de bedoelde kosten in totaal hebben 
bedragen f 19,441.46, doch dat volgens de 
gemeente-rekening over het jaar 1921 uit dezen 
ho0fde in totaal is uitgegeven een brdrag van 
f 25,391.46 zijnde f 5,950 meer dan even
vermeld bedrag ; dat van laatstgemeld bedrag
een gedeelte groot f 4800 ;s uitgegeven voor 
den áanleg van een nieuwe verwarmingsinrich
ting in een der schoolgebouwen ; dat dit bedrai;: 
bji de berekening van het voorschot buiten 
beschouwing di ,•nt te blijv<'n ; dat weliswaar in 
artikel 55, sub g, der wet worden vermeld de 
kQsten voor verwarming van de schoolgebouwen 
en dezC\ kosten ingevolge artikel 101, nde lid, be • 
hooren tot die, waarover de vergoeding bedoeld in 
artikel 101, en het voorschot, bedoeld in artikel 
103, worden berekend, doch met de kosten van 
verwarming, genoemd in artikel 55, sub g, ken
nelijk alleen de gewone onderhoudskosten, de 
verwarming betreffende, welke niet onder de 
in artikel 55, sub c, genoemde uitgaven voor 
het stichten van schoolgebouwen kunnen be
grepen zijn, worden bedoeld, en niet de buiten
gewone uitgaven, zooals de kosten van aanleg 
van eene verwarmingsinrichting ; dat trouwens 
aannemelijk is, dat de wetgever niet bedoeld 
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'heeft aan de besturen van bijzondere scholen 
-eene vergoeding ex artikel 101 toe te kennen, 
berekend naar dergelijke buitengewone uit
gaven, nu de besturen dier bijzondere scholen 
reeds langs den weg van artikel 72 bij de ge
meenten de benoodigde gelden kunnen aan
vragen voor den aanleg van eene verwarmings
inrichting ter vervanging van de bestaande 
wijze van verwarming wet kachels, welke aanleg 
i=ers is te beschouwen als eene verandering 
van de inrichting van het schoolgebouw ; dat 
,om dezelfde reden het resteerend bedrag van 
f 1150 dat blijkens nader door het gemeE)Ilte
bestuur "erstrek•e opgaven ui•gegeven is · voor 
het maken van nieuwe werken ten behoeve 
van onderscheidene openbare scholen, niet kan 
worden geacht te behooren tot d e onderhouds
kosten welke bij de berekening van het in artikel 
103 bedoelde voorschot in aanmerking mogen 
worden genomen, dat dus terecht door den 
Raad het bedrag van f 5,950 bij de berekening 
van bedoeld voorschot buiten beschouwing is 
gelaten ; dat, wat betreft de kosten voor het 
aanschaffen en onderhouden van schoolmeube
len, de kosten voor het onderhouden van school
meubelen volgens de gemeenterekening over 
1921 f 3,508.685 meer hebben bedragen dan in 
de opgave van het gemeentebestuur is vermeld ; 
dat dit bedrag betreft de vervanging van niet 
meer bruikbare schoolmeubelen, door nieuwe; 
dat deze kosten behooren tot de kosten van 
aanschaffing van schoolmeubelen, welke de 
'Schoolbesturen met toepassing van artikel 72 
vergoed kunnen krijgen; dat mitsdien terecht 
het hier bedoeld bedrag van f 3,508.685 door 
-den Raad bij de berekening van het voorschot 
.niet in aanmerking is genomen ; dat, wat betreft 
andere uitgaven t er verzekering van den goeden 
gang van het onderwijs, door een schoolbestuur 
wordt aangevoerd dat het gemeentebestuur bij 
-zijne berekening in aanmerking had moeten ne
men de tot deze rubriek behoorende kosten van 
voor de scholen benoodigde drukwerken, en in 
bet algemeen alle kosten, welke ter verzekering 
van den.goeden gang van het onderwijs noodig 
zijn ; dat de door het schoolbestuur bedoelde 
kosten blijkens ontvangen bericht van het 
gemeentebestuur in uitgaaf zijn gebracht op 
den post "schoolbehoeften" en derhalve bij de 
berekening van het voorschot reeds in aan
merking zijn genomen ; dat met de kosten 
betreffende het bezoeken, de overkomst en het 
keuren van eol!icitanten terecht geen rekening 
is gehouden, aangezien deze kosten geacht 
moeten worden te behooren tot die, genoemd 
,onder artikel 55, sub n, vallende buiten de toe
passing van artikel 101 en mitsdien ook van 
artikel 103 ; dat, wat betreft de kosten voor het 
verzekeren van schoolgebouwen en schoolmeu
belen tegen brandschade, door een school
bestuur wordt aangevoerd, dat deze kosten 
,door het gemeentebestuur bij zijne berekening 
ten onrechte buiten beschouwing zijn gelaten ; 
dat de kosten voor brandverzekering van 
·:schoolgebouwen en schoolmeubelen geacht 
moeten worden te behooren tot die ter verze
Jrering van den goeden gang van het onderwijs, 
bedoeld in artikel 55, sub o, waarmede bij de 
toepassing van de artikelen 101 en 103 rekening 
behoort t e worden gehouden; dat uit dezen 
hoofde nog een bedrag van f 347.74 voor het 
gewoon en f 47.40 voor het uitgebreid lager 

onderwijs in aanmerking behoort te worden 
gebracht; dat wat betreft de salarissen, kosten 
van verzekering tegen ongevallen en penHioen
kosten van in dienst der gemeente zijnde per
sonen, die op eenigerlei wijze direct of indirect 
arbeid verrichten t en behoeve van de openbare 
scholen, waaronder begrepen ambtenaren ter 
gemeente-secretarie eenzelfde overweging als 
die betreffende de kosten voor brandverzekering 
van schoolgebouwen en schoolmeu beien er toe 
leidt een deel der hierbedoelde kosten in aan
merking te nemen bij de berekening van het 
voorschot; dat moge al uit de gemeente
rekening het juiste bedrag van het deel der 
hierbedoelde kosten dat geacht moet worden 
te zijn uitgegeven t en behoe"e van het openbaar 
lager onderwijs, niet kunnen worden afgeleid, 
daardoor echter nog niet een krachtens de wet 
aan de bijzondere schoolbesturen toekom.end 
recht ill11,•oir mag worden gemaakt ; dat bij 
gebreke van een in de gemeente-rekening dui
delijk aanwijsbaar bedrag volstaan zal moeten 
worden met een raming daarvan; dat derhalve 
de gemiddelde kosten per leerling, ter bereke
ning van bedoeld voorschot moeten worden 
gesteld op f 17 .35 voor het gewoon lager onder
wijs en op f 21.67 voor het uitgebreid lager 
onderwijs; 

dat van het besluit van Gedeputeerde Staten 
de bovengenoemde appellanten bij Ons in 
beroep zijn gekomen ; 

dat door den appellant onder a wordt aan
gevoerd dat de kosten van vervanging van niet 
meer bruikbare schoolmeubelen wèl in aan
merking moeten komen, omdat moet worden 
aangenomen, dat die kosten behooren tot die 
voor het onderhouden van schoolmeubelen, 
bedoeld onder letter f, van artikel 55 der wet 
en dat zij meenen, dat de kosten voor brand
verzekering en die voor salarissen, kosten van 
verzekering tegen ongevallen en v.ensioenkosten 
van in dienst der gemeente zijnde personen 
buiten beschouwing moeten worden gelaten ; 
die voor brandverzekering, omdat zij niet kun
nen worden geacht te behooren tot de uitgaven 
t er verzekering van den goeden gang van het 
onderwijs en die voor salarissen enz., omdat 
het juiste bedrag daarvan niet kan worden 
afgeleid uit de gemeente-rekening ; 

dat door de overige appellanten wordt aan
gevoerd dat de centrale verwarming in openbare 
scholen aangebracht en de nieuwe werken ten 
behoeve van onderscheidene openbare scholen 
gemaakt ten onrechte door Gedeputeerde Staten 
niet in aanmerking zijn genomen ; dat voorts 
aangezien eerst na de technische herziening der 
Lager-onderwijswet 1920, in werking getreden 
1 Januari 1923, met toepassing van artikel 72 
der Lager-onderwijswet de hierbedoelde gelden 
kunnen worden aangevraagd, over het jaar 1921 
hieraan nog geen toepassing kan worden gegeven 
en de bedoelde gelden betreffende het jaar 1921 
derhalve bij de toepa•sing van artikel 101 en 
103 der wet in aanmerking moeten komen ; 
dat dit eveneens geldt voor de vervanging van 
niet meer bruikbare schoolmeubelen door 
nieuwe en dat onder schoolmeubelen ook 
worden verstaan matten en rolgordijnen ; dat 
Gedeputeerde Staten ten onrechte ook de kosten 
voor het doen overkomen en keuren van sollici
tanten achterwege hebben gelaten daar ook de 
besturen van bijzondere scholen deze kosten 
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hebben ; dat Gedeputeerde Sta ten verder de 
kosten betreffende de salarissen enz. van amb
tenaren der gemeente, die voor de school
administratie werken, te laag hebben berekend; 

Overwegende, wat bet reft de kosten, vallende 
op den aanleg van eene nieuwe verwarmings
inrichting en van nieuwe werken, alsmede de 
kosten van vervanging van niet meer bruikbare 
meubelen, dat het voorschot, bedoeld bij arti
kel 303, 3de lid, der Lager-onderwijswet 1920 
in verband met artikel 101, l ste lid, dezer wet 
uitsluitend betrekking heeft op de onderhouds
kosten · 

dat 'de bovenbedoelde kosten niet geacht 
kunnen worden te behooren tot de onderhouds
kosten · 

dat dus Gedeputeerde Staten terecht bij hun 
bestreden besluit hebben geoordeeld, dat deze 
kosten bij de berekening van het voorschot 
buiten beschouwing dienen te blijven ; 

dat de vraag sinds wanneer voor deze kosten 
ingevolge artikel 72 der Lager-onderwij swet 
1920 vergoeding kan -worden aangevraagd, t er 
zake niet afdoet en mitsdien buiten beschouwing 
kan blijven ; 

dat derhalve de door de schoolbesturen in
gebrach te bezwaren betreffende de bedoelde 
kosten ongegrond zijn ; 

Overwegende wat betreft de overige uitgaven 
ter verzekering van den goeden gang van het 
onderwijs, bepaaldelijk drukwerk, dat blijkens 
de stukken met deze kosten door Gedeputeerde 
Staten bij de vaststelling van het voorschot 
rekening is gehouden ; 

Overwegende voorts, dat door het gemeente
bestuur en in hooger beroep door Gedeputeerde 
St aten t erecht met de kosten betreffende het 
bezoeken, de over komst , en het keuren van 
sollicitanten geene rekening is gehouden, aan
gezien deze kosten geacht moeten worden te 
behooren tot die, genoemd ·onder art ikel 55, 
letter n, vallende buiten de t oepassing van 
a rt ikel 101 en mitsdien ook van artikel 103 
der Lager -onderwij swet 1920 ; 

dat derhalve de door de schoolbesturen in
gebrachte bezwaren betreffende de laatst
bedoelde kosten ongegrond zijn ; 

Overwegende betreffende de uitgaven wegens 
verzekering van schoolgebouwen en school
meubelen tegen brandschade, dat met het 
gemeentebestuur van L eid,en moet worden 
aangenomen dat deze uitgaven buiten aan
merking moeten blijven bij de bepaling van 
de voorschotten krachtens art ikel 103, 3de lid, 
der wet aan de besturen der bijzondere scholen 
t e verleenen aangezien deze uitgaven niet 
kunnen worden gerangschikt onder de kosten, 
bedoeld in artikel 101, 5de lid, der wet ; 

dat derhalve het te dien aanzien door het 
gemeentebestuur van Leiden ingebracht be
zwaar gegrond is en op dien grond het bestreden 
besluit van Gedeputeerde Staten niet kan 
worden gehandhaafd ; 

Overwegende ten slotte wat betreft de sala
rissen, kosten van verzekering tegen ongevallen 
en pensioenskosten voor het gemeentepersoneel, 
dat met Gedeputeerde Staten moet worden 
aangenomen, dat uit de gemeente-rekening het 
juiste bedrag van het deel der hierbedoelde 
kosten, dat geacht moet worden te zijn uit
gegeven ten behoeve van het openbaar lager 
onderwijs, niet kan worden afgeleid ; 
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dat derhalve eene vergoeding voor bedoelde 
kosten niet kan worden vastgesteld en Gede
puteerde Staten ten onrechte hier een bepaald 
bedrag hebben geschat; 

dat derhalve ook deze kosten bij de bepaling 
der voorschotten krach tens artikel 103, 3de lid. 
te verleenen van buiten aanmerking behooren 
t e blijven; 

dat mede op dien grond het bestreden besluit 
van Gedeputeerde Staten niet kan .worden 
gehandhaafd ; 

Gezien de Lager-onderwij swet 1920 ; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Gedeputeerde Staten van Zuidholland van 
1 December 1924, G.S. n°. 130, het daarbij 
verPietigde besluit van den Raad der gemeente 
L eid,en van 14 Mei 1923 te handhaven . 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, waarvan afschrü t zal worden 
gezonden aan den Raad van State, Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur . 

Met het standpunt, hetwelk in de rechts
overwegingen van dit ontwerp-besluit is be
lichaamd ten opzichte van de vraag, of onder 
de kosten, welke tot grondslag dienen voor de 
vaststelling van het bedrag der vergoeding 
(c. q . het voorschot) aan de besturen der bij
zondere scholen, mede kunnen worden gerekend 
een evenredig deel van : a. de salarissen ; 
b. de kosten van verzekering tegen ongevallen ; 
c. de kosten van pensioeneering van gemeente
personeel, kan ik mij !llet vereelllgen. De Af
deeling is het op dit punt blijkbaar met de 
beslissing van Gedeputeerde Staten wel in 
zoover re eens, dat ook zij deze uitgaven wil 
gerangschikt zien onder de kosten, bedoeld in 
artikel 101, 5de lid, der Lager -onderwij swet . 
Naar hare meening is evenwel het feit, dat de 
gemeentelijke uitgaven voor genoemde doel
einden, voor zooverre zij betrekking hebben op 
het openbaar lager onderwijs, uit de gemeente
reke!llng niet nauwkeurig zijn af te leiden een 
beletsel voor eene evenredige verhooging van 
het kostenbedrag per leerling, bedoeld in het 
tweede lid van dit artikel. Eene dergelijke 
beperking belemmert m . i. eene redelijke toe
passing der wet. Indien eelllge uitgave, zooals 
inderdaad ook naar de meening van den Raad 
van St ate kennelijk het geval is met de kosten 
van administratie van het openbaar lager 
onderwijs en met de verzekerings- en pensioen
kosten van het gemeentepersoneel, behooren 
t e worden gerangschikt in de kostenrubriek 
van artikel 55, sub o, der wet , dan dienen zij 
ook in aanmerking te worden genomen bij de 
berekening van de vergoeding welke de ge
meente aan het schoolbestuur heeft uit t e 
keeren. Het gaat m. i . niet aan om op grond 
van de inrichting der administratie van de 
gemeente de vaststelling der vergoeding ge
deeltelijk achterwege te laten en daardoor in 
strijd met de bedoeling van den wetgever 
t e kort t e doen aan een krachtens de wet aan 
het schoolbestuur toekomend recht. Ik acht 
dan ook ten aanzien van deze kwestie de beslis
sing van Gedeputeerde Staten van Zuidholland 
juist. Overi<>ens kan de grief van de appellee
rende schooÎhesturen dat Gedeputeerde Staten 
het bedrag hetwelk geacht mag worden overeen 

24 
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te komen met de uitgaven voor het openbaar 
lager onderwijs per leerling te laag hebben 
geraamd, buiten beschouwing blijven, omdat 
appellanten in gebreke zijn gebleven eene be
cijfering te geven, aan de hand van welk de 
noodzakelijkheid van eene verhooging van het 
bedrag zou blijken. Met de zienswijze van de 
Afdeeling ten opzichte van de overige geschil
punten vereenig ik mij, zoodat het dictum 
van de . voorgedragen beslissing slechts deze 
wijziging behoeft, dat daarin niet wordt ge
sproken van handhaving van het besluit van 
den Raad der gemeente Leiden van 14 Mei 1923, 
maar die beslissing alleen strekt tot vernietiging 
van het bestreden besluit van Gedeputeerde 
Staten van Zuidholland van 1 December 1924, 
G.S. n°. 130. Ik acht het gewenscht, daarbij 
aan te geven, op welk onderdeel van dit besluit 
de vernieti~ng betrekking heeft. 

Een daartoe strekkend ontwerp-besluit wordt 
Uwer Majesteit hierbij eerbiedig ter bekrachti
ging aangeboden. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

WASZINK. 

18 Juni 1926. BESLUIT houdende wijziging 
van het Koninklijk besluit van 1 Augus
tus 1924 (Staatsblad n°. 399), tot regeling 
van den omvang van de examens ter ver
krijging van de akten van bekwaamheid 
in de beginselen der Fransche, Duitsche 
en Engelsche talen, die der wiskunde en 
de gymnastiek, bedoeld in art. 77, onder 
c, der wet van 17 Augustus 1878 (Staatsblad 
n°. 127), van de wijze van afneming en 
van hetgeen verder deze examens betreft. 
s. 202. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
22 April 1926, n°. 1873m, Afdeeling Middelbaar 
Onderwijs; 

Overwegende, dat het wensche!ijk is gebleken 
Ons besluit van 1 Augustus 1924 (Staatsblad 
n°. 399) te wijzigen ; 

De afdeeling van den Onderwijsraad voor 
het algemeen vormend lager- en bewaarschool
onderwijs gehoord; advies van 5 Maart 1926, 
no. 6224 A; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
1 Juni 1926, n°. 40; 

Gelet op het nader rapport van Onzen 
Minister voornoemd van 14 Juni 1926, n°. 5140, 
Afdeeling l'l'liddelbaar Onderwijs ; 

.Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: . 
Art. I. In artikel 14 van Ons voornoemd 

besluit vervallen de woorden : ,,en in wiskunde" . 
Art. IL Aan artikel 15 van dat besluit 

wordt toegevoegd een tweede lid, luidende : 
"De geëxamineerden in wiskunde, die deze 

inzage wenschen, wenden zich daartoe ten 
minste 14 dagen voor het beëindigen van dien 
termijn tot den Inspecteur, die hunne namen 
en examennu=ers ten spoedigste mededeelt 
aan den voorzitter der examencommissie. Met 
het schrütelijk werk dezer candidaten wordt 
dan overeenkomstig artikel 14 gehandeld. Na 
afloop van dien termijn kunnen het schrütelijk 

werk en verdere stukken door den Inspecteur 
worden vernietigd". 

Onze Minister van Onderwijs, K1,1Ilsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrüt zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 18den Juni 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

WASZmK. 
( Uitgeg. 5 Juli 1926.) 

18 J uni 1926. BESLUIT tot ongegrondverklaring 
van het beroep van den Raad der gemeente 
Krabbendijke tegen het besluit van Ged. 
Staten van Zeeland van 23 October 1925, 
n°. 43, lste Afdeeling, inzake de plaatsing 
van een bek om de speelplaats van de 
bijzondere school, uitgaande van de Ver
eenigin~ tot stichting en inst.andhouding 
eener Christelijke Schoo! op Gereformeer
den grondslag, aldaar. S. 20:1. 

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

den Raad der gemeente Krabbendijke, tegen 
het beslu;t van Ged. Staten van Zeeland van 
23 October 1925, n°. 43, lste afdeeling, waarbij 
met vernietiging van zijn besluitvan 24 Februari 
1925, voor zoover aangaat de weigering tot 
beschikbaarstelling van gelden voor de :{llaatsing 
van een hek om de speelplaats van de bijzondere 
lagere school, uitgaande van de Vereeniging 
tot stichting en instandhouding eener Christe
lijke School op Gereformeerden frondslag aldaar, 
is bepaald, dau de in artike 72 der Lager
onderwijswet 1920 bedoelde medewerking, 
zooals die door het schoolbe~tuur is gevraagd 
bij zijn verzoekschrüt van 26 November 1924, 
alsnog moet worden verleend ; 

Den Raad van State, .Afdeeiing voor de 
Geschillen van Bestuur, geboord, advies van 
27 Januari 1926, n°. 49; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
16 Juni 1926, n°. 3050, Afdeeling Lager Onder
wijs Financieel ; 

Overwegende, dat de Raad van Krabbendijke 
in zijne vergadering van 24 Februari 1925 onder 
meer heeft besloten afwijzend te beschikken op 
het verzoek der Vereeniging tot ~tichting en 
instandhouding eener Christelijke school op, 
Gereformeerden grondslag in zijne gemeente om 
de noodige gelden uit de gemeentekas te ver
strekken voor het plaatsen van een hek om 
de speelplaats, uit overweging dat het plaatsen 
van een hek om de speelpfaats niet kan worden 
begrepen onder den verbouw of verandering van 
de inrichting van een gebouw, als bedoeld in 
artikel 72, lstelid, der La~er-onderwijswet 1920, 
dat aan de betrokken bijzondere lagere school 
geen onderwijs wordt gegeven in lichamelijke 
oefening en dat ook niet is gebleken, dat de 
speelplaats als zoodanig ten behoeve van dit 
onderwijs zal worden gebezigd ; 

dat, nadat het schoolbestuur van dit besluit 
bij Ged. Staten van Zeeland in beroep was 
gekomen, dit College bij besluit van 23 October 
1925, n6• 43, lste Afdeeling, met vernietiging 
in zooverre van het bedoelde raadsbesluit heeft 
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verklaard, dat de in artikel 72 der Lager
onderwijswet 1920 bedoelde medewerking tot 
plaatsing van een hek, zooals die door het 
schoolbestuur bij verzoekschrift van 26 Novem
ber 1924 is gevraagd, alsnog moet worden 
verleend; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen 
dat de Raad blijkens schrijven van Burge
meester en Wethouders van 2 September 1925, 
n°. 66/189, in afwijking van het op 24 Februari 
1925 genomen besluit, alsnog besloten heeft de 
noodige gelden te verstrekken voor het plaatsen 
van een hek aan ééne zijde der speelplaats ; 
dat het bestuur der gemelde vereeniging voor 
zooveel noodig ook van dit raadsbesluit in 
beroep is gekomen ; dat de speelplaats bij deze 
school aan twee zijden grenst aan den openbaren 
weg, waarover een druk snelverkeer plaats 
vindt ; dat bij het ontbreken van een algeheele 
afscheiding van de speelplaats, het gevaar voor 
de bij de school spelende schooljeugd, groot 
genoemd moet worden ; dat met het oog hierop 
het plaatsen van een hek aan twee zijden der 
speelplaats mede volgens de meening van den 
inspecteur van het lager onderwijs niet alleen 
gewenscht, maar zelfs zeer noodig is ; dat ten
gevolge van bijzondere omstandigheden de 
bestaande inrichting ondoelmatig moet worden 
geacht en verandering daarvan noodzakelijk is ; 
dat de raad het verzoek, bedoeld in artikel 72 
der Lager-onderwijswet 1920, mitsdien had 
behooren in te willigen ; 

dat van het besluit van Ged. Staten de Raad 
van Krabbendijke bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende dat aan de zijde, welke naar de 
Wilhelminastraat is gekeerd, geen gevaar voor 
de bij de school spelende schooljeugd te duchten 
is, daar deze straat een groote breedte heeft en 
zeer weinig wordt bereden; dat ten tijde, dat 
de a.anvraag werd gedaan, de school werd 
bezocht door ongeveer 180 kinderen, welk 
aantal binnenkort niet meer dan ruim 70 zal 
bedragen ; dat bovendien het plaatsen van een 
hek om de speelplaats niet kan worden begrepen 
onder den verbouw of verandering van de 
inrichting van een gebouw, als bedoeld in 
artikel 72, l ste lid, der Lager-onderwijswet 1920, 
aangezien het hier niet betreft eene inrichting 
voor het geven van onderwijs in de lichamelijke 
oefening, t erwijl zelfs aan de bedoelde school 
in het geheel geen onderwijs wordt gegeven in 
lichamelijke oefening ; 

Overwegende, dat blijkens de stukken de 
aanvrage strekt tot het vergoeden van de kosten 
van het plaatsen van een hek om het terrein 
der school, waar tot dusver geen hek aanwezig 
,vas; 

dat in verband daarmede deze kosten kunnen 
worden aangemerkt als kosten van verandering 
van inrichting van het schoolgebouw met bij
behoorenden grond, in den zin van artikel 72 
der Lager-onderwijswet ; 

dat hieraan in casu niet afdoet, dat het 
terrein wordt gebruikt voor het onderwijs in 
lichamelijke oefening ; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920; 
E:ebben goedgevonden en verstaan : 

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

Wetenschappen is belast met -de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk met het rapport van 
Onzen voornoemden Minister in het Staatsblad 

zal worden geplaatst en waarvan afschrift za 1 
worden gezonden aan den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

E:et Loo, den 18den Juni 1926. 
WILE:ELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

WASZINK. 
(Uitgeg. 7 Juli 1926.) 

N°. 3050. 

LAGER ONDERWIJS 
FINANCIEEL. 

Beroep in zake inrichting 
terrein bijzondere school 

te Krabbendijke. 

's-Gravenhage, 16 Juni 1926. 

Aan de Koningin. 
Eerbiedig veroorloof ik mij Uwe Majesteit 

hiernevens aan te bieden de adviezen van den 
Raad van State, Afdeeling voor de geschillen 
van bestuur, dd. 27 Januari 1926, n°. 49, en 
24 Maart 1926, n°. 49/41, inzake het beroep, 
ingesteld door den Raad der Gemeente Krabben
dijke tegen het besluit van Ged. Staten van 
Zeeland van 23 October 1925, n°. 43, eerste 
afdeeling, waarbij met vernietiging van 's raads 
besluit van 24 Februari 1925, voor zoover 
aangaat de weigering tot beschikbaarstelling van 
gelden, voor de plaatsing van een hek om de 
speelplaats van de bijzondere lagere school, 
uitgaande van de Vereeniging tot stichting en 
instandhouding eener Christelijke school op 
Gereformeerden grondslag, aldaar, is bepaald, 
dat de in artikel 72 der Lager-onderwijswet 1920 
bedoelde medewerking, zooals die door het 
schoolbestuur is gevraagd bij zijn verzoekschrift 
van 26 November 1924, alsnog moet worden 
verleend. 

De Afdeeling is van oordeel, dat het beroep 
gegrond is en biedt Uwe Majesteit het volgend 
ontwerp-besluit ter bekrachtiging aan: 

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

den Raad der Gemeente Krabbendijke tegen 
het besluit van Ged. Staten van Zeeland van 
23 October 1925, n°. 43, eerste afdeeling, waarbij 
met vernietiging van zijn besluit van 24 Februari 
1925, voor zoover aangaat de weigering tot 
beschikbaarstelling van gelden voor de plaatsing 
van een hek om de speelplaats van de bijzondere 
lagere school, uitgaande van de Vereeniging tot 
stichting en instandhouding eener Christelijke 
school op Gereformeerden grondslag aldaar, is 
bepaald, dat de in artikel 72 der Lager-onder
wiJswet 1920 bedoelde medewerking, zooals die 
door het schoolbestuur is gevraagd bij zijn 
verzoekschrift van 26 November 1924, alsnog 
moet worden verleend ; 

Den Raad van State, Afdeeliog voor de 
Geschillen van bestuur, gehoord, advies van 
27 Januari 1926, n°. 49; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 

Overwegende, dat de Raad van Krabbendijke 
_in zijne vergadering van 24 Februari 1925 
onder meer heeft besloten afwijzend te beschik
ken op het verzoek der Vereeniging tot stichting 

24* 
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en instandhouding eener Christelijke school op 
Gereformeerden grondslag in zijne gemeente om 
de noodige gelden uit de gemeentekas te ver
strekken voor het plaatsen van een hek om 
de speelplaats, uit overweging dat het plaatsen 
van een hek om de speelplaats niet kan worden 
begrepen onder den verbouw of verandering 
van de inrichting van een gebouw, als bedoeld 
in artikel 72, eerste lid, der Lager-onderwijswet 
1920; dat aan de betrokken bijzondere lagere 
school geen onderwijs wordt gegeven in licha
melijke oefening en dat ook niet is gebleken, 
dat de speelplaats als zoodanig ten behoeve 
van dit onderwijs zal worden gebezigd; 

dat, nadat het schoolbestuur van dit besluit 
bij Ged. Staten van Zee/,a,nd in beroep was 
gekomen, dit College bij besluit van 23 October 
1925, n°. 43, eerste afdeeling, met vernietiging 
van het bedoelde raadsbesluit, heeft verklaard 
dat de in artikel 72 der Lager-onderwijswet 1920 
bedoelde medewerking, zooals die door het 
schoolbestuur bij verzoekschrift van 26 No
vember 1924 is gevraagd, alsnog moet worden 
verleend; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen 
dat de Raad blijkens schrijven van Burge
meester en Wethouders van 2 September 1925, 
n°. 66/189, in afwijking van het op 24 Februari 
1925 genomen besluit, alsnog besloten heeft de 
noodige gelden te verstrekken voor het plaatsen 
van een hek aan ééne zijde der speelplaats; 
dat het schoolbestuur der gemelde vereeniging 
voor zooveel noodig ook van dit raadsbesluit 
in beroep is gekomen ; dat de speelplaats bij 
de school van meergenoemd schoolbestuur aan 
twee zijden grenst aan den openbaren weg, 
waarover een druk snelverkeer plaats vindt; 
dat bij het ontbreken van een algeheele af
scheiding van de speelplaats, het gevaar voor 
de bij de school spelende schooljeugd, groot 
genoemd moet worden ; dat met het oog hierop 
het plaatsen van een hek aan twee zijden der 
speelplaats, mede volgens de meening van den 
inspecteur van het lager onderwijs niet alleen 
gewenscht, maar zelfs zeer noodig is ; dat ten 
gevolge van bijzondere omstandigheden de 
bestaande inrichting ondoelmatig moet worden 
geacht en verandering daarvan noodzakelijk 
is ; dat de Raad het verzoek, als bedoeld in 
artikel 72 der Lager-onderwijswet 1920, mits
dien had behooren in te willigen ; 

dat van het besluit van Ged. Staten de ' 
Raad van Krabbendijke bij Ons in beroep is 
gekomen, aanvoerende dat aan de zijde, welke 
naar de Wilhelminastraat is gekeerd, geen 
~evaar voor de bij de school spelende school
Jeugd te duchten is, daar deze straat een groote 
breedte heeft en zeer weinig wordt bereden ; 
dat ten tijde dat de aanvraag werd gedaan, 
de school werd bezocht door ongeveer 180 
kinderen, welk aantal binnenkort niet meer 
dan ruim 70 zal bedragen ; dat bovendien het 
plaatsen van een hek om de speelplaats niet 
kan worden begrepen onder den verbouw of 
verandering van de inrichting van een gebouw, 
als bedoeld in artikel 72, lste lid, der Lager
onderwijswet 1920, aangezien het hier niet 
betreft eene inrichting voor het geven van 
onderwijs in de lichamelijke oefening, terwijl 
zelfs aan de bedoelde school in het geheel geen 
onderwijs wordt gegeven in lichamelijke oefe
ning: 

Overwegende, dat het aanbrengen van een 
hek om het terrein der school niet kan worden 
aangemerkt als uitbreiding of verbouw der 
school noch als verandering van de inrichting 
van het gebouw der school ; 

dat reeds op dien grond van toepassing van 
artikel 72 der Lager-onderwijswet 1920 geen 
sprake kan zijn; 

Gezien deze wet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van het besluit van Ged. 

Staten van Zeeland van 23 October 1925, 
n°. 43, lste Afdeeling, het besluit van den 
Raad van Krabbendijke van 24 Februari 1925 
te handhaven. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raarl. van State, Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur. 

Met deze , oorgedragen beslissing kan ik mij 
niet vereenigen. De vervanging van eèn "open" 
terrein door een terrein met afscheiding be
schouwen Ged. Staten van Zeeland m. i. terecht 
als een "verandering van inrichting", zoodat 
in verband met het bepaalde in artikel 72 der 
Lager-onderwijswet de aanvrage van het school
bestuur ongetwijfeld in di t artikel haar grond 
vindt. De omstandigheid, dat blijkbaar het 
hierbedoelde terrein niet bestemd is voor het 
onderwijs in het vak "lichamelijke oefening" 
kan voor deze beslissing buiten beschouwing 
blijven. Artikel 72 der wet zou anders tegen 
de bedoeling van den wetgever toepassing 
missen ten aanzien van terreinen, behoorende 
bij op 1 J anuari 1921 bestaande bijzondere 
scholen, terreinen, welker inrichting met het 
oog op de bij artikel 195 der wet aan de school
besturen gegeven bevoegdheid t ot opschorting 
van de invoering van het onderwijs in "licha
melijke oefening" meerendeels nog niet met dit 
onderwijs verband houdt. Het komt mij dan 
ook voor, dat de wet zich niet verzet tegen 
de opvatting dat de eisch van het tweede lid 
van artikel 72 uitsluitend geldt bij "aankoop 
en inrichting" van nieuwe terreinen, maar 
waar het uitbreiding of verandering van in
richting van bestaande betreft, eene ruimere 
interpretatie toelaatbaar is. Naar mijne meening 
bestaat er geen bezwaar tegen om in deze 
gevallen het terrein met het schoolgebouw te 
vereenzelvigen, en dm de algemeene omschrij 
ving van het eerste lid, an artikel 72 toepasselijk 
te verklaren. 

In verband met het vorenstaande acht ik 
het besluit van Ged. Staten van Zeeland van 
23 October 1925 Juist, en behoort het daartegen 
ingesteld beroep van den gemeenteraad van 
Krabbendijke m.i. ongegrond te \\Orden ver
klaard. 

EeP daartoe strekkend ontwerp-besluit bied 
ik Uwe Majesteit hierbij eerbiedig ter bekrach
tiging aan. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

WASZINK. 
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18 Juni 1926. BESLUIT, houdende beschikking 
op het beroep, ingest eld door het gemeente
bestuur van Assendelft tegen het besluit 
van Ged. Staten van Noord-Holland van 
8 October 1924, n°. 58, op het bezwa-ar
schrift van T. Winter t e Beverwijk, tegen 
den aanslag in de gemeentelijke inkomsten
belasting over het belastingjaar 1922/23, 
gemeente As endelft. S. 204. 

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

h et gemeentebestuur van As,endelft tegen het 
besluit van Ged. Staten van Noord-Holland 
van 8 October 1924, n°. 58, op het bezwaar
schrift van T. Winter te Beverwijk tegen den 
a-anslag ÎP de gemeentelijke inkomstenbelasting 
over het belastingjaar 1922/23 gemeente Assen
delft; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur gehoord, adviezen van 
10 · Juni 1925, n°. 107 en 22 December 1925, 
n°. 107 /158 ; 

Op de yoordracht van Onzen Minister van 
.Financiën van 14 Juni 1926, n°. 58 Afdeeling 
Directe Belastingen ; 

Overwegende dat T. Winter te Beverwijk 
over het belastingjaar 1922/23 in de plaat elijke 
inkomstenbelasting der gemeente A ssendelft als 
1rnrkforens is aangeslagen ; 

dat, nadat hij tegen dien aanslag bij Ged. 
Staten bezwaren had ingebracht, laatstgemeld 
College bij besluit van 8 October 1924, n°. 58 
den aanslag heeft vernietigd; 

dat het gemeentebestu ur van A ssendelft in 
beroep aanvoert dat T. Winter in het tijdvak 
van 1 Mei 1922- 1 Mei 1923 op meer dan 90 
dagen in eene vaste inrichting in de gemeente 
Assendelft is aanwezig geweest tot uitoefening 
\'an een bedrijf; dat toch de Na-am]ooze Ven
nootschap Aannemers-Maatscba;ppij voorbeen 
Kleyn en Winter wa'\rvan T. Wmter directeur 
is, op 10 October 1921 van de gemeente heeft 
aangenomen het bouwen van eene openbare 
lagere school, welke einde December 1922 vol
tooid was ; dat T. Winter geregeld op 3 à 4 
dagen per week op het werk kwam ; 

Overwegende dat het gemeentebestuur van 
A ssendel~ er niet in geslaagd is om tegenover 
de stellige ontkenning van den aangeslagene 
aannemelijk te maken, dat deze ter uitoefening 
van zijn betrekking van directeur der Naam
looze Vennootschap Aannemers-Maatschappij 
voorheen K leyn en Winter op meer dan 90 
dagen van het belastingjaar 1922/23 in de 
gemeente Assendel.ft aanwe7ig is geweest; 

dat evenmin is gebleken van het bestaan van 
andere omstancügheden op grond waarvan T. 
Winter in de gemeente Assendelft belasting
plichtig zou zijn als forens ; 

Gezien de Gemeentewet : 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroeI_J ongegrond te verklaren. 
Onze MinISter van FinaPciën is belast met 

de uitvoering van dit besluit, dat tef!elijk met 
zijn rapport in het S taatsblad w l worèleP ge 
plaatst en waarvan afschrift zal worden ~e
zonden aan den Raad van State, Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur. 

Het Loo, den 18den Juni 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, DE GEER. 
( Uitgeg. 14 J uli 1926.) 

MINI TERIE VAN 
FINANCrnN. 

AFDEELING 
DmECTE BELASTINGEN. 

N°. 58. 

ONDERWERP: 
Commissoriaal van 

29 October 1924, n°. 36. 

's-Gravenhage, 14 Juni 1926. 

Aan de Koningin. 
Mits deze heeft de ondergeteekende de eer 

Uwe Majesteit weder aan te bieden het beroep
schrift van het Gemeentebestuur van Assendelft 
in zake den aanslag in de gemeentelijke inkom
stenbelasting dier gemeente over het belasting
jaar 1922/23 van T. Winter te Beverwijk als 
forens. 

Nadat de ondergeteekencte krachtens mach
tiging van Uwe Majesteit met den Raad van 
State, Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur, 
in nader overleg was getreden, heeft die Af
deeling, met wijziging van haar oorspronkelijk 
advies, Uwer Majesteit de volgende uitspraak 
voorgedragen : 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
het gemeentebestuur van A ~r-endelft tegen het 
besluit van Ged. Staten van Noord-Holland 
van 8 October 1924, n°. 58 op het bezwaar
schrift van T. Winter t e Bóverw#k tegen den 
aanslag in de gemeentelijke inkomstenbelasting 
over het belastingjaar 1922/23, gemeente A ssen-
delft; · 

Den Raad van Stq,te, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
10 Juni 1925, n°. 107 en 22 December 1925, 
no. 107 /158 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van 

, Overwegende dat T. Winter te B everwijk 
over het belastingjaar 1922/23 in de plaatselijke 
inkomstenbelasting der gemeente Assendelft als 
werkforens is aangeslagen ; 

dat, nadat hij tegen dien aanslag bij Ged. 
Staten bezwaren had ingebracht, laatstgemeld 
College bij besluit van 8 Octoher 1924, n°. 58 
den aanslag heeft vernietigd ; 

dat het gemeentebestuur van Assendelft in 
beroep aanvoert dat T. Winter in het tijdvak 
van 1 Mei 1922- 1 Mei 1923 op meer dan 
90 dagen in eene vaste inrichting in de gemeente 
A ssendelft is aanwezig geweest tot uitoefening 
van een bedrijf; dat toch de Naamlooze Ven 
nootschap Aannemers-Maatscha;ppij voorheen 
Kleyn en Winter waarvan T. Wmter directeur 
is, op 10 October 1921 van de gemeente heeft 
aangenomen het bouwen van eene openbare 
lagere school, welke einde December 1922 vol
tooid was; dat T. Winter geregeld op 3 à 4 
dagen per week op het werk kwam ; 

Overwegende dat blijkens de overgelegde 
ambtsberichten T . Winter is Directeur der 
Naamlooze Vennootschap Aannemers-Maat
schappij voorheen Kleyn en Winter ; 

dat uit de stukken moet worden afgeleid en 
door inlichtingen, ingewonnen naar aanleiding 
van een schrijven van den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur, is 



1926 18 J u N r (S. 204-205) 374 

bevestigd dat hij als zoodanig te A8sendel/t op 
meer dan 90 dagen van het belastingjaar 1922/23 
de beschikking heeft gehad uver de in die ge
meente gelegen directiekeet, benoodigd voor den 
bouw eener school; 

dat deze keet voor hem bestemd was, om 
persoonlijk zijne werkzaamheden uit te oefenen, 
blijkende zulks uit het feit dat hij geregeld de 
bedoelde keet bezocht; 

dat daarom moet worden aangenomen dat 
T . Winter op meer dan 90 dagen van het be
la~tingjaar te Assendelft de beschikking heeft 
gehad over eene vaste inrichtin$ tot persoonlijke 
uitoefening van zijne betrekking ; 

dat hij dus terecht overeenkomstig art. 244a 
onder 3°. der $ewijzigde Gemeentewet over 
genoemd belastmgjaar in die gemeente ... Is 
forens is aangeslagen en Ged. Staten ten on
rechte dien aanslag hebben vernietigd ; 

Gezien de genoemde wet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten van Noord- Holland van 8 Octo
ber 1924 n°. 58, den aanslag van T. Winter te 
B everwijk in de plaatselijke inkomstenbelasting 
der gemeente ABsendelft als forens over het 
belastingjaar 1922/23 te handhaven. 

Onze Minist er van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, warrvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State, 
Afdeelin~ voor de Geschillen van Bestuur. 

Met dit advies kan de ondergeteekende zich 
niet vereenigen. Naar zijn meening is het niet 
juist uit het enkele feit, dat de aangeslagene 
geregeld de keet te Assendelft bezocht, af te 
leiden, dat die keet voor hem bestemd was 
om persoonlijk zijn betrekking uit te oefenen. 
Het is aannemelijk dat de aanwezigheid van 
den aangeslagene met de bestemming van de 
keet verband hield, doch voor de stelling dat 
die keet inderdaad op meer dan 90 dagen van 
het belastingjaar voor den persoonlijken arbeid 
van den aangeslagene bestemd was, lever t die 
enkele aanwezigheid geenszins het bewijs. 

In verband met het vorenstaande moge het 
Uwer Majesteit behagen, tot bekrachtiging over 
t e gaan van het ontwerp-besluit, dat Haar 
hierbij eerbiedi$ wordt aangeboden. 

De Minister van Financiën, DE GEER. 

18 Juni 1926. BESLUIT, bepalende de bekend
making in het Staatsblad van de te 's.(}ra. 
venhage getee_kende Protocollen van 28 
November 1923 en van 4 Juli 1924, betref
fende de toetreding van Staten, welke niet 
vertegenwoordigd zijn geweest op de in 
1900 en 1904 te 's.(}ravenhage gehouden 
Conferenties nopens Internationaal Pri
vaatrecht, tot de Verdragen van 12 Juni 
1902, betreffend e het huwelijk, de echt
scheiding en de voogdij (Stoat8blad 1904, 
n°. 121), alsmede tot de Verdragen van 
17 Juli 1905, betreffende de burgerlijke 
rechtsvordering (Staatsblad 1909, n°. 120), 
de gevolgen vaR het huwelijk en de cura
teele (Staatsblad 1912, nos. 285 en 286), 
(Staatsblad 1924, nos. 328, 329, 331, 330 
en 332, en S taatsblad 1925, n°. 117). S. 205. 

Wu WILHELMINA, ENZ. 
Gezien de wetten van den 8sten Juli 1924 

! Staatsblad nos. 328, 329, 331, 330 en 332), 

alsmede de wet van den 26 ten Maart 1925 
(Staatsblad n°. 117), houdende goedkeuring van 
te 's-(}ravenhage geteekende Protocollen van 
28 November 1923 en 4 Juli 1924, betreffende 
de toetreding van Staten, welke niet vertegen
woordigd zijn geweest op de in 1900 en 1904 
te 's.(}ravenhage gehouden Conferenties nopens 
internationaal privaatrecht, tot de verdragen 
van 12 Juni 1902, betreffende het huwelijk, de 
echtscheiding en de voogd ij (S taatsblad 1904, 
n°. 121), alsmede tot de verdragen van 17 Juli 
1905, betreffende de burgerlijke rechtsvordering 
(Staatsblad 1909, n°. 120), de gevolgen van het 
huwelijk en de curateele (Staatsblad 1912, 
nos. 285 en 286), van welke Protocollen een 
afdruk en eene vertaling bij dit Besluit zijn 
gevoegd; 

Overwegende, dat de akten van bekrachtiging 
van die Protocollen op het Ministerie van 
Buitenlandsche Zaken te 's.(}ravenhage zijn 
nedergelegd, de laatste op 6 Mei 1926, en dat 
genoemde Protocollen op 5 Juni 1926 in werking 
zijn getreden ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 14den Juni 1926, 
Directie van het Protocol, n°. 10759 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
meergenoemde Protocollen te doen bekend 

maken door de plaatsing van dit Besluit in 
het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van .Algemeen Bestuur, zijn , ieder voor zooveel 
hem betreft, belast met de uitvoering van het
geen ten deze wordt vereischt. 

Het Loo, den 18den Juni 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
VAN KARNEBEEK. 

( Uitgeg. 6 Juli 1926.) 

PROTOCOLE. 
Les Etats contractants de la Convention pour 

régler les conflits de lois en matière de mariage, 
signée à La Haye, le 12 juin 1902, désirant met
tre à même d'adhérer à cette convention les 
Etats non représentés à la troisième conférence 
de droit international .Privé, dont Ie désir d'y 
adhérer a été accueill1 favorablement gar les 
Etats contractants, sont convenus qu il sera 
ouvert au Ministère des Affaires Etrangères des 
Pays-Bas un procès-verbal d'adhésion destiné 
à recevoir et à constater les dites adhésions 
lesq uelles sortiront leur effet 60 jours après la 
signature du dit procès-verbal. 

Le présent protocole sera ratifié et les rati
fications en seron t déposées à La H aye, d ès 
que cinq des Puissances signataire~ seront en 
mesure de la faire. 

Il entrera en vigueur le trentième jour à 
partir de la date ou les Puissances signataires 
auront déposé leurs ratifications. 

En foi de q uoi les soussignés, dûment autorisés 
à eet effet, ont signé Ie présent protocole qui 
portera la date de ce jour, et dont une copie 
certifiée conforme sera transmise à chacune 
des Puissances signataires. 

Fait à La Haye, le 28 novembre 1923. 
Pour la Suède : 

ÁDLERCREUTZ. 
Pour la Sui8se : 

A DE P URY. 
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Pour l'Italie : 
FRANCESCO MAESTRI MOLINARI DE METTONE. 

Pour la Roum,anie : 
HENRY CATARGI. 

Pour le Portugal : 
SANTOS BANDEIRA. 

Pour la Hongrie: 
JEAN WETTSTEIN DE WESTERSHEIJ\IB. 

Pour le Luxembourg : 
A. R UEB. 

Pour l'A llemagne: 
v. Lucru s. 

Pour les Pays-Bas : 
V. KARNEBEEK. 

PROTOCOLE. 
. Les Etats contractant,s de la Convention pour 

régler les conflits de lois et de juridictions en 
matière de divorce et de séparation de corps, 
signée à La Haye, Ie 12 juin 1902, désirant 
mettre à même d'adhérer à cette convention 
les Etats non représentés à la troisième con
férence de droit international privé, dont Ie 
désir d 'y adhérer a été accueilli favorablement 
par les Etats contractants, sont convenus qu'il 
sera ouvert au Ministère des Affaire Etrangères 
des Pays-Bas un procès-verbal d 'adhésion des
tiné à recevoir et à constater les dites adhésions 
lesq uelles sortiront leur effet 60 jours après la 
signature du dit procès-verbal. 

Le présent protocole sera ratifié et les ratifi
cations en seront déposées à La Haye, d ès que 
cinq des Puissances signataires seront en mesure 
de Ie faire. 

Il entrera en vigueur Ie trenJ;ième jour à 
partir de la date ou les Puissances signataires 
auront déposé leurs ratifications. 

En foi de quoi les soussignés, dûment auto
risés à eet effet, ont signé Ie présent protocole 
qui portera la date de ce jour, et dont une copie 
certifiée conforme sera transmise à chacune des 
Puissances signataires. 

Fait à La Haye, Ie 28 novembre 1923. 
Pour la Suède : 

ADLERCREUTZ. 
Pour la Suisse : 

A . DE PURY. 
Pour l'Italie: 

FRANCESCO MAESTRI MoLINARI DE METTONE. 
Pour le Portugal : 

SANTOS BANDEIRA. 
Pour la Hongrie : 

JEAN WETTSTEIN DE WESTERSHEIMB. 
Pour la Roumanie : 

HENRY CATARGI. 
Pour le Luxembourg : 

A. RUEB. 
Pour l'Alle,nagne: 

v . L ucrus . 
Pour les Pays-Bas : 

V. KARNEBEEK. 

PROTOCOLE. 
Les Etats contractants de la Convention pour 

régler la tutelle des mineurs, signée à la Haye, 
le 12 juin 1902, désirant mettre à même d 'ad
hérer à cette convention les Etats non repré
sentés à la troisième conférence de droit inter
national privé, <lont Ie désir d 'y adhérer a été 
accueilli favorablement :rar les Etats contrac
tants, sont convenus qu il sera ouvert au Mi
nistère des Affaires Etrangère des Pays-Bas un 

procès-verbal d'adhésion destiné à recevoir et à 
coustater les dites adhésions lesquelles sortiront 
leur effet 60 jours après la signature du dit 
procès-verbal. 

Le présent protocole sera ratifié et les ratifi
cations en seront déposées à La H aye, d ès que 
six des Puissances signataires séront en mesure 
de Ie faire. 

Il entrera en vigueur Ie trentième jour à 
partir de la date ou les Puissances signataires 
auront déposé leurs ratifications. 

En foi de quoi les soussignés, dûment autori
sés à eet effet, ont signé Ie présent protocole 
qui portera la date de ce jour, et dont une copie 
certifiée conforme sera transmise à chacune des 
Puissances signataires. 

Fait à La Haye, Ie 28 novembre 1923 . 
Pour la Suède : 

ADLERCREUTZ. 
Pour la Belgique: 

PRINCE ALBERT DE LIGNE. 
Pour la Suisse : 

A. DE PURY. 
Pour l' Espagne : 

SANTIAGO MENDEZ DE Vroo. 
Pour l' !talie : 

FRANCESCO MAESTRI MOLINARI DE METTONE. 
Pour le Portugal : 

SANTOS BANDEIRA. 
Pour la Hongrie : 

JEAN WETTSTEIN DE WESTERSHEIMB. 
Pour la Roumanie : 

HENRY CATARGI. 
'Pour le Luxembourg : 

A. R UEB. 
Pour l'Allemagne: 

v. Lucrus. 
Pour les Pays-Bas : 

V. KARNEBEEK. 

PROTOCOLE. 
Les Puissances contractantes de fa Convention 

relative à la procédure civile, signée à La Haye, 
Ie 17 juillet 1905, désirant mettre à même 
d'adhérer à cette convention les Etats non 
représentés à la quatrième conférence de droit 
international privé, dont Ie désir d'y adhérer 
a été ou aura été accueilli favorablement par 
les Puissances contractantes, sont convenues 
qu'il sera ouvert au Ministère des Affaires 
Etrangères des Pays-Bas un procès-verbal d'ad
hésion destiné à recevoir et à constater les dites 
adhésion~ lesquelles sortiront leur effet 60 jours 
après la signature du dit procès-verbal. 

Ce protocole sera ratifié et les ratifications en 
seront déposées à La Haye, dès que six des Puis
sances signataires seront en mesure de Ie faire. 

Il entrera en vigueur Ie trentième jour à 
partir de la date ou les Puissances signataires 
auront déposé leurs ratifications. 

En foi de quoi les soussignés, dûment auto
risés à eet effet, ont signé Ie présent protocole 
qui portera la date de ce jour, et <lont une copie 
cert1fiée conforme sera transmise à chacune des 
Puissances signataires. 

Fait à La Haye, Ie 4 jnillet 1924. 
Pour l'Espagne: 

SANTIAGO MENDEZ DE Vroo. 
Pour la Belgique : 

PcE ALBERT DE LIGNE. 
Pour la Suisse : 

ARTHUR DE PURY. 
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Pour la Suè,de : 
ADLERCREUTZ. 

Pour la Roumanie : 
HENRY ÜATARGI. 

Pour la Hongrie: 
JEAN WETTSTEIN DE WESTERSHEIMB. 

Pour la Norvège : 
EMIL HUITFELDT. 

PO'!ir l'ltalie: 
MIS FR. fuESTRI MoLINARI DE METTONE . 

Pour le Danemark : 
AXEL NöRGAARD. 

PO'!<r le Portugal : 
8,ANTOS BANDEIRA. 

Pour l'Allemagne: 
v. Lucrns. 

Pour le .uuxembO'!<r(! : 
A. RuEB. 

PO'!<r la France : 
Le Gouvernement français a signé le 
présent protocole afin de rendre possible 
l'adhésion à la convention du 17 juillet 
1905 d'Etats non représentés à la 4 ième 
Conférence de droit international privé. 
Il est toutefois entendu que cette conven
tion n 'est pas applicable entre la France 
et les Etats nouveaux adhérents. 
ÜHARLES BENOIST. 

Pour les Pays-Bas : 
v. KARNEBEEK. 

PROTOCOLE. 

Les Etats contractants de la Convention 
concernant les conflits de lois relatifs aux effets 
du mariage, signée à La Haye, Ie 17 juillet 1905, 
désirant mettre à même d'adhérer à cette con
vention les Etats non représentés à la quatrième 
conférence de droit international privé, <lont le 
désir d'y adhérer a été accueilli favorablement 
par les Etats contractants, sont convenus qu'il 
sera ouvert au Ministère des Affaires Etrangères 
des Pays-Bas un procès-verbal d'adhésion des
tiné à recevoir et à constater les dites adhésions 
Ie q uelles sortiront leur effet 60 jours après la 
signature du dit procès-verbal. 

Le présent protocole sera ratifié et les rati
fications en seront déposées · à La Haye, dès 
que quatre des Puissances signataires seront en 
mesure de le faire. 

Il entrera en vigueur Ie trentième jour a 
partir de la date ou les Puissances signataires 
auront déposé leurs ratifications. 

En foi de quoi les soussignés, dûment auto
risés à eet effet, ont signé Ie présent protocole 
qui portera Ja date de ce jour, et <lont une copie 
certifiée conforme sera transmise à chacune des 
Puissances signataires. 

Fait à La Haye, Ie 28 novembre 1923. 
Pour l' 1 talie : 

F'RANCESCO fuESTRI MOLINARI DE METTONE. 
Pour la Suède : 

ADLERCREUTZ. 
Pour le Portugal : 

SANTOS BANDEIRA. 
Pour la Roumanie : 

HENRY ÜATARGI. 
Pour l'Allemagne: 

v. Lucrns. 
Pour les Pays-Bas: 

V. KARNEBEEK. 

PROTOCOLE. 
Les Etats contractants de la Convention 

concernant l'interdiction et les mesures de pro
tection analogues, signée à La Haye, le 17 juillet 
1905, désirant mettre à même d'adhérer à cette 
convention les Etats non représentés à la 
quatrième conférence de droit international 
privé, <lont Ie désir d'y adhérer a été accueilli 
favorablemeot par les Etats contractants, sont 
convenus qu'il sera ouvert au Ministère des 
Affaires Etrangères des Pays-Bas un procès
verbal d'adhésion destiné à recevoir et à con
stater les dites adhésions leslluelles sortiront 
leur effet 60 jours après la s1gnature du dit 
procès-verbal. 

Le présent protocole sera ratifié et les rati
fications en seront déposées à La Haye, dès 
que quatre des Puissances signataires seront en 
mesure de Ie faire. 

Il entrera en vigueur Ie trentième jour à 
partir de la date ou les Puissances signataires 
auront déposé leurs ratifications. 

En foi de quoi les soussignés, dûment auto
risés à eet effet, ont signé Ie présent protocole 
qui portera la date de ce jour, et <lont une 
copie certifiée conforme sera transmise à cha
cune des Puissances signataires. 

Fait à La Haye, Ie 28 novembre 1923. 
Pour l'ltalie : 

FRANCESCO 1tfA.ESTRI MOLINARI DE METTONE. 
Pour le Portugal ; 

SANTOS BANDEIRA. 
PO'!<r la RO'!<manie : 

HENRY ÜATARGI. 
Pour l'Alle,nagne: 

v. Lucrns. 
Pour la Hongrie: 

FRANÇOIS ~IBRÓ DE ADAMÓCZ. 
Pour les Pays-Bas : 

V. KARNEBEEK. 

VERTALINGEN. 

PROTOCOL. 
De contracteerende Mogendheden van het op 

12 Juni 1902 te 's-Gravenhage gesloten >'erdrag 
tot regeling der wetsconflicten met betrekking 
tot het huwelijk, wenschende de op de derde 
conferentie nopens internationaal privaatrecht 
niet vertegenwoordigd geweest zijnde Staten, 
over wier verlangen om tot dit verdrag toe te 
treden door de contracteerende Mogendheden 
gunstig is beschikt, in staat te stellen tot dit 
verdrag toe te treden, zijn overeengekomen dat 
aan het Nederlandsche Ministerie van Buiten
landsche Zaken een proces-verbaal van toetre
ding zal worden geopend, bestemd tot opneming 
en vaststelling der bedoelde toetredingen, die 
in werking zullen treden 60 dagen na de t ee
kening van het genoemde proces-verbaal. 

Dit protocol zal worden bekrachtigd en de 
desbetreffende akten van bekrachtiging zullen 
te 's-Gravenhage worden neergelegd, zoodra vijf 
der Mogendheden, welke het hebben onder
teekend, in staat zullen zijn zulks te doen. 

Het zal in werking treden den dertigsten dag 
van den datum af waarop de Mogendheden, 
welke het hebben onderteekend, hare akten van 
bekrachtiging zullen hebben neergelegd. 

Ter oorkonde waarvan de ondergeteekenden, 
behoorlijk daartoe gemachtigd, dit protocol 
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hebben onderteekend, dat de dagteekening van 
heden zal dragen, en waarvan een voor eens
luidend gewaarmerkt afschrift zal worden toe
gezonden aan elk der Mogendheden, die het 
hebben onderteekend. 

Gedaan te 's-Gra.venha.ge, 28 November 1923. 
Voor Zweden : 

ADLERCREUTZ. 
Voor Zwitserland : 

A . DE PURY. 
V OOT 1 talië : 

F'RA.NCESCO l\iA.ESTRI MOLINA.RI DE METTO E. 
Voor Roemenië : 

HENRY ÛATARGI. 
Voor Portugal : 

.:lANTOS BANDEIRA.. 
Voor Hongarije.'. 

,JEAN W ETTSTEIN DE WESTERSHEI111B. 
Voor Luxemburg : 

A. R UEB . 
Voor Duitschland : 

v. Lucrns. 
Voor Nederland: 

V. KARNEDEEK. 

PROTOCOL. 

De contracteerende Mogendheden van het op 
12 Juui 1902 te 's-Gra.venha.~e gesloten verdrag 
tot regeling der wets- en 3urisclict.ieconflicten 
met betrekking tot de echtf!cheiding en de 
scheiding van tafel en bed, "'enschende de op 
de derde conferentie novens in ternationaal 
privaatrecht niet vertegenwoordigd geweest 
zijnde Staten, over wier verlangen om tot dit 
verdrau toe te treden door de contracteerende 
l\Iogenáheden gunstig is beschikt, in _staat t e 
stellen tot dit verdrag toe te treden, z!Jn over
eengekomen dat aan het Nederl a.ndsche Mi
nisterie van Buitenlandsche Zaken een proces
verbaal van toetreding zal worden geopend, 
bestemd tot opneming en vaststelling der 
bedoelde toetredingen, die in werking zullen 
t reden 60 da.gen na de teekening van het ge
noemde proces-verbaal. 

Dit protocol zal worden bekrachtigd en de 
desbetreffende akten van bekrachtiging zullen 
te 's-Gravenhage worden neergelegd, zoodra vijf 
der mogendheden, welke het hebben onder
teekend, in staat zullen zijn zulks te doen. 

H et zal in werking treden den dertigsten dag 
van den datum af waarop de Mogendheden, 
welke het hebben onderteekend, hare akten van 
bekrachtiging zullen hebben neergelegd. 

Ter oorkonde waarvan de ondergeteekenden, 
behoorlijk daartoe gemachtigd, dit protocol 
hebben onderteekend, dat de dagteekening van 
heden zal dragen, en waarvan een voor eens
luidend gewaarmerkt afschrift zal worden toe
gezonden aan elk der Mogendheden , die het 
hebben onderteekend. 

Gedaan te 's-Gra.venhage, 28 November 1923. 
Voor Zweden : 

ADLERCREUTZ. 
Voor Zwitserland : 

A . DE PURY. 
Voor 1 talië : 

FRANCESCO MAESTRI M0LINARI DE l\lETTONE. 
Voor Portugal : 

ANT0S BANDEIRA. 
Voor Hongar-ije: 

JEAN WETTSTEIN DE WESTERSHEIMB. 

Voor Roenienië : 
HENRY CATARGJ. 

Voor Luxemburg : 
A. R UEB . 

Voor Duitschland : 
v. Lucrns. 

Voor Nederland: 
V. K ARNEBEEK. 

PROTOCOL. 

De contracteerende Mogendheden van het op 
12 Juni 1902 te 's-Gra.venbage gesloten verdrag 
tot regeling der voogdij van minderjarigen, 
wenschende de op de derde conferentie nopens 
internationaal privaatrecht niet vertegenwoor
digd geweest zijnde Staten, over wier verlangen 
om tot dit verdrag toe te treden door de con
tracteerende Mogendheden gunstig is beschikt, 
in staat te stellen tot dit verdrag toe t e treden, 
zijn overeengekomen dat aan het Nederlandsche 
Ministerie v'l.n Bnitenlandsche Zaken een proces
verbaal van toetreding zal word('n geopend, 
bestemd tot opneming en vaststelling der be
doelde toetredingen, die in werking znllen treden 
60 da.gen na. de teekening van het genoemde 
proces-verba.al. . 

Dit protocol zal worden bekrachtigd en de 
desbetreffende akten van bekrachtiging zullen 
te 's-Gravenhage worden neergelegd, zoodra 
zes der llfogenilheden, welke het hebben onder
teekend, in staat zullen zijn zr lks te doen . 

H et zal in werking treden den dertigsten dag 
van den datum af waarop de Mogendheden, 
welke het hebben onderteekend , hare akten van 
bekrachtiging zullen hebben neergelegd. 

Ter oorkonde waarvan de ondergeteekenden, 
behoorlijk daartoe gemachtigil, dit protocol 
hebben onder teekend, dat de da.gteekening van 
heden zal dragen, en waarvan een voor eens
luidend gewaarmerkt afschrift 781 worden toe
gezonden aan elk der Mogendheden , die het 
hebben onderteekend. 

Gedaan te 's-Gravenhage, 28 ovember 1923. 
Voor ·Zweden : 

ADLERCREUTZ. 
Voor B elgië : 

PRINCE ALBERT DE LIGNE. 
Voor Zwitserland : 

A. DE PuRY. 
Voor Spanje : 

SANTIAGO MENDEZ DE Vwo. 
Voor Italië: 

FRANCESCO MAESTRI M0LINARI DE METTO~E. 
Voor Portugal : 

SANTOS BANDEIRA. 
Voor H 011{/ar·ij e : 

JEAN W'ETTSTEIN DE \VESTERSHEJMB. 
V OOT Roenienië : 

HENRY CATARGI. 
Voor Luxemburg : 

A. R UEB. 
V OOT Duitschland : 

v. Lucrus. 
Voor Nederland: 

V. KARNEBEEK. 

PROTOCOL. 

De contracteerende Mogendheden van het op 
17 Ju li 1905 te 's-Gravenhage geteekend verdrag 
betreffende de burgerlijke rechtsvordering, 
wenschende de op de vierde conferentie nopens 
internationaal privaatrecht niet vertegenwoor-
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digd geweest zijnde Staten, over wier verlangen 
om tot dit verdrag ~oe t e t reden door de con
tracteerende Mogendheden gunstig is of zal 
worden beschikt, in staat te stellen tot dit 
verdrag t oe t e treden, zijn overeengekomen dat 
aan het Nederlandsche Ministerie van Buiten
landsche Zaken een proces-verbaal van toe
treding zal worden geopend, bestemd tot op
neming en vaststelling der bedoelde toetredin
gen, die in werking zullen treden 60 dagen na 
de t eekening van het genoemde proces-verbaal. 

Dit protocol zal worden bekrachtigd en de 
desbetreffende akten van bekrachtiging zullen 
t e 's-Gravenhage worden neergelegd, zood.ra 
zes der Mogendheden, welke het hebben onder 
teekend, in staat zullen zijn zulks te doen. 

H et zal in werking treden den dert igsten dag 
van den datum af waarop de Mogendheden, 
welke het hebben onderteekend, hare akten 
van bekrachtiging zullen hebben neergelegd. 

Ter oorkonde waarvan de ondergeteekenden, 
behoorlijk daartoe gemachtigd, dit protocol 
hebben onder teekend, dat de dagteekening van 
heden zal dragen, en waarvan een voor eens
luidend gewaarmerkt afschrift zal worden toe
gezonden aan elk der Mogendheden, die het 
hebben onderteekend. 

Gedaan t e 's-Gravenhage, 4 Juli 1924. 
Voor Spanie : 

SANTIAGO M ENDEZ DE Vmo. 
Voor België : 

P c E A LBERT DE L IGNE. 
Voor Zwitserland : 

ARTHUR DE P URY. 
Voor Zweden : 

ADLERCREUTZ. 
Voor Roemenië : 

H ENRY C ATARGI. 
Voor Hongarije: 

J EAN W ETTSTEIN DE W ESTERSHED1B. 
Voor Noorwegen: 

EMIL H UI TFELDT. 
Voor I talië: 

Mrs FR. MAESTRI MOLINARI DE METTONE. 
Voor Denemarken: 

AXEL N ö RGAARD. 
Voor Portugal: 

SA NTO$ BANDEIBA. 
Voor Duitschland : 

v. L uorus . 
Voor Luxemburg : 

A. R uEB. 
Voor Frankrijk: 

De Fransche Regeering heeft het onder
havig f)rotocol onderteekend ten einde de 
toetreding van niet op de 48 Conferentie 
van internationaal privaatrecht vertegen
woordigd geweest zijnde Staten tot het 
verdrag van 17 Juli 1905 mogelijk te 
maken. H et is echter wel verstaan dat 
dit verdrag niet toepasselijk is tusschen 
Frankrijk en de toetredende nieuwe 
Staten. 
C HARLES B ENOIST. 

Voor Nederland ; 
V. KARNEBEEK. 

PROTOCOL. 

De contracteerende Mogendheden van het op 
17 Juli 1905 te 's-Gravenhage gesloten verdrag 
betreffende de wetsconflicten met betrekking 

tot de gevolgen van het huwelijk, wenschende 
de op de v ierde conferentie nopens internatio
naal privaatrecht niet vertegenwoordigd ge
weest zijnde Staten, over wier verlangen om 
tot dit verdrag toe te treden door de cont rac
t eerende Mogendheden gunstig is beschikt, in 
staat t e stellen tot dit verdrag toe te treden, 
zjjn overeengekomen dat aan het Nederlandsche 
Ministerie van Buitenlandsche Zaken een 
proces-verbaal van toetreding zal worden ge
opend, bestemd tot opneming en vaststelling 
der bedoelde t oetredingen, die in werking zullen 
treden 60 dagen na de teekening van het 
genoemde proces-verbaal. 

Dit prot ocol zal worden bekrachtigd, er de 
desbetreffende akten van bekrachtiging zullen 
te 's-Gravenhage worden neergelegd, zoodra 
vier der Mogendheden, welke het hebben onder
teekend, in staat zullen zijn zulks t e doen. 

H et zal in werking treden den dertigsten dag 
van den datum af waarop de Mogendheden, 
welke het hebben onderteekend, hare akten 
van bekracht iging zullen hebben neergelegd. 

Ter oorkonde waarvan de ondergeteekenden, 
behoorlijk daar toe gemachtigd, dit protocol 
hebben onderteekend, dat de dagt,eekening van 
heden zal dragen, en waarvan een voor eens
luidend gewaarmerkt afschrift zal worden toe
gezonden aan elk der Mogendheden, die het 
hebben onderteekend. . 

Gedaan te 's-Gravenhage, 28 November 1923. 
Voor 1 talië : 

FRANCESCO l\UESTRI MOLINARI DE M ETTONE . 
Voor Zweden : 

ADLERCREUTZ. 
Voor Portugal : 

SANTOS BANDEIBA. 
Voor Roemenië : 

H ENRY CATARGI. 
Voor Duitschlarul : 

v. Lucrus. 
Voor Nederland: 

V. KARNEBEEK. 

PROTOCOL. 

De contracteerende Mogendheden van het op 
17 Juli 1905 te 's-Gravenhage gesloten verdrag 
betreffende de curateele en soortgelijke maat
regelen van bescherming, wenscliende de op 
de vierde conferentie nopens internationaal 
privaatrecht niet vertegenwoordigd geweest 
zijnde Staten, over wier verlangen om t ot dit 
verdrag toe t e treden door de contracteerende 
Mogendheden gunstig is beschikt, in staat t e 
stellen tot dit verdrag toe te treden, zijn over
eengekomen dat aan het Nederlaridsche Mi
nisterie van Buitenlandsche Zaken een proces
verbaal van toetreding zal worden geopend, 
bestemd tot opneming en vaststelling der be
doelde t oetredingen, die in werking zullen 
treden 60 dagen na de teekening van het 
genoemde proces-verbaal. 

Dit protocol zal worden bekrachtigd, en de 
desbetreffende akten van bekrachtiging zullen 
te 's-Gravenhage worden neergelegd, zood.ra 
vier der Mogendheden, welke het hebben onder
t eekend, in staat zullen zijn zulks te doen. 

H et zal in werking t reden den dert igsten dag 
van den datum af waarop de Mogendheden, 
welke het hebben onderteekend, hare akten v.an 
bekrachtiging zullen hebben neergelegd. 
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Ter oorkonde waarvan de ondergeteekenden, 
behoorlijk daartoe gemachtigd, dit protocol 
hebben onderteekend, dat de dagteekening van 
heden zal dragen, en waarvan een voor eens
luidend gewaarmerkt afschrift zal worden toe
gezonden aan elk der Mogendheden, die het 
hebben onderteekend. 

Gedaan te 's-Gravenhage, 28 November 1923. 
Voor Italië: 

FRANCESCO MAESTRI MOLINARI DE METTONE. 
Voor Portugal : 

SANTOS BANDEIRA. 

Voor Roemenië : 
HENRY ÜATARGI. 

Voor Duitschland : 
v. Lucius. 

Voor Hongarije: 
FRANÇOIS A~IBRÓ DE ADAMÓCZ. 

Voor Nederland : 
V. KARNEBEEK. 

18 Juni 1926. KONINKLIJK BESLUIT. 
Herhalingsonderwijs, dat geheel voldoet 

aan de omschrijving, door art. 3, 3° lid 
der wet voor vervolgonderwijs gegeven, 
moet voldoen aan de bij art. 21 der wet 
gestelde regelen ; is dit niet het geval, 
dan kan dit onderwijs niet uit de openbare 
kas worden bekostigd. 

WIJ WILHELl\UNA, ENZ. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den Raad der gem. Geldermalsen tegen het 
besluit van Ged. Staten van Gelderland van 
22 December 1925, n°. 266, waarbij goedkeuring 
is onthouden aan het raadsbesluit dier gAmeente 
van 20 November 1925, G n°. 1844 tot wijziging 
der gemeentebegrooting voor het dienstjaar 
1!)25 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van · Bestuur, gehoord, advies van 
21 April 1926, n~. 278 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Bii:menlandsche Zaken en Landbouw van 15 
Juni 1926, n°. 3908, Afd. B.B. ; 

0. dat de Raad van Geldermalsen in zijne 
vergadering van 20 November 1925 heefi be
sloten de begrootmg cter gemeente voor het 
dienstjaar 1925 te w,izigen, o. m. door aan
vulling der uitgaven met twee posten onder 
volgnummerR 169a en 169/J van par. 12 Hoofd
stuk VIII afdeeling I, ten bedrage van f 375 
en f 25, onderscheidenlijk voor beloonin$ der 
onderwijzers van het herhalingsonderwiJs en 
aanschaffing en onderhouden van schoolboeken, 
leermiddelen en schoolbehoeft,en voor dit onder
wijs; 

dat Ged. Staten van Gelderland bij besluit 
van 22 December 1925 aan het raadsbesluit 
hunne goedkeuring hebben onthouden uit over
weging, dat bij het raadsbesluit de be~rooting 
1925 in uitgaaf wordt aangevuld, tenemde het 
herhalingsonderwijs te kunnen bekostigen ; dat 
dit herhalingsonderwijs naar zijn aard lager 
onderwijs is en wel dat, bedoeld in art. 3, lid 
1, der Lager-Onderwijswet ; dat dit onderwijs 
dan ook behoort te voldoen aan de bepalingen, 
bij de Lager-Onderwijswet gesteld, hetgeen 
niet het $eva! is ; dat dit herhalingsonderwijs 
derhalve m strijd is met de wet ; weshalve het 
raadsbesluit, waarbij gelden op de begrooting 

worden gebracht voor dit onderwijs, niet voor 
goedkeuring vatbaar is; 

dat van het besluit van Ged. Stat-en de Raad 
van Geldermalsen bij Ona in beroep is gekomen, 
aanvoerende dat, het in zijne gemeente te geven 
onderwijs geheel is bedoeld als herhalingsonder
wijs, omdat daarvan alleen wordt gebruik ge
maakt door kinderen, die de gewone lagere 
dagschool .hebben afgeloopen en die niet meer 
leerplichti$ zijn; dat aan de bedoelde dag
scholen, d,e in hoofdzaak worden bezocht door 
de kinderen van rle arbeidende klasse, ten ge
volge van het veel voorkomende landbouw
verlof en het groote schoolverzuim, gedurende 
den zesjarigen leergang de voor dat tijdvak 
bestemde leerstof met een zoo vlug tempo moet 
worden afgewerkt dat na het verlaten van de 
school, in de meeste gevallen, zoodra de l,eer
plichtwet dit toelaat, steeds groote behoefte 
bleek te bestaan aan herhaling van de leerstof 
van de laatste jaren, en met het geven van 
vervolgonderwijs bij deze kinderen als regel 
practisch niets te bereiken is ; dat verder de 
vroeger opgedane ervaring heeft geleerd, dat 
slechts laat in het najaar en vroeg in het voor
jaar, wanneer de landbouwwerkzaamheden 
geheel stil liggen, op leerlingen voor een derge
lijken cursus te rekenen valt, waardoor .slechts 
een cursus van 120 uren met trouwe opkomst 
mogelijk is ; dat wanneer een cursus van een 
grooter aantal uren, en dus ook verdeeld over 
een groot aantal maanden, gegeven zou worden, 
blijken zou dat de leerlingen ten gevolge van 
allerlei werkzaamheden weg bleven. en de lan
~ere duur van den cursus enkel zou bestaan 
m het uitbetalen van salaris aan het personeel, 
zonder <lat daarvoor nuttig werk verricht werd ; 
dat, waar de wet op het lager-onderwijs slechts 
eischcn stelt voor het vervolgonderwijs, ~och 
niet kan worden aangenomen, dat door deze 
bepaling aan de gemeente het recht is ontnomen 
op hare kosten dat onderwijs te laten geven 
wat voor hare bevolking nuttig is ; dat, da<t.r 
het hier gegeven wordende herhalingsonderwijs 
aan kinderen, niet meer vallende onder de Leer
plichtwet, in het belang is van de volksont
wikkeling en geheel in overeen~temming met 
het doel der Lager-Onderwijswet, de Raad ver
zoekt de bovenbedoelde b3grootingswijziging 
alsnog goi,d te keuren ; 

0. dat art. 3, 3e lid, der Lager-Onderwijswet 
1920 inhoudt, dat het vervolgonderwijs, voor
zoover het geheel of gedeeltelijk uit openbare 
kassen wordt bekostigd, is het onderwijs, ge
geven gedurende ten minste twee achtereen
volgende leerjaren aan hen, die de lagere school 
hebben verlaten en niet meer voor die school 
leerplichtig zijn, een en ander volgens de regelen 
bij art. 21 gesteld ; 

dat het krachtens de, door den Raad van 
Geldermalsen bij besluit van 9 October 1925 
vastgestelde verordeni?~ te geven onderwijs, 
omvattende vijf der vakken, genoemd in art. 2, 
l• lid, der Lager-Onderwijswet 1920, blijkens de 
bepalingen der verordening is bestemd voor 
hen, die de lagere school hebben verlaten en 
niet meer onder de verplichting vallen het 
gewoon of buitengewoon lager-onderwijs te 
volgen, terwijl de te behandelen leerstof over 
een tijdperk van twee jaren wordt verdeeld ; 

dat dit onderwijs, met den naam herhalings • 
onderwijs betiteld, geheel voldoet aan de om-



1926 18 JUNI. 380 

schrijving in het bovenaangehaalde :ie lid van 
art. 3 der Lager-Onderwijswet 1920 voor ver
volgonderwijs gegeven, en dan ook niet anders 
dan als vervolgondnw~js in den ,in der wet 
kan worden bescliouwd; 

dat, aangezien het bierbedoelde, krachtens 
de verordenin~ te geven. onderwijs niet vol
doet aan de bi.] art. 21 der wet gestelde regelen, 
in het bijzonder niet aan het voorschrift, ver
vat in het tweede lid, dat het onderwijs moet 
worden gegeven in een cursus, die ten minste 
150 uren per jaar duurt, dit onderwijs naar de 
bepa-1ing van art. 3, 3• lid der wet, niet uit de 
openbare kas kan worden bekostigd ; 

dat Ged. Staten mitsdien terecht aan het 
raadsbesluit waarbij met aanvulling van de 
gemeente- begrootin~ van het dienstjaar 1925 
de voor dit onderwijs benoodigde gelden op die 
begrooting zijn uitgetrokken, hunne goedkeu
ring hebben onthouden; 

Gezien de Gemeentewet en de Lager-Onder
wijswet 1920 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan. 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken en 

Landbouw is belast, enz. (A. B.) 

18 Juni 1926. KONINKLIJK BESLUIT. 
Een raadsbesluit tot het beleggen van 

gemeentegelden, met name het plaatsen 
van een bedrag voor vast op een spaar
bank boekje, behoeft niet de goedkeuring 
van Ged. Staten. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
den Raad der gemeente Zuidzande tegen .li.et 
besluit van Ged. Staten van Zeeland van 5 Fe
bruari 1926, n°. 8, l • Afd., waarbij goedkeuring 
is onthouden aan zijn besluit van 19 Januari 
1926. om de opbrengst van den verkoop van 
de dokterswoning voor vast op een spaarbank
boekje der Coöperatieve Boerenleenbank te 
Oostburg te beleggen; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
2 Juni 1926, n°. 480 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 17 
Juni 1926, n°. 4172, Afd. B.B.; 

0. dat de Raad van Zuidzande in zijne ver
gadering van 19 Januari 1926 heeft besloten 
tot het voor vast plaatsen op een spaarbank
boekje bij de Coöperatieve Boerenleenbank in 
het voormalig 4• district van Zeeland, ge
vestigd te Oostburg, van een bedrag van f 5000, 
uit overweging dat het gewenscht is de op
brengst van den verkoop van de dokterswoning 
ad f 5000 vast te beleggen ; dat belegging op 
het spaarbankboekje der Coöperatieve Boeren
leenbank in het voormalig 4° district van 
Zeeland, gevestigd te Oost-burg, sol ide is, aan
gezien de persoonlijke aansprakelijkheid der 
leden bij de oprichtingsakte is vastgesteld, 
zoodat gezeo-d kan worden. dat de waarde van 
het bele~de ~apitaal steeds 100 % zal bedragen ; 
dat op cte handelingen van de genoemde Bank 
een zeer scherpe cont.röle wordt uitgeoefend, 
waardoor fraude geheel buitengesloten kan 
worden geacht ; dat belegging in Staat,sfondsen, 
wegens den thans geldenden hoogen koers ge
acht kan worden nadeelig te zijn ; dat welis-

waar de renteopbrengst ± 3/4 % minder be
draagt, doch dat hiertegenover staat : 

1 °. de groote soliditeit der belegging ; 
2°. het gemis aan kans van daling in koers, 

waardoor kapitaalsverlies ontstaat ; 
3°. het ontbreken van de kosten van aan

en verkoop der waarden en die van het ver
zilveren der coupons ; 

dat Ged. Staten bij schrijven van " Februari 
1926, n°. 8, l • afd., aan het gemeentebestuur 
van Zuidzande hebben bericht, dat zij aan het 
raadsbesluit hunne goedkeuring hebben ont
houden op grond dat zij de soliditeit van de 
Boerenleenbank te Oostburg uit een oogpunt 
van particulier belang geenszins wenschen te 
betw1~ten, doch dat bij de uitoefening van hun 
door de wet opgedra~en toezicht op het ge
bruik en de bestemmmg van het gemeentelijk 
vermogen zjj het vór·r alles noodig achten, da.t 
dat vermogen zooveel mogelijk van specula
tieve bedoelingen vrij bJ'ijft ; dat zij uit dit 
oogpunt Staatsfondsen en zelfs de Bank van 
Neder!andsrhe gemeenten, waarbij de beleg
gingsveiligheid min of meer officieel gewaar
borgd mag heeten, hooger stellen dan een 
Boerenleenbank; dat de opmerking dat de 
persoonlijke aansprakelijkheid der leden bij 
de oprichtingsakt,e is vastgesteld, niets be
wijst voor de beleggingszekerheid, vermits die 
aansprakelijkheid ook bij minder solide in
stellingen dan Boerenleenbanken reRel pleegt 
te zijn ; dat zij het argument dat de sohdit,eit 
van belegging bij een Boerenleenbank zoo 
groot zou zijn, dat men daarin zelfs eene com
pensatie zou mogen zien van het nadeel van 
een lagere rente dan op dit oo~enblik voor 
normale belegging geldt, evenmm gelukkig 
geko1en achten ; dat zij in de tweede plaats 
er op wjjzen, dat, mocht bij staat8fondsen 
daling van den koers al mogelijk zijn, deze 
koers toch altijd verband zal blijven houden 
met den algemeenen rentestandaard, welke 
thans bij parikoers nog aanmerkelijk hooger 
is dan de rente, die de Boerenleenbank zal uit
keeren, terwijl bovendien ook deze rente niet 
va~Lstaat, dewijl het Bestuur der Bank te allen 
tijde bevoegd blijft de rente te verlagen of 
anders langer deposito te weigeren ; dat ten 
slotte alle overwegingen in het raadsbesluit op 
dit oogenblik hare waarde verliezen tegenover 
de nog bestaande mogelijkheid om het bewust,e 
k~:pitaal bij parikoers en zonder onkosten tegen 
4½ % te beleggen bij de Bank van Neder
landsche gemeenten, eene belegging, waarop 
hun college niet aandringt, doch waarvan de 
zekerheid toch altijd nog beter gewaarborgd 
is dan die van belegging bij eene Boerenleen
bank; 

dat van het besluit van Geel. Staten de Raad 
van Zuidzande bij Ons in beroep is gekomen, 
betoogende dat de belegging vàn het bedoelde 
kapitaal bij de Ccöperatieve Boerenleenbank 
in geen geval minder veilig zou zijn dan bij de 
Bank van Nederlandsche gemeenten en voorts 
aanvoerende dat de constante jurisprudentie 
sedert jaren luidt, dat het in bewaring geven 
van gelden, aan de gemeente toebehoorende, 
de goedkeuring van de Ged. Staten niet eischt ; 
dat bij Ons besluit van den 15en December 
1925, n°. 34 nog werd uitgemaakt, dat de 
raadsbesluiten, voor zoover zij strekken tot het 
in bewaring geven van gelden niet aan de goed-
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keuring van de Ged. Staten zijn onderworpen ; 
0. dat ingevolge art. 146 der Grondwet de 

besluiten der gemeentebesturen rakende zoo
danige beschikking over gemeentelijke eigen
dommen of zoodanige burgerlijke rechtshande
ling als de wet aanwijst, aan de goedkeuring 
van Ged. Staten zijn onderworpen ; 

dat in art. 194 van de Gemeentewet, welk 
artikel strikt moet worden geïnterpreteerd, is 
aange$even welke beschikking over gemeente
lijke eigendommen en andére burgerlijke rechts 
handelingen deze goedkeuring behoeven ; 

dat daarin niet zijn genoemd besluiten van 
gemeentebesturen tot het beleggen van ge
meentegelden ; 

dat eene belegging als door den Raad van 
Zuidzande beoogd, met name door het plaatsen 
van een bedrag van f 5000 voor vast op een 
spa.arbankboekje bij de Coiiperatieve Boeren
leenbank te Oostburg, niet kan worden gebracht 
onder littera a van art. 194 aangezien met het 
aangaan van geld!eeningen aldaar kennelfjk 
alleen zijn bedoeld besluiten tot het in leen op
nemen van geld ten laste der gemeente, terwijl 
ook littera c van dit artikel n iet geacht kan 
worden in deze van toepassing te zijn, ver
mits het plaatsen van geldelijke bedragen op 
een spaarbankboekje wellicht als het in be
waring of t er leen geven van geld kan worden 

aangemerkt doch niet alg het koopen van 
schuldbrieven of vorderingen, waarvan in deze 
wetsbepaling sprake is ; 

dat mitsdien het besluit van den Raad de 
goedkeuring van Ged. Staten niet behoeft ; 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het besluit van Ged. Staten van Zeeland van 
f5 Februa ri 1926, n°. 8, l • Afd., te vernietigen. 

Onze Minister van Binnen!andsche Zaken en 
Landbouw is belast., enz. (A. B.) 

18 Juni 1926. KONINKLIJK BESLUIT, 
Onder "jaarwedden en wedden", bedoeld 

in het 1 • lid, zijn ook de belooningen van 
onderwijzers, die met de tijdelijke waar
neming dezer functie zijn belast, begrepen. 
Bij de toepassing van het 1 ° lid behoort 
geen onderscheid t e worden gemaakt tus
schen tijdelijk aangestelde onderwijzers, 
die benoemd zijn t er vervanging van onder
wijzers, wier jaarwedden door het Rijk 
aan het schoolbestuur worden vergoed, en 
andere tijdelijk aange~telde onderwijzers. 

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

het Bestuur der Vereeniging tot Bevorderi'lg 
van Christelijk Nationa.al Schoolonderwijs ge
vestigd te Amersfoort tegen het besluit van 
Ged. Staten van Utrecht van 9 Juni 1925, 
derde afdeeling, n°. 1390/1207, waarbij onge
grond is verklaard zijn beroep tegen het be
sluit van den Raad van Amersfoort van 26 Fe
bruari 1925, houdende afwijzende beschik.Icing 
op zijne aanvrage om vergoeding uit de ge
meentekas als bedoeld in art. 100 der Lager
Onderwijswet 1920, over het jaar 1923, ten 
behoeve van de bijzondere school voor gewoon 
lager onderwijs in de Frederik van Blanken
heymstraat 33 aldaar ; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 

30 September 1925, n°. 857 en 2 Juni 1926, 
n°. 857/87 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
14 Juni 1926, n°. 7136, Afd. L. 0. F. ; 

0 . dat de Raad van Amersfoort bij besluit 
van 26 Febr. 1925 afwijzend heeft beschikt 
op de aanvrage der Vereeniging tot bevorde
ring van Christelijk Nationaal Schoolonderwijs 
t e Amersfoort om vergoeding uit de gemeentekas 
over het jaar 1923 al~ bedoeld in art. 100 der 
Lager-Onderwijswet 1920 voor cle onderwijzeres 
W. A. J . Verkouter, die gedurende het tijdvak 
van 25 September t ot en met 31 December 1923 
wa-s verbonden aan de school voor gewoon lager 
onderwijs in de Frederik van Blankenheym
straat 33 te Amersfoort ; dat een door het 
schoolbestuu.r tegen dit besluit bij Ged. Staten 
ingesteld beroep door dit college ongegrond is 
verklaard uit overweging onder anderen, dat 
Mejuffrouw W. A. J. Verkouter aan de voren 
bedoelde bijzondere school verbonden was 
t er tijdelijke waarneming van de betrekking 
van onderwijzer en wel ter vervanging van den 
met ziekteverlof afwezig zijnden onderwijzer 
,J. H. Wiegers, wiens jaarwedde door het Rijk 
aan het schoolbestuur werd vergoed en zij niet 
kan beschouwd worden als onderwijzeres in 
den zin van art. 100 der wet ; 

.dat het schoolbestuur in beroep aanvoert, 
dat Onze Minister van Onderwijs, Kunstrn 
en Wetenschappen, beslissende dat het salaris 
van Mejuffrouw Verkouter niet door het Rijk 
behoort te worden vergoed, zich kennelijk op 
het standpunt heeft geplaatst, dat het salaris 
van eene leerkracht, welke ovtreedt ter ver
vanging van een, naar de rueuwe bepalingen 
boventalligen onderwijzer, niet cloor het Rijk 
moet worden vergoed ; dat de gemeente, vrij 
zijnde om zooveel leerkrachten, vaste of tijde
lijke, boven het verplichte aantal aan te stellen, 
als zij dienstig oordeelt, naar art. 100 der 
Lager- Onderwijswet 1920 verplicht is, om naar 
de verhouding in dit artikel aangegeven, ook 
de salarissen van eventuee!e leerkrachten bij 
een bijzondere school in functie gesteld bovrn 
het aantal, waarvan de salarissen door het 
Rijk worden vergoed, aan het bestuur dier 
school te vergoeden ; 

0. dat blijkens de stukken in de gemeente 
Amersfoort aan eene openbare school in 1923 
meer onderwijzers werkzaam waren, dan het 
aantal waarvan ingevolge art. 56 der Lager
Onderwijswet 1920 de jaarwedden bij de be
schikking van Onzen Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen van 6 September 

.1924, n°. 8169, afrl. L. O. F., door het Rijk aan 
de gemeente werden vergoed ; · 

dat ingevolge art. 100, eerste lid, der Lager
Onderwijswet 1920 het bestuur der bovenge
melde bijzondere school aanspraak heeft op 
vergoeding uit de gemeentekas van de jaar
wedden en wedden van even zooveel aan die 
school verbonden onderwijzers boven het aantal, 
waarvan de jaarwedden en wedden ingevolge 
art. 97 der wet door het Rijk aan dat bestuur 
worden vergoed ; 

0. dat vaststaat, dat de jaarwedde van de 
onderwijzeres Mejuffrouw Verkouter over het 
jaar 1923 door het Rijk niet is vergoed; 

dat derhalve het schoolbestuur ingevolge 
art. 100, 1° lid, der wet over dit jaar aanspraak 
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heeft op vergoeding harer jaarwedde uit de 
gemeentekas ; 

dat daaraan niet afdoet dat deze onderwijrnres 
slechts tijdelijk aan deze school was verbonden; 

dat toch de in art. 100, 1 e lid, der wet voor
komende uitdrukking "jaarwedden en wedden" 
van onderwijzers, ook blijkens de geschiedenis 
der wet, in dien zin moet worden opgevat, dat 
daarin ook de belooningen van onderwij zers, 
die met de tijdelijke waarneming dezer functie 
zijn belast, worden begrepen ; 

dat aan het hierboven gestelde f'venmin 
afdoet, dat de onderwijzeres Verkouter aan 
de school verbonden was ter vervanging van 
den met ziekteverlof afwezig zijnden onder
wijzer J . H. Wiegers, wiens jaarwedde door het 
Rijk aan het schoolbestuur werd vergoed ; 

dat toch art. 100, eerst,e lid, der wet geen 
ondnscheid maakt tusschen tijdelijk aange• 
stelde onderwijzers die benoemd zijn ter ver
vanging van onderwijzers, wier jaarwedden 
door het Rijk aan het schoolbestuur worden 
vergoed, en andere tijdelijk aangestelde onder
wijzers, zoodat zoodanig onderscheid bij de 
toepassing dezer wetsbepaling evenmin ter 
sprake komt ; 

dat derhalve de Raad der gemeente Amers
foort bij zijn besluit van 26 F ebruari 1925 ten 
onrechte afwijzend heeft beschikt op de aan
vrage van het schoolbestuur om vergoeding 
der jaarwedde van de bovengemelde onder
wijzeres uit de gemeentekas en Ged. Staten 
bij hun bestreden besluit t en onrechte het tegen 
het raadsbesluit ingesteld beroep ongegrond 
hebben verklaard; 

Gezien de bovengemelde wet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het bestreden beEluit van Geel. Staten van 
Utrecht van 9 Juni 1925, derde afdeeling 
n°. 1390/1207 en het besluit van den Raad 
der ~em. Amersfoort van 26 Februari Jll25 te 
vermetigen. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast, en z. (A. B.) 

18 Juni 1926. KONINKLIJK BESLUIT. 
De gemeenteraad is niet bevoegd tot 

het toekennen van een toeslag op het 
presentiegeld aan de niet-ambtelijke leden 
eener schattingscommissie. 

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

den Raad der gem. Wormerveer tegen het be
sluit van Ged. Staten van Noord-Holland van 
9 Dec. 1925, n°. 129, waarbij goedkeuring is 
onthouden aan zijn besluit van 13 Juli 1925, 
gewijzigd bij besluit van 3 November 1925, 
tot wijziging der gemeentebegrooting voor het 
dienstjaar 1924 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 31 
Maart 1926, n°. 230; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 
17 Juni 1926, n°. 4024, Afd. B. B.; 

0. dat Ged. Staten van Noordholland bij 
besluit van 9 December 1925, n°. 129 hunne 
goedkeuring hebben onthouden aan het besluit 
van den Raad der gemeente Wormerveer van 
13 Juli 1925, gewijzigd bij besluit van 3 No
vember 1925, tot wijziging der begrooting van 

inkomsten en uitgaven voor het dienstjaar 
1924, uit overweging dat bij dit raadsbesluit 
aan de begrooting der gemeente voor 1924 
onder volgnummer 273a een post van f 64 is toe
gevoegd voor het uitkeeren van een bijslag op 
het presentiegeld voor de leden der schattings• 
commissie voor de Rijksinkomstenbelasting; 
dat in art. 65, laatste alinea, der wet op de In
komstenbelasting 1924 de regeling der toe
kenning van presentiegeld aan de niet-ambte
lijke leden der schattingscommissie voor de 
directe belastingen is opgedragen aan de Kroon, 
zoodat eene nadere regeling dezer presentie
gelden in den vorm van een bijslag daarop door 
den Raad in strijd moet worden geacht met 
het bepaalde bij art. 150 der Gemeentewet ; 

dat van dit besluit van Ged. Staten de Raad 
der gemeente Wormerveer bij Ons in beroep 
is gekomen, aanvoerende dat het toekennen 
van een bijslag op het presentiegeld voor de 
leden der schattingscommissiën voor de Rijks
inkomstenbelasting h. i. niet in strijd is met 
art. 150 der Gemeentewet ; 

0. dat krachtens art. 65 der wet op de In
komstenbelasting 1914 de toekenning van 
presentiegeld aan de niet-ambtelijke leden 
eener schattingscommissie door Ons geschiedt ; 

dat de toekenning van gemeentewege van 
een zoodanig presentiegeld, zij het ook in den 
vorm van een toeslag, zich met deze wetsbe
paling niet verdraagt ; 

dat Ged. Staten van Noord-Holland mits
dien terecht aan het raadsbesluit hunne goed-
keuring hebben onthouden ; -

Gezien de Gemeentewet en de Wet op de 
Inkomstenbelasting 1914 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken en 

Landbouw is belast, enz. (A. B ) 

18 Juni 1926. KONINKLIJK BESLUIT. 
Waar appellant niet ongunstig bekend 

staat, hij slechts éénmaal is veroordeeld 
en de kans op zijn reclasseering zeer groot 
is te achten, moet worden aangenomen, 
dat hij verkeert in een bijzonder geval als 
bedoeld in art. 23, 3• lid der Dienstplichwet. 

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

D. Hamstra te Harderwijk tegen de besUssing 
van Onzen Minister van Oorlog van 24 Augustus 
1925, VII• Afdeeling n°. 326 H, waarbij D. 
Hamstra van den dienst werd uitgesloten ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 17 
Ma~rt 1926, n°. 974 (van 1925) ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Oorlog van 12 ,Juni 1926, VII• Afd. n°. 263 H; 

0. dat Onze Minister van Oorlog bij zijne 
evengenoemde beschikking D. Hamstra te 
Harderwijk op grond van art. 23, 1 • lid a der 
Dienstplichtwet van den dienst heeft uitgesloten ; 

dat van deze beschikking D. Hamstra bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende dat 
zijn straftijd eindigt 15 Mei 1926; dat hij veel 
ambitie gevoelt voor den militairen stand ; 
dat hij zich ernstig heeft voorgenomen zijn 
leven te beteren en zich nooit meer aan eenig 
m;sdrijf zal schuldig maken ; 

0. dat uit de nadere ambtsberichten, inge-
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wonnen naar aanleiding van de behandeling 
van deze zaak voor de Afdeeling van den Raad 
van State voor de Geschillen van Bestuur is 
gebleken dat de appellant niet ongunstig be
kend ~taat, dat hij slechts eenmaal is veroor
deeld en dat de kans op zijn reclasseering zeer 
groot is te achten ; 

dat onder deze omstandigheden moet worden 
aangenomen dat de appellant verkeert in een 
bijzonder geval waarin ingevolge art. 23, 3• lid, 
der Dienstplichtwet de uitslmting achterwege 
kan worden gelaten ; 

Gezien de Dienstplichtwet · 
Hebben goedgevonden en verstaan 

met vemiet1ging nn de be~lissing van Onzen 
Minister van Oorlog van 24 Aug. 1925, VII• 
Afd. n°. 326 H, D. Hamstra te Harderwijk 
niet van den dienst uit te sluiten. 

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

18 Juni 1926. KONINKLIJK BESLUIT. 
Bij de berekening van het gemiddeld 

aantal lesuren, bedoeld in art. 101, negende 
lid, laatste zinsnede, der La~er-onderwijs
wet 1920, is de omstandigheid dat enkele 
der daar bedoelde openbare scholen eerst 
in de loop van het voorafgaande kalender
jaar geopend zijn, van geen belang. 

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

het bestuur der Vereeniging tot oprichting en 
instandhouding van Gereformeerde scholen te 
Utrecht tegen het besluit van Ged. Staten van 
Utrecht van 22 December 1925, derde afdeeling 
n°. 3251/2370, voor zoover daarbij met hand
having van het besluit van den Raad van 
Utrecht van 4 Juni 1925 de vergoeding, bedoeld 
in artikel 101, negende lid, der Lager-onder
wijswet 1920, over 1924 voor de bijzondere 
school voor uitgebreid lager onderwijs, Plompe
torengracht 25bis aldaar, is vastgesteld op 
f 1529.11; . 

Den Raad van State, afdeeling voor da Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
2 Juni 1926, n°. 428; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
16 Juni 1926, n°. 7134, afdeeling Lager Onder
wijs Financieel ; 

0. dat de Raad der gemeente Utrecht in 
zijne vergadering van 4 Juni 1925 de bedragen 
der vergoeding, bedoeld in artikel 101, negende 
lid, der Lager-onderwijswet 1920, over het jaar 
1924 en van het voorschot op die vergoeding 
voor 1925 heeft vastgesteld ; dat, nadat het 
bestuur der Vereeniging tot oprichting en 
instandhouding van Gereformeerde scholen te 
Utrecht van dit besluit, voor zoover het de 
school dezer vereeniging aan de Plompetoren
gracht n°. 25bis betrof, bij Ged. Staten van 
Utrecht in beroep was gekomen, dit college bij 
besluit van 22 December 1925, derde afdeeling 
n°. 3231/2370, met handhaving van het be
streden raadsbesluit voor zooveel de evenver
melde school betreft, het bedrag van het aan 
het bestuur der school voor 1925 te verleenen 
voorschot heeft vastgesteld op f 1223.29 en 
de vergoeding over 1924 op f 1529.11, daarbij 
overwegende, dat het door den appellant tegen 
het bestreden raadsbesluit aangevoerd be
zwaar is gericht tegen de wijze, waarop - voor 

zoover de vorenbedoelde school aangaat - het 
gemiddeld aantal lesuren is berekend, gedurende 
welke aan de voor toepassing van het gemelde 
wetsartikel tot maatstaf genomen openbare 
uitgebreid lager onderwijsscholen in 1923 vak
onderwijs is gegeven ; dat in het beroepschrift 
eene bereke=g is aangegeven, welke van die, 
door den Raad gevolgd bij de bepaling van de 
bestreden bedragen, afwijkt voor zoover be
treft: a. het aantal uren, gedurende welke door 
vakonderwijzers aan openbare uitgebreid la,ger 
onderwijsscholen les is gegeven, en b. het getal, 
vertegenwoordigende het aantal scholen. als 
deeler aangenomen bti de berekening van J,et 
hiervoren bedoeld geiniddeld aantal lesuren ; 
dat voor zoover de hierboven onder a bedoelde 

_ afwijking betreft, de telling van het aantal 
uren, zooals deze door den appellant in het 
beroepschrift is aangegeven en overgenomen 
uit het verslag der commissie voor plaatselijk 
schooltoezicht in de gemeente Utrecht, onjuist 
is gebleken ; dat met betrekking tot de hier
voren onder b bedoelde afwijking het verschil 
hierin bestaat, dat door den Raad twee open
bare uitgebreid lager onderwijsscholen, welke 
op 1 September 1923 zijn geopend, bij de be
rekening van het gemiddeld aantal lesuren 
ten volle zijn medegeteld, terwijl de appellant 
deze, in verband met de opening, elk voor 1/s. 
in rekening heeft gebracht; dat artikel 101, 
negende lid, laatste volzin, der Lager-onder
wijswet 1920 geen onderscheid maakt tusschen 
scholen, waaraan gedurende het geheele jaar 
en waaraan gedurende een gedeelte van het 
jaar, waarover de berekening lc,opt, door vak
onderw\jzers werd l,3s gegeven, zoodat een 
dergelijke school, welke ,n den loop van een 
jaar is geopend, t en volle bij de berekening moet 
medetellen ; dat het gemiddeld aantal weke
lijksche lesuren der hiervoren bedoelde gelijk
soortige scholen in 1925 bedroeg 11, h€t ge
middeld bedrag, der per lesuur over 1925 voor
de openbare uitgebreid Jagt>re onderwijsscho,en 
is uitgegeven f 139.01, zoodat voor de bijzondere 
uitgebreid lager onderwijsscholen ten hoogste 
over 1924 kan worden uitbetaald f 152!).ll; 
dat aan de van den appellant uitgaande school 
aan de Plompetorengracht n°. 25bis voor uit
gebreid lager onderwijs in 1924 gemiddeld 
131/, lesuren per week door vakonderwijzers 
zijn gegeven, waarvan slechts 11 worden ver
goed, Ömdat het gemiddelde aantal van de 
open bare uitgebreid lager onderwijsscholen niet, 
hooger is geweest ; 

dat van het besluit van Ged. Stater> het 
schoolbestuur bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat het het billijk a~ht, dat het 
aantal lesuren vakonderwijs, aan de beide 
openbare uitgebreid lager onderwijsscholen, 
welke eerst op 1 September 1923 zijn geopend 
en welk vakonderwijs dus slechts gedurende 
enkele maanden is gegeven, tot een evenredig 
aantal over eep geheel jaar herleid wordt door 
dit aantal met drie te vermenigvuldigen, of 
door dezp beide scholen bij de bepaling van 
het gem;ddelde der vijf overeenkomstige open
bare scholen elk slechts voor een derde roede 
te tellen; dat de wet niet aangeeft op welke 
wijze het in artikel 101, negende lid, laatste 
volzin, bedoeld gemiddelde moet worden be
rekrncl en hare bewoordingen dus allerwinst 
aan de door het bestuur gewenschte redelijke 
en billijke toepassing in den weg staan : 
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0. dat krachtens art, . 101, negende lid, der 
Lager-onderwijswet 1920 de daarbedoelde ver
goeding niet voor een grooter aantal lesuren 
wordt toegekend dan waarvoor aan de naar de 
onderscheiding van art. 3, tweede en vierde 
lid, overeenkomstige openbare school in het 
onmiddellijk voorafgaand kalenderjaar vak
onderwijzers werkzaam zijn geweest t.erwijl 
wanneer aan meer da,n één overeenkomstige 
OP.enbare school vakonderwijzers werkzaam 
zijn, de vergoeding wordt toegekend voor ten 
hoogste het gemiddeld aantal lesuren, dat in het 
onmiddellijk voorafgaande kalenderjaar aan 
die scholen door vakonderwijzers werd les 
gegeven; 

dat vaststaat, dat in het voorafgaande kalen
derjaar, dus in 1923, in de gemeente Utrecht 
aan vijf overeenkomstige openbare scholen 
vakonderwijzers werkzaam ziJn geweest ; 

dat Ged. Staten bij de berekening der ver
go<'dmg terenht in aanmerking hebben genomen 
het gemiddelde van het aantal uren, dat door de 
aan die scholen in dot jaar verbonden vakonder
wijzer inderdaad is les gegeven, terwijl de 
omstandigheid, dat twee dei hierbedoelde open
ba,·e scholen eerst op l September 1923 zijn 
geopend, in de✓.e van geen belang is te achten; 

Gezien de Lager -onderwijswet 1920; 
H ebben go~dgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze 1Iinister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz. 
(W.G.) 

18 Jun·i 1926, K ONINKLIJK BESLUIT. 
Aanslag in de gemeentelijke inkomsten

belasting van een ambulant surnumerair 
der directe belastingen. 

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

J. A. Fraij t e H elder tegen de uitspraak van 
Ged. Staten van Gelderland van 28 Oot. 1925, 
n°. 55, in zake zijn aanslag in de plaatselijke 
inkomstenbelasting der gemeente Wageningen 
over het belastingj aar 1925/26; 

Den Raad van State enz.; 
0. dat J . A. Fraij over het belastingjaar 

1925/26 wegen'! hoofdverblijf in de gemeente 
Wageningen i& aangeslagen; 

dat, nada t hij daartegen bij Ged. Staten v-an 
Gelderland bezwaar gemaakt had, dit college 
bij besluit van 28 Oot. 1925, n°. 55, den be
streden aanslag heeft gehandhaafn, uit over
weging, dat de adressant vervult de betrekking 
van tijdelijk adjunct-inspecteur der directe 
belastingen, en uit h"ofde van die betrekking 
nu eens in deze dan weer in eene andere ge
meente vertoeft ter waarneming van ontvang
kantorer, of inspecties ; dat de adressant van 
oordeel is, d~.t hem, op grond van die wissel
valligheid zijner woonplaats, in geen der ge
meenten, waar hij te werk wordt gesteld, een 
aanslag wegens hoofdverblijf kan worden op
gelegd; dat de adressant zijne positie verge
lijkt met die der binnenschippers, welke laatste 
categorie moet geacht worden in geen gemeente 
hoofdverblijf te hebben ; dat deze vergelijking 
niet opgaat, omdat een binnenschipper, a l 
bevindt hij zich steeds in eene gemeente, zijn 
beroep in geen enkele gemeente, maar voor
namelijk tusschen verschillende gemeenten 
,,uitoefent" , terwijl de surnumerair of adjunct-

inspenteur zijne betrekking wel degelijk in de 
gemeente vervult ; da.t het na·, r de meerring 
,an Ged. Staten dan ook niet aangaat om aan 
die personen, wier ambt veelvuldige over
plaatsing meebrengt - militairen, spoorweg
personeel, post- en telegraafbeambten - hoofd
verblijf ten opzichte eener gemeente te ont
zeggen ; dat a ls zoodanig behoort te worden 
beschouwd de gemeente, waar men bij den aan
vang, op 1 Mei van het belastingjaar werkzaam 
is, in dit geval de gemeente Wagenin~,;n; 

dat var ti< ze bes lissing J. A . FraiJ bij Ons 
in beroep is gekomen, aanvoerende, dat hij op 
1 Mei 1925 geen hoofdverblijf bad te Wage
ningen, noch in eenige andere gemeente hier 
te lande ; dat hem als surnumerair der directe 
belastingen a ls standplaats Rotterdam was 
aangewezen, in welke gemeente gij ambtelijk 
nimmer is gew,•est : dat het de bedoeling was, 
hem zooveel mogelijk met de waarneming van 
ontvanglrnntoren te belasten, of wel hem ergens 
t e detacheeren ; dat hij daarom nu hier- dan 
daarheen gezonden wordt ; dat bij dan ook te 
Wageningen slechts t er tijdelijke waarneming 
van eene openbare betrekking heeft vertoefd ; 

0. dat Ged. Staten terecht hebben aange
nomen, dat J. A. Fraij op 1 Mei 1925 hoofdver
blijf had t e Wageningen, aangezien hij op dien 
datum in die gemeente, waar hij als surnumerair 
der directe belastingen was te werk gesteld, 
in een kosthuis verblijf hield ; 

dat wel is waar zijn verblijf in die gemeente 
door den aard van zijne betrekking een tijdelijk 
karakter droeg, doch dat niettemin Wage
ningen als zijn hoofdverblijf in den zin van 
art . 244a, 1°. der gemeentewet moet worden 
beschouwd, vermits de band, die bestond tus
schen deze gemeente en den appellant, hechter 
was dan die tusschen hem een eenige andere 
gemeente hier te lande, in het bijzonder hechter 
dan die met de gemeente Rotterdam, welke 
den appellant slechts officieel als st andplaats 
was aangewezen ; 

Gezien de genoemde wet ; 
·H ebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
(Gem. Stem.) 

21 Juni 1926. ARREST van den Hoogen Raad. 
Met het stellen, dat verdachte liep met 

een jachtgeweer in jagende houding, 
jagende op ,vild, is genoegzaam te kennen 
gegeven, dat hij ook in staat was met het 
geweer te schieten, hetzij doordien het 
reeds geladen was, hetzij doordien hij 
patronen bij zich had om het geweer elk 
oogenblik te laden. 

"Jagen" is niet a lleen een algemeene 
benaming voor de in art. 2 der Jachtwet 
1923 afzonderlijk aangegeven hande
lingen, maar duidt tevens aan de feitelijke 
handeling, welke ten doel heeft eenig wild 
te bemachtigen. 

Uit de verklaring van den getuige, dat 
verdachte geruimen tijd t elkens zigzag 
over het land liep met een geweer onder 
den arm, kon de rechter a fleiden, dat hij 
liep in jagende houding, t erwijl het houden 
van den loop van het geweer naar beneden 
zeker n iet op het t egendeel wijst. 

(Jachtwet, art. 2.) 

Mrs. Hesse, Segers, Ort, Taverne en Kirherger. 
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D. V., requirant van cassatie tegen een 
te zijnen laste gewezen vonnis van de Arr .. 
Recht bank te Dordrecht van den zes en twin
tigsten Maart 1926, waarbij in hooger beroep, 
met vernietiging van een op elf Februari 1926 
gewezen vonnis van het K a ntongerecht te 

· Sliedrecht , de requirant ter zake van "het, jagen 
bij ~poorsneeuw, terwijl nog geen two,alf maan
den zijn verloopen, sedert eean veroordeeling 
van <len schuldige wegens een~ overtreding 
strafbaar gesteld bij art. 46 .. lid 1. der J achtwet 
1923 onherroepelijk is geworden" , met aan
haling der artt. 20, 46, 47 en 51 der J acht wet 
1923, 23, 34, 91 van het Wetboek van Straf. 
recht , is veroordeeld tot cene geldboete van 
twintig gulden subsidiair tien dagen hechtenis, 
met verbeurdverklaring van het niet in beslag. 
genomen geweer en bevel tot, uitlevering daar
va n of betaling van de get axeerde waarde ad 
f 50 (vijft ig gulden), met bepa ling, dat bij niet 
uitlevering van het geweer of niet betaling 
van de Vljft ig gulden, de verbeurdverkla ring 
wordt vervangen door tien dagen hechtenis . 

De Hooge R aad, enz. : 
Gehoord het verslag van den R aadsheer 

Kirberger; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den requirant voorgest eld bij schriftuur en 
hierop neerkomende : 

l 0 • dat in de dagvaarding niet is gesteld, 
n och is bewezen, dat de requirant zich heeft 
bevonden in jagende houding met een geladen 
geweer en men met een ongeladen geweer niet 
kan jagen; 

2°. dat in de dagvaarding niet is gesteld voor 
welk der a lternatieven vermeld in art. 2 der 
J achtwet 1923 de requirant heeft moeten 
terecht staan en in ieder geval de Recht bank 
niet heeft onderzocht noch beslist aan welk 
dier alternatieven de requirant, zich heeft 
schuldig gemaakt : 

3°. da t de R echt bank uit de verklaring van 
getuige Damsteeg niet mocht aannemen, dat 
requirant zich in jagende houding heeft be
von den, daar hjj het geweer onder den a rm 
met den loop naar beneden droeg hetgeen wijst 
op geen jagende houding ; 

Gehoord den Advocaat-Generaal Ledeboer, 
namens den P rocureur-Generaal, in zijne con
d usie, strekkende tot enz. ; 

0 . dat bij het bestreden vonnis, met quali fi. 
catie en strafoplegging als vermeld, overeen 
komstig de dagvaarding, t en laste van den 
requirant wettig en over t uigend is bewezen 
verklaard : dat hij op 1 December 1925 te onge
veer 11 1/.o uur des voormiddags onder de ge
meente Langerak op een perceel weiland ge
legen in het veld buiten openbare wegen en 
voetpaden , zich met een dubbelloops achter
laad jachtgeweer van kaliber 16 in jagende 
houding heeft bevonden, jagende op wild, zulks 
terwijl dat weiland zoodanig onder sneeuw lag, 
dat men, het spoor van het wild daarop vol
vol&ende, kon komen tot de plau,ts waar het 
wila zich verborgen hield, zijnde bovendien 
nog geen twaalf maanden verloopen, sedert 
eene veroordeeling, van hem, requirant, bij von
nis van het K antongerecht te Sliedrecht , dd. 
8 J anuari 1925 wegens een overtreding bedoeld 
i n a rt. 46 lid 1 der J achtwet 1923 onherroepelijk 
was geworden ; 
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0. dat het eerste middel niet opgaR.t, omdat 
is gesteld en bewezen verklaard, dat requirant 
liep met een jachtgeweer in jagende houding, 
jagende op wild, waarmede genoegzaam is t e 
kennen gegeven. dat re~uirant ook in staat 
was met het geweer te sclueten, hetzij doordien 
het reeds geladen was, hetzij doordien hij -
gelijk, naar uit de bewijsmiddelen blijkt, het 
geval was - patronen bij zich had om het 
geweer elk oogenblik t e laden ; 

0 . dat het tweede middel evenmin kan baten : 
dat t och "jagen " niet alleen een al_gemeene 

bcn11.ming is voor de in art .. 2 der .J achtwet 
1923 afzonderlijk aangegeven handelingen , 
maar daarmede t evens wordt aangeduid de 
feitelijke handeling, welke ten doel heeft eenig 
wild t e bemacht igen ; 

dat verder de Recht bank met zoovele woorden 
vermeldt, dat requirant liep met de bedoeling 
om "wild t e schieten", waarmede zij te kennen 
geeft - in het midden gelaten of zulks noodig 
was -, dat requiran t wild opspoorde met het 
oogmerk het te dooden, eene verrichting welke 
valt onder art . 2 der J acht wet 1923, nu zij 
geschiedde met een geoorloofd middel ; 

0. dat ook het derde middel faalt , - wijl de 
R echt bank uit de verkl aring van getuige Dam. 
steeg, dat requirant geruimen tijd telkens zig
zag over het land liep, met een geweer ouder 
den arm kon afleiden, dat hij fop in jagende 
houding, terwijl het houden van den loop van 
het geweer naar beneden zeker niet op lwt 
tegendeel wijst ; 

Verwerpt het beroep. 

[Gewezen overeenkomstig de Oonclusie Adv.-
Gen. Mr. Ledeboer.J (N. J. ) 

21 J uni 1926. ARREST van den H oogen R aad . 
Art. 53 aanhef en onder b der A.P. V. 

Zwolle heeft alleen betrekking op de open
bare straten, stegen of wegen, zoodat het 
voorschrift betreft de openbare orde en 
veiligheid va n het verkeer . 

(A. P. V. Zwolle, art. 53.) 

Mrs. H esse, Segers, Ort , Taverne en Kirberger. 

De Ambtenaar v11,n het Openbaar Ministerie 
bij het K antongerecht t e Zwolle, requirant van 
cassatie tegen een vonnis van gemeld K an ton
gerecht van den vijft ienden April 1926, waarbij 
H. H. v. B. is ontslagen van alle rechtsver
'\"olging; 

Gehoord het verslag van den R aadsheer Kir. 
berger; 

De Hooge R aad, enz. ; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur en luidende : 
8chending door niet t oepassing van het 

sub I j. van het Besluit van Burgemeester en 
Wethouders te Zwolle van 20 April 1921, 
3• afdeeling n°. 73ld bepaalde, in verband be
schouwd met art. 53b en 78 der Algemeene 
Verordening van Polit ie der \lemeen te Zwolle, 
door<lR.t art. 53b dier P olitieverordening 
waarop het bedoelde besluit steunt - door den 
K antonrechter onverbindend wordt geacht, 
derhalve mede Schending van art . 53b en 78 

2f\ 
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dier Politieverordening, in verband beschouwd 
met art. 135 der Gemeentewet ; 

Gehoord den Advocaat-Generaal Tak namens 
den Procureur-Generaal, in zijne conclusie, 
strekkende tot enz. ; 

0. dat bij het best~den vonnis wettig en 
overtuigend is bewezen verklaard, dat de ge
requireerde in de gemeente Zwolle den 3len 
Maart 1926 des namiddags omstreeks 6.25 uur 
als bestuurder van een met een paard bespannen 
vierwielig voertuig daarmede heeft gereden door 
de Steenstraat van uit de richting Melkmarkt 
in de richting l3uitenkant, alzoo in andere 
richting dan door Burgemeester en Wethouders 
der gemeente Zwolle was bepaald ; 

0. dat art. 53 aanhef en onder b van de Alge
meene Verordening van Politie "an Zwolle, 
vooTZoover hier van belang luidt : ,,Hi>t- is ver
boden voor zoover deze verbodsbepaling door 
Burgemeester en Wethouders van toepassing 
is verklaard, met et"n rij- of voertuü; .... . 
straten, stege.n of wegen te berijden ..... in 
andere richting dan door genoemd College is 
bepaald", tegen overtreding van welk verbod 
bij art. 76 der Verordening straf wordt bedreigd, 
terwijl Burgemeester en Wethouders van 
Zwolle. bij besluit van 20 Aptil 1921 onder 
I j, h"bben bepaald, dat de Steenstraat alleen 
mag worden bereden van u:it de richting van 
den Buitenla,nt in de richting van de Melk
markt · 

0. dat de Kantonrechter het bewezen ver
klaarde niet strafba,ar heeft geacht en den ge
requireerde te dier zake heeh ontslagen van 
rechtsvervol~ing op grond, dat art. 53b niet 
verbindend IS als in strijd met art. 135 der 
Gemeentewet, omdat het, sprekend van "straten, 
stegen of wegen", ook slaat op "die straten, 
stegen of wegen", die elk karakter van open
baarheid missen en 'Yaarbij de openbare orde 
in geen enkel opzicht is betrokken, zoodat 
genoemd artikel verder gaat dan de bevo~gd
heid daaromtrent aan den Gemeenteraad bij 
art. 135 der Gemeentewet gegeven" ; 

0. omtrent het middel van cassatie : 
dat art. 53 voorkomt in Hoofdstuk III der 

Verordening, waarvan het opschrift luidt "Van 
de openbaro orde en veiligheid van personen 
en eigendommen" en wel in de derde Afdeeling 
van dat hoofdstuk, welke tot opschrift draagt 
"Van de orde en ve.iligheid van het verkeer 
op den open baren weg in het algemeen'' ; 

dat hieruit volo-t, dat bovengemelde verbods
bepaling alleen betrekking beeft op de, open
bare straten, stegen of wegen, zoodat zij betreft 
de openbare orde en veiligheid van het ver
keer; 

dat mitsdien het middel is gegrond ; 
Vernietigt het vonnis van den Kanton

rechter, doch alleen voorzoover daarbij het 
telaste~elegde niet strafbaar is geaoht en de 
gereqmreerde van rechtsvervolging is ontslagen; 

En alsnu rechtdoende ingevolge art. 105 der 
Wet op de Rechterlijke Organisatie: 

Gezien de artt. 53 aanhef en onder b, 78 
der Algemeene Verordening van Politie te 
Zwolle, 23 van het Wetboek van Strafrecht; 

Q,ualificeert het bewezen verklaarde : ,,In 
de gemeente Zwolle een straat, waarop door 
Burgemeester en Wethouders de verbodsbe
paling v11,n art. 53 aanhef en onder b van de 
A.Igemeene Verordening van Politie te Zwolle 

van toepassing is verklaard, met. een voertuig 
in andere richting berijden, dan door genoemd 
College is bepaald" ; 

Veroordeeld den gerequireerde tot betaling 
eener geldboete van drie gulden, bij gebreke 
van betaling en verhaal te vervangen door één 
dag hechtenis, zijnde deze straf met het oog 
op den persoon van den gerequireerde en de 
ernst van het feit de juiste. 

[Gewezen overeenkomstig de Conclusie Adv.-
Gen. Mr. Tak.] (N. J.) 

22 Juni 1926. CENTRALE RAAD VAN BEROEP. 
Ter berekening van het door eene ge

meente ingevolge art. 158, 2° lid aan het 
Alg. Burg. Pensioenfonds verschuldigde, 
voor zooveel betreft den tijd, door den amb
tenaar vóór 1 Juli 1922 in haar dienst 
doorgebracht, moet met de toekenning 
aan dezen van verhoogd invaliditeitspen
sioen geen rekening worden gehouden. 

De Centrale Raad van Beroep heeft de vol
gende uitspraak gegeven in zake : 

De gemeente Dordrecht, vertegenwoordigd 
door haren burgemeester P. L. de Gaay Fort
man, wonende te Dordrecht, klager, met ver
schenen, 

tegen: 
den Pensioenraad, verweerder, voor welken 
ter openbare terechtzitting al9 gemachtigde 
is opgetreden : M. J. Jansen, commies bij dien 
Raad, wonende te 's Gravenhage. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gi,zien de stukken en gehoord den boven

genoemden gemachtigde ; 
Wat aangaat de leiten ;·an het twistgeding: 
0. das verweerder bij beslissing van 31 Juli 

1924 aan X., laatstelijk verver bij de gemeente
werken te Dordrecht, krachtens de artt. 48 
lste lid d, 54, 56 lste lid A en Cb, 63 en 108 der 
Pensioenwet 1922, S. 240, over een diensttijd 
van 28 jaren, 6 maanden en 16 dagen (16 dagen 
militairen dienst, 28 jaren en 6 maand dienst 
als ambtenaar) naar de middelsom der pen -
sioensgrondslagen over de laatste drie jaren 
ten bedrage van f 1895.40 met ingang van 
2 Maart 1924 een jaarlijksch pensioen heeft 
verleend van f 1083.- en een verhooging ten 
bedrage van f 244.- voor den tijd van één 
jaar; 

0. dat verweerder bij beslissing van 24 Sep
tember 1924 aan Burgemeester en Wethouders 
van Dordrecht heeft medegedeeld, dat die 
gemeente ingevolge art. 15g der Pensioenwet 
1922 voor X. voornoemd jaarlijks vóór 1 Jüli 
aan het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds 
moet voldoen een bedrag van f 1188.-: 

0. dat Burgemeester en Wethouders van 
Dordrecht in bun tegen laatstgenoemde be
slissing gericht bezwaarschrift hebben aan
gevoerd, dat het ongeval, op grond waarvan 
aan betrokkene verhoogd inval1diteitRpensioe;n 
is toegekend, heeft plaats gehad op 13 .Januari 
1911, dat deze dus met het oog op art. 3 sub b 
der Pensioenwet voor de Gemeente-ambtenaren 
1913 geen aanspraak op verhoogd invaliditeits
pensioen ingevolge die wet kon maken, dat 
Immers de in dat artikel genoemde termijn 
van 2 jaren op 1 October 1913 reeds was ver-
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streken, dat dus terugvorder.ing van het maxi
mum pensioensgedeelte krachtens art. 68 dier 
wet wegens toekenn.ing van verhoogd invali
diteitspensioen niet mogelijk was, dat de Pen
sioenwet 1922 laatstgenoemd artikel handhaaft 
en uit de bewoordingen van art. 158 (2) der 
Pensioenwet 1922 eveneens blijkt, dat voor 
zoo ver betreft den tijd vóór 1 .T uli 1924 alleen 
kan worden teruggevorderd het bedrag, dat bij 
de berekening van het pensioen ingevolge de 
be]_)alingen der Pensioenwet voor de Gemeente
ambtenaren 1913 verschuldii:;d zou zijn ge
weest, dat zij op grond van het vorenstaande 
van meening zijn, dat het pensioensgedeelte 
voor den tijd door X. vóór 1 Juli 1922 door
gebracht, slechts kan worden berekend naar 
den werkelijk door hem in dienst der gemeente 
Dordrecht bewezen tijd, zijnde 26 jaar, 9 
maanden en 29 dagen en op d1e gronden hebben 
verzocht het door de gemeente Dordrecht, voor 
X. verschuldigd bedrag te herzien en te be
palen op f 870.- ; 

0 . dat verweerder bij nadere beslissing van 
2 Maart 1926 de bezwaren van Burgemeester 
en Wethouders van Dordrecht ongegrond heeft 
verklaard, daarbij overwegende : 

dat het bezwaar is gericht tegen de bere
kening van dat deel van het op grond van het 
tweede lid van art.ikel 158 van de Pensioenwet 
1922, S. 240, door de !?iemeente Dordrecht aan 
het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds uit te 
keeren gedeelte van het met ingang van 2 Maart 
1924 aan X. als oud-verver bij de gemeentf'
werken te Dordrecht toegekend verhoogd 
invaliditeitspensioen van f 1327.-, hetwelk 
zijn grond vindt in den diensttijd van belang
hebbende in die gemeente vóór 1 .Juli 1922 ; 

dat bij die berekening de vraag of de gepen
sionneerde volgens de vroegere Pensioenwet 
voor de Gemeente-Ambtenaren 1913 recht op 
maximum pensioen zou hebben gehad, niet mag 
worden gesteld ; 

dat toch zijn recht op pensioen uitsluitend 
door de Pensioenwet 1922 wordt behecrscht en 
dat dus voor de toepassing van artikel 158 
dier wet, dat betrekking heeft op de wijze van 
berekening van pensioensgedeelten voor de 
berekening van het door genoemde gemeente 
verschuldigd deel van zijn pensioen over ,ijn 
aan 1 Juh 1922 voorafgaanden diensttijd dat 
recht niet mag worden getoe•st aan de vroegere 
Pensioenwet voor de Gem.-Ambtenaren 1913; 

dat voor de berekening van dat deel van zijn 
pensioen de vraag beantwoord moet worden, 
welk bedrag aan pensioen hij zou hebb'ln ont
vangen wanneer hem met ingang van 2 Maart 
1924 in plaats v11n verhoogd invaliditeits
pensioen ex de P i!nsioenwet 1922, daarmede 
correspondeerend maximum-pensioen ex die 
wet van 1913 ware toegekend; 

dat dit maximum-pensioen volgens artikel 13, 
juncto artikel 12 van laatstgenoemde wet zou 
hebben bedragen 2/ 3 X f 1771.016 (de middel
som zijner pensioensgrondslagen van 2 Maart 
1919 tot 2 Maart 1924) is f ll81.-: 

dat, aangezien de totale duur van zijn voor 
pensioen geldigen diensttijd 28 jaren, 6 maanden 
en 16 dagen (,an 8 Mei 1886 tot 24 Mei 1886 
en van 2 September 1895 tot 3 Maart 1924) en 
de duur van zijn diensttijd in de gemeente 
Dordrecht vóór 1 Juli 1922 26 jaren, 9 m:.ianden 
en 29 dagen (van 2 September 1895 tot 1 Juli 

1 1922) bedraagt, volgens genoemd artikel 158 
het pensioensóedrag voor elk jaar van ziin aan 
1 Juli 1922voorafgaanden diensttijd op " 
fll81.-

28 196 en het door de gemeente Dordrecht 
360 . 

verschuldigd pensioensgedeelte voor den tijd 
vóór 1 Juli in haren dienst doorgebracht, op 

299 196 . 
26 

360 
X (f ll81.- : 28 

360
) 1s f lllû.- moet 

worden gesteld ; 
dat het deel dat zijn grond vindt in den 

diensttijd na 1 Juli 1922, met welks berekening 
Burgemeester en Wethouders zich vereenigen, 
f 78.- en het door de gemeente verschuldigde 
pensioensgedeelte dus in totaal f lllû.- + 
f 78.- is f 1188.- bedraagt; 

0. dat klager in zijn tegen laatstgenoemde 
beslissing gerrnht klaagschrift daartegen heeft 
aangevoerd : 

dat de zienswijze van den Pensioenraad dat 
voor de berekening van het voor X. te betalen 
pensioensgedeelte de vraag moet worden be
antwoord, welk bedrag hiJ aan pensioen zou 
hebben ontvangen, wanneer hem met ingang 
van 2 Maart 1924 in plaats van verhoogd 
invaliditeitspensioen ex de Pensioenwet 1922, 
daarmede correspon<1eerend maximum pensioen 
ex de wet van 1913 ware toegekend, geen steun 
vindt in eenige wettelijke bepaling; 

dat het pensioensgedeelte voor den tijd door 
betrokkene vóór 1 Juli 1922 bewezen, dan ook 
slechts kan worden berekend naar den werkelijk 
door hem in dienst van deze gemeente door
gebrachten tijd ; 

dat de voor pensioen geldige diensttijd van 
X. loopt van 8 Mei 1886 tot 24 Mei 1S86 en 
van 2 September 1895 tot 3 Maart 1924, terwijl 
de diensttijd vóór 1 Juli 1922 te Dordrecht 
26 jaar, 9 maanden en 29 dagen bedraagt; 

dat zijn pensioensgrondslag van 2 Maart 1919 
tot 1 Januari 1920 f 1146.60 en van 1 Januari 
1920 tot 2 Maart 1924 f 18!15.40 heeft bedragen, 
zoodat de middelsom over de laatste 5 jaren 
aan zijn ontslag voorafgaande f 1771.016 beliep; 

dat indien de Raad zich derhalve op het stand
punt mocht plaatsen door de gemeente Dor
drecht ingenomen, het aan het Algemeen Burger
lijk Pensioenfonds terug te betalen pensioens-

299 gedeelte zou bedragen : 26
360 

x 1/60 van 

f 1771.016 = afgerond f 792-- benevens een 
bedrag van f 78.- als gedeelte voor den dienst
tijd nÀ 1 .Tuli 1922, 
· redenen waarom hij heeft verzocht de be
slissing van den Pensioenraad, waartegen het 
beroep is gericht, t e ml len vernietigen en het 
door de gemeente Dordrecht voor X. ingevolge 
art. 158 der Pensioenwet 1922 verschuldigd 
pensioensgedeelte te bepalen op f 870.- ; 

0. dat geen contra-memorie is ingediend: 
In rerhte: 
0. dat de vraag behoort te worden beant

woord, of ter berekening van het door de ge
meente Dordrecht ingevolge art. 158 (2) der 
PensioenwPt 1922 voor X. aan het Algemeen 
Burgerlijk Pensioenfonds verschuldigde, voor 
zooveel betreft den tijd, door dezen vóór 
1 ,Juli 1922 in haar dienRt doorgebracht, met 
de toekenning aan dezen van verhoogd invali
diteitspensioen moet worden rekening gehouden; 

25"' 



1926 22 JUNI. 388 

0. dat X . naar de Pensioenwet voor de 
Gemeente-Ambtenaren 1913 geen aanspraak 
had kunnen maken op verhoogd invaliditeits
pensioen en deze heeft kunnen verkrijgen, 
doordat zijn diensttijd na het in werking treden 
der Pensioenwet 1922 nog doorliep ; 

0. dat deze Raad in een betreffende de toe
passing van art. 158 (2), zooals dit oorspronke
lijk luidde, gegeven uitspraak (1922 D. n°. 90) 
heeft overwogen "dat de duidelijke bewoor
dingen van gemeld art. 158 (2) meebrengen.dat 
de door de bedoelde gemeenten uit te keeren 
bedragen dezelfde zijn, die zij zouden hebben 
te betalen. indien de betrokken ambtenaren 
waren gepénsionneerd op den voet van de Pen
sioenwet voor de gemeente-ambtenaren 1913" ; 

0 . dat bij de wet van 30 Juni 1923, S. 307, 
art. 158 (2) is gewijzigd en, voor zoover in dit 
geding van belang, is bepaald, dat de in artikel 
68 der Pensioenwet voor de gemeente-ambte
naren 1913 bedoelde pensioensgedeelten worden 
berekend, voor zoover zij hun grond vinden 
in vóór 1 Juli 1922 doorgebrachten diensttijd, 
naar de bepalingen der Pensioenwet voor de 
Gemeente-ambtenaren 1913 en, voor zoover 
zij hun grond vinden-in lateren diemttijd, naar 
de bepalingen der Pensioenwet 1922 ; 

0. dat blijkens de geschiedenis die wijziging 
is aangebracht naar aanleiding van boven
aangehaalde uitspraak, doch ziJ overigens de 
daarbij aan het oorspronkelijke art. 158 (2) 
gegeven uitlegging in haar geheel heeft gelaten ; 

0. dat bij deze wijziging de op de bedoelde 
gemeenten ingevolge art. 68 der wet van 1913 
rustende verplichtmgen worden verzwaard en 
bij de beantwoording der vraag, in welke mate 
dit heeft plaats gehad, een ruime uitlegging 
met is geoorloofd, hetgeen te meer klemt, nu 
het betreft verplichtingen, door de bedoelde 
gemeenten vrijwillig op zich genomen, zoodat 
zij alv-0rens daartoe te besluiten met den om
vang daarvan konden te rade gaan ; 

0 . dat, zooals reeds is_ overwogen, de aan
spraak van X. op verhoogd invaliditeits
pensioen mede haar grond vindt in de omstan
digheid, dat zijn diensttijd na het in werking 
treden der Pensioenwet 1922 nog doorliep ; 

0. dat v-0orts de wet niet ondubbelzinnig 
heeft te kennen gegeven, dat de verzwaring 
van de op de bedoelde gemeenten rustende ver
plichtingen ten opzichte van den onder de 
werking van de Pensioenwet 1922 doorge
brachten diensttijd ook een dergelijke verzwa
ring ten opzichte van den daarvoor vallenden 
diensttijd zou kunnen medebrengen ; 

0. dat de Raad op grond van het voren
staande van oordeel is, dat de gestelde vraag 
ontkennend moet worden beantwoord en het 
d oor de gemeente Dordrecht t er zake ver
schuldigde overeenkomstig de in het klaag
schrift voorkomende berekening moet worden 
gesteld op f 870.- ; 

Rechtdoende in naam der Koningin! 
Vernietigt de beslissing, w11,artegen het beroep 

is gericht en stelt, met wijziging in zoover van 
de beslissing van 24 September 1924 het jaar
lijksch bedrag der daarbij bedoelde uitkeering 
vast op f 870.-. (A. B.) 

22 Juni 1926. CENTRALE RAAD VAN BEROEP. 
Het eerste lid van art. 67 moet aldus 

worden verstaan, dat het wachtgeld alleen 
dàn op het pensioen in mindering moet 
worden gebracht, indi«in het blijft doc_n·
loopen ona.fhankelijk van de omstandig
heid, of al dan niet eer pensioen is ver
leend, en dus de beantwoording der vraag, 
of die vermindering behoort plaats te 
hebben. afhankelijk is van de omtrent dat 
wachtgeld bestaande regeling. 

De Centrale Raad van Beroep heeft de vol
gende uitspraak gegeven in zake : 

X., wonende te Y., klager, niet verschenen, 
tegen: 

den Pensioenraad, verweerder, voor welken 
ter openbare terechtzitting als gemacht igde 
is opgetreden : M. J. Jansen, commies bij dien 
Raad, wonende te 's Gravenhage. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord den boven

genoemden gemachtigde ; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat klager, geboren 16 September 1858, 

laatstelijk Burgemeester, Secretaris en Ambte
naar van den Burgerlijken Stand der Gemeente 
Balgoy, tengevolge van de bij de wet van 
14 April 1923, S. 134, tot stand gekomen ver
eeniging der gemeenten Balgoy en Overasselt 
tot de nieuwe Gemeente Overasselt, met ingang 
van 1 Mei 1923 uit die betrekkingen is ontslagen 
en hem met ingang van dien datum een wacht
geld is verleend ten bedrage van het totaal van 
de laatstelijk in die betrekkingen door hem 
genoten wedden ; 

0. dat verweerder bij beslissing van 15 April 
1924 aan klager ter zake van het uit boven
~enoemde betrekkingen verleende ontslag met 
mgang van 16 September 1923 een jaarli,iksch 
pensioen heeft verleend van f 1873.- ; · 

0. dat verweerder dit pensioen aan klager 
tot 1 Januari 1925 heeft, uitbetaald en hem bij 
beslissing van 2 April 1925 het volgende heeft 
medegedeeld : 

,,Volgens de wet van 14 April 1923, S. 134, 
moet Uw wachtgeld verminderd, worden met 
het U toegekende pensioen. Na de vermindering 
bedraagt het wachtgeld minder dan het pen
sioen en moet dit krachtens artikel 67 (1) der 
Pensioenwet 1922 met het wachtgeld ver
minderd worden. 

Wanneer het wachtgeld na de verlaging van 
het pensioen, met ingang van 16 September 
1923, achteraf met ingang van dien dag met 
hetgeen van het pensioen afgaat, wordt ver
hoogd, daarna het pensioen weder wordt ver
laagd en zoo vervolgens, moet het pensioen van 
16 September 1923 af stilstaan. 

Wij zullen dit daarom niet meer betaalbaar 
stellen". 

0. dat verweerder na bezwaarschrift van 
klager bij nadere beslissing van 16 Maart 1926 
diens bezwaren ongegrond heeft verklaard, 
daarbij overwegende : 

dat de vraag of reclamant's pensioen moet 
stilstaan uitsluitend door de Pensioenwet 11}22 
wordt beheerscht ; 

dat de wet van 14 April 1923, S. n°. 134, be
palingen bevat omtrent het wachtgeld, niet 
omtrent het pensioen der betrokken oud
ambtenaren; 
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dat er dus geen sprake van is dat artikel 9, vijfde 
lid van laatstgenoemde wet eene uitzondering 
maakt op artikel 67, eerste lid der Pensioenwet; 

dat derhalve de betaling van reclamant's 
pensioen terecht is gestaakt ; 

0. dat klager in zijn tegen de laatste beslis
sing gericht klaagschrift heeft betoogd, dat hij 
niettegenstaande hem wachtgeld is verleend, 
recht heeft behouden op het hem toegekende 
pensioen en dezen Raad heeft verzocht dien
overeenkomstig te beslissen ; 

0. dat verweerder bij contra-memorie naar 
aanleiding van de opmerking van klager, dat 
de uitbetaling van zijn pensioen eerst met 
1 Januari 1925 is stopgezet, heeft medegedeeld, 
dat de betaling van klager's pensioen is ge
staakt terstond nadat was gebleken, dat bij 
naa-st zijn pensioen wachtgeld genoot en voorts 
bij zijn standpunt heeft volhard ; 

In rechte: 
0. dat ingevolge art. 9 (2 en 3) der boven

aangehaalde wet van 14 April 1923 klager recht 
heeft op het hem met ingang van 1 Mei 1923 
verleend wachtgeld en wel Ulterlijk tot l Mei 
1933 en dit komt, t en laste van de nieuwe 
gemeente Overasselt ; 

0. dat voorts ingevolge art. 9 (5) dier wet, 
indien bij of na het, ingaan van het wachtgeld aan 
klager wegens de opgeheven betrekkingen 
pensioen wordt toegekend, het wachtgeld met 
het bedrag van dat pensioen wordt verminderd 
en de gemeente Overasselt aldus ten aan7ien 
van klager heeft gehandeld ; 

0. dat die wet nog bepalingen bevat omtrent 
intrekking of verminderin$ van wachtgeld 
om andere redenen, welke m dit geding niet 
ter zake doen ; 

0. dat eerstgenoemde bepalingen dus 
eenerzijds aan klager waarborgen, dat hij 
ter zake van bedoelde betrekkingen uiterlijk 
tot 1 Mei 1933 het totaal bedrag van de laat
stelijk in die betrekkingen door hem genoten 
wedden zal blijven ontvangen, anderziJdS den 
op de nieuwe gemeente Overasselt gelegden 
last beperken tot het bedrag, waarmede het 
wachtgeld een eventueel toegekend pensioen 
zou overtreffen ; 

0. dat dit recht van klager en deze verplich
ting van de gemeente staan in onverbrekelijk 
verband en een bepaling der algemeene Pen
sioenwet dit verband niet vermag te verbreken 
om aldus de gemeente met een last te bezwaren, 
waarvan de Vereenigingswet haar uitdruk
kelijk heeft ontheven ; 

0. dat bovendien art. 67 (1) der Pensioenwet 
niet anders is te verstaan dan dat het wacht
geld alleen dan op het pensioen in mindering 
moet worden gebracht, mdien het blijft door
loopen onafhankelijk van de omstandigheid, 
of al dan niet een pensioen is verleend en dus 
de beantwoording der vraag, of die v~n:~inde
ring behoort plaats te hebben, afhankelijk 1s van 
de omtrent dat wachtgeld bestaande regeling; 

0. dat uit het vorenstaande volgt, dat ver
weerder ten onrechte de uitbetaling van het 
aan klager verleende pensioen heeft_ ge~taakt ; 

R~chtdoende in naam der Komngm ! 
Vernietigt de beslissingen van den Pensioen

raad van 2 April 1926 en 16 Maart 1926 ; 
Verstaat dat klager ook yan 1 Januari 192~ 

aanspraak heeft op uitbetaling van het he~ b1J 
beslissing van 15 April 1924- verleende pens10en. 

(A.B.) 

2+ J uni 192G. RONDSCffRIJVEN vau den Mi
nister van ,,vaterstaat aan de H eeren 
Commissarissen der Koningin in de ver
schillende ;rovinciën, betreffende : plaa.t
sing van Zuiderzeevisscbers in voor hen 
geschikte betrekkingen. 

Zooals U bekend zal zijn beoogt de Zuiderzee-
teunwet 1925, S. 290 door middel van do daarin 

vervatte maatregelen de Zuiderzeevisscbers
bevolking en andere personen tegemoet te 
komen in .schade, die de af•luiting der Zuider
zee hun mocht be1·okkenen . Onder die maat
regelen neemt bevordering van den overgang 
naar betrekkingen buiten het" Zuiderzee":is
schersbedrijf een niet onbelangr1Jke plaats lil. 

De krachtens art . 3 van genoemde wet inge
stelde Generale Commissie beeft mij als baar 
oordeel doen kennen, dat, het in t al van gevallen 
zoowd in 's lands belang a ls in dat van de be
trokkenen zou zijn , indien zij reeds than_s zoo
veel mogelijk voor een anderen werkkring lil 
aanmerking zouden worden gebracht. Ter vol
doen'ng aan eeu desbetreffend verzoek van bet 
Bestuur van voormelde f'ommissic heb ik aan-
1eiding gevonden om mijn ambtgenooten te 
verzoeken om bij het vervullen van vacatures 
in Overheidsdienst bijzonder te Jette~ op ge
gadjgden, behoorende tot de ZmderzeeVI_sschers
hevolking. Daarbij deed ik me~e<l:eelmg van 
het inzicht der Generale ComI01ss1e, volgens 
hetwelk het wcnschelijk schijnt aan voor be
noeming gestelde e1schen, a)s b.v. die "an vol
doening aan eene bepaalde lichaamslengte e. d., 
niet al te streng va t te houd~n, waI_U1eer het 
betreft een belanghebbende, die ovengens aan 
de hoofdvereischten voor eene bepaalde be-
t rekking voldoet. . . 

Aangezien het uiteraard van beteek_erns 1s, 
dat de uit de af !uiting en droogmakrng der 
Zuiderzee voort vloeiende bezwaren, zooveel 
en zoo goed mogelijk ondervangen en dat cle 
medewerking daaraan ook _zooalgeme~n mogehJk 
zij, zal ik het zeer op pnJS stellei:i, lildien ook 
Uwerzijds met een en ander rekenmg gehouden 
zal kunnen worden, terwijl ik het zal waur
deeren, indien daarop ook de "aandacht zal 
worden gevestigd van gemeentehJke- en wa ter-
schapsbesturen in U~ve provin_cie. _ .. 

Voor zooveel noodig teeken 1k hierbu _aan, 
dat de Generale Commissie inzake de Zuider
zee teunwet is gevestigd te Amsterdam, 
Rokin n°. 149. (B.) 

25 Juni 1926. ROND CBRIJVEN van den Mi-
nister van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen aan de Gemeentebesturen be
t reffende terugbetaling van ingehouden 
bijdragen voor pensioenen . 

De onderwijzers(essen), die zoowel de ver
klaring, bedoeld in a.rt. 23 der weduwenwet 
voor de onderwijzers 1905, als die, bedoeld lil 
art. 156, 2• lid der pen ioenwet 1922 he~ben 
a.fgelegd ·en de laatste niet weder hebben I?ge
trokken, hebben geen uitzic~t op :pens10~n 
voor hunne na te laten betrekkingen. Nietremlil 
kunnen op hen, krachtens het tweede li_d van 
art. 156 der pen ioenwet, zooals het lwdt na 
de daarin bij de wet van 30 Jurn 1923, S. 307, 
aangebrachte wijziging, bijdragen voor we
duwen- en weezenpensioen warde~ verhaald. 
Daar deze wijziging wet eerst met 1_ngang van 
1 Juli 1923 in werking is getreden, 1s de vraag 
gerezen, of di t recht van verhaal ook reeds 
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gedurende het tijdvak van 1 Januari tot en 
met 30 Juni 1923 bestond. 

De Hooge Raad heeft nu bij arrest van 
22 April 1926 beslist, dat bovenbedoelde onder
wijzers over dit tijdvak geen bijdragen voor 
gezinspensioen verschuldigd waren. Verschil 
lende gemeente- en schoolbesturen hebben 
echter, op grond van uitspraken van den Pen
sioenraad, en den Centralen Raad van Beroep, 
die bijdragen op de jaarwedden der onderwijzers 
ingehouden. In verband met het arrest van den 
Hoogen Raad behooren deze ten onrechte 
ingehouden bijdragen (5½ pct. van den pen
sioensgrondslag, tot een maximum van f 82.50) 
aan de rechthebbenden te worden terugbe
taald . Voor zoover de onderwijzer(es) gedurende 
het eerste halfjaar 1923 behoorde tot de leer
krachten, wier jaarwedde of wedde niet uit 
's R ijks kas aan de gemeente of aan het bestuur 
der bijzondere lagere school werd vergoed, komt 
het bedrag der terugbetaalde bijdragen ten laste 
van het gemeente- of het schoolbestuur, dat 
hunne wedde heeft betaald of vergoed. Wat 
de overige onderwijzers betreft - dit zijn dus 
de leerkrachten, die in het eerste halfjaar 1923 
tot de z.g. verpl ichte onderwijzers behoorden 
- komt de restitutie, voor zoover zij als ver
plichte leerkracht zijn aangemerkt, ten · laste 
van het Rijk. 

Ik heb de eer Uwe medewerking'in te roepen, 
om tot deze terugbetaling te geraken. Indien 
het bierbedoelde geval zicb heeft voorgedaan 
aan een of meer openbare lagere cholen Uwer 
gemeente (een of meer der onder Uw bestuur 
staande bijzondere scholen), dan gelieve U mij 
uiterlijk l September a. s. eene desbetreffende 
opgave t e verstrekken, vermeldende ten aan
zien van iederen belanghebbende : den naam, 
de voornamen, de dagteekening van geboorte, 
den pensioens~rondslag, het te restitueeren 
bedrag a lsmeue het tijdvak, waarover de 
restitutie moet plaats hebben. 

Ik stel mij voor, na ontvangst van deze op
gave en na accoordbevinding daarvan, het be
drag te verrekenen op den verhaalstaat der 
pensioensbijdragen, zoo mogelijk reeds over 
1925. Bij de t erugzending van het duplicaat 
van dezen staat zal U blijken, of en, zoo ja, 
tot welk bedrag deze verrekening heeft plaats 
gehad. Aan iederen belanghebbende kan dan 
het bedrag der hem toekomende restitutie door 
U worden uitbetaald. 

Indien eene opgave, als bovenbedoeld, op 
1 September a. s. mijn departement niet heeft 
bereikt, zal ik het ervoor houden, dat het boven
bedoelde geval bij Uwe gemeente (Uw school
bestuur) niet aanwezig is. 

(Gem. Stem.) 

25 Juni 192!i. ARREST van den Hoogen Raad. 
Aan de vastgesteld!l verhouding tusschen 

eischer en den Staat ligt geen burgerrech
telijke overeenkomst ten grondslag. 

Er is hier geen strjirl met art. 6 K. B. 
29 Juni 1890, S. 97, volgens welke bepaling 
de onderwijzers aan de Rjjksnormaallessen 
worden benoemc:l, geschor8t, en ontslagen 
<loor den .\füuster. Da omstandigheid dat 
een benoeming voor een bepa9,lden tijd is 
geschied balet zonder meer niet dat ook 

vóór het Vf't•strijken van dien tijd ont~lag 
wordt v!'rleend. 

(Zie omtrent de bewuste ministerieele 
beschikking, welke door de Rechtbank a ls 
een "ontslag" is uitgelegd, over de "gerecht
vaardigde verwondering" daarover en over 
de latere houding van den taat, de Concl. 
Adv.-Gen.) 

(R. 0 . art. 2.) 

Mrs. Bosch, Savelberg, Jhr. Feith, Visse r en 
van den Dries. 

Het Nederlandsch Onderwijzersgenootsch ap, 
gevestigd te Amsterdam, eischer tot cassatie 
van een vonnis van de Arr.-Recbtbank te 
's-Gravenbage den 28sten April 1925 tusschen 
partijen gewezen, advocaat Mr. M. Oppenhei
mer, 

tegen: 
Den Staat der Nederlanden, zijn zetel hebbende 
te 's -Gravenhage, verweerder in cassatie, advo
caat Jhr. :\Ir. G. W. van der Does, (Gepleit door 
Mr. A. F. Tûlders.) 

Conclusie van den Advocaat-Generaal ·)Ir. 
Besier. 

G. R. Jager is bij ministerieele be ·chikki.ng 
van 30 Januari 1923 voor het t~jdvak van 1 Mei 
1923 tot en met 30 April 1924 benoemd tot 
onderwijzer aan de Rijksnormaallessen te 
Zaandam op een jaarlijksche toelage van f 800.
Hij heeft de benoeming aanvaard en met inga,ng 
van 1 Mei 1923 het ambt vervuld. 

Bij ministerieele beschikking van 8 Sep
tember 1S23 echter is die van 30 Januari 1923 
ingetrokken en genoemde Jager (alsnog) op 
dezelfde toelage tot hetzelfde ambt benoemd, 
doch nu slechts voor het reeds verstreken t~jd
perk van 1 Mei 1923 tot en met 31 Juli 1923. Ik 
voeg hieraan dadelijk toe, dat de Rechtbank bij 
het bestreden vonnis deze beschikking, welke 
gerechtvaardigde verwondering moet baren, 
feitelijk aldus heeft uitgelegd, dat daarbij aan 
Jager eervol ontslag is verleend. 

Aan Jager is zijn toelage uitbetaald tot 30 
Juni 1923, doch de Staat is steeds bereid ge
weest deze ook over de maand Juli te betalen. 

De eischer, aan wien Jager inmiddel al zijn 
rechten tegen verweerder had overgedragen, 
heeft zich met dit "ontslag" niet tevreden 
gesteld en heeft van den Staat gevorderd de 
betaling der toelage (salaris) over het 3° en het 
4• kwartaal van 1923, vermeerderd met den 
kindertoeslag en verminderd met de pensioen
korting. 

In den loop van het geding heeft de Staat "om 
alle nevenkwes•ies buiten dit geding te houden" 
aangeboden het salaris verminderd met de 
pensioenkorting te betalen tot 7 Reptember 
1923. 

Bij het bestreden vonnis heeft de Rechtba1\k 
den Staat ook slechts hiertoe veroordeeld en het 
meer gevorderde ontzegd. 

Al middel van cassatie voert de eischer nu 
aan : 

"Schending resp. verkeerde toepassing van 
de artt. 12 der Wet van 17 Augustus 1878, 
S. 127, zooals gewijzigd bij de \Vet van 8 De
cember 1889, . 175, in verband met de artt .. 212, 
211 en 187 der Wet van 9 October 1920, . 778, 
(Lager-Onderwijswet 1920). ü van het K. B. van 
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29 Juni 1890, S. 97, zooals gewijzigd bij K. B. 
van 24 December 1920, S. 914, 1374, 1349, 1388, 
1389, alle van het B. W., 154 der Grondwet, 
2 R. 0., 48 Rv., door, nie~tegenstaande de 
rechtsvoorganger van eischer in cassatie bij het 
betreffende benoemingsbesluit was aangesteld 
voor het tijdvak van 1 Mei 1923 tot en met, 
30 April 1924, te beslissen, dat verweerder het 
recht had, dezen desgeraden vóór het einde van 
dat tijdvak te ontslaan, uit overwi:,ging dat, 
t enzij vovr bepaalde ambtenaren het t egendeel 
uitdrukkelijk is vastgesteld, elke ambtenaar, -
ook een voor een bepaald t ijdvak aangeswlde 
- t en allen tijde kan worden ontslagen en door 
dientengevolge de vordering van eischer slechts 
gedeeltelijk toe t e wijzen ; een en ander t en 
onrechte, vermits blijkens de aangel-aalde wets
bepalingen de Staat gebonden is aan de door het 
benoemingsbesluit, naar gelang van den inhoud 
daarvan, aanvaarde verplichtingen en eene 
daartegenoverstaande algemeene bevoegdheid 
van den Staat , - welke de bestreden beslis
sing hem toedicht - om eiken ambtenaar 
desgeraden ten allen tijde te ontslaan, in geen 
wetsbepaling steun vindt. " 

Met dit middel kan ik mij niet vereenigen. 
Nog zeer onlangs, bij a rre~t van 29 Januari 

1926 (W. 11479, N. J. 1926, blz. 231) heeft de 
Hooge Raad overeenkomstig mijne conclusie 
beslist, da t aan de verhouding t usschen een 
ambtenaar en den Staat niet een overeenkomst 
in den zin van het B. W. ten grondslag ligt . De 
aangehaalde artikelen van dit Wetboek kunnen 
dus niet zijn geschonden of verkeerd toegepast. 

In mijne zooeven genoemde conclusie heb ik 
betoogd, dat die verhouding haa r grondslag 
alleen in het geschreven of ongeschreven objec
tief publiek recht vindt. Dit brengt mede, dat ae 
ambtenaar t e allen tijde kan worden ontslagen. 
In het algemeen is dit van de zijde van eischer 
niet uitdrukkelijk betwist, doch wel, da t die 
regel ook zou gelden voor am btenaren als 
J ager, die voor een bepaalden t ijd zijn aan
gesteld. Ik kan dit niet toegeven ; zoodanige 
aanstelling brengt alleen mede, dat de ambte
naar, wanneer de tijc:I, waarvoor hij benoemd is. 
is verstreken en niet verlengd, automatisch uit 
den dienst treedt. De nMst de art ikelen van 
het B. W. in het middel van cassatie genoemde 
wetsvoorschriften houden ook niet een hier
mede tegenstrijdige bepaling in ; integendeel 
lees ik in a rt. 6 van het K. B. 29 Juni 1890, 
S. 97, dat de onderwijzer aan de Rijksnormaal
lessen door den Minister kan worden ontslagen . 
Er is geen reden rierin enkel de aanw~jzing te 
zien van de auwriteit, welke het ontslag zal 
verleenen, indien dit verleend mag worden, noch 
om het t e beperken tot voor onbepaalden tijd 
aangestelde onderwijzers, daar het zoodanige 
beperking niet inhoudt. · 

Tot staving voorzooveel noodig van de juist
heid mijner opvatting omtrent het nog onge
schreven objectief recht op dit punt vestig ik er 
nog de aandacht op, dat ook het ontwerp van 
wet tot regelin~ van den rechtstoestand van 
ambtenaren (BiJlagen Hand. 2• K amer, Zitring 
1919/20, n°. 357) op het standpunt staat, dat 
voor een bepaalden tijd aangestelde ambtenaren 
tusschentijds kunnen worden ontslagen. Im
mers, nada~ in a rt. 78, eerste lid, van dit wets
ontwerp is bepaald, da t, tenzij het 1,egcndeel 
blijkt, aan zoodanige ambte!la ren eervol omslag 

geacht wordt t e zijn verleend , zoodra die tijd is 
verstreken en in de artt. 79 en 80 verschillende 
redenen voor ontslag, voor alle ambtenaren 
geldende, zijn genoemd, zegt art. 81 , dat aan 
een ambtenaar ook op andere gronden ter be
oordeeJing van het lichaam, in welks dienst hij 
is, ontslag kan worden gegeven. Ook hier wordt 
behalve ten aanzien van het wachtgeld geen 
onderscheid gemaakt tusschen voor onbe
paalden of voor bepaalden tijd aangestelde 
ambtenaren en blijkens de M. v. T. (§ 4 aan het 
slot) is dit ook niet de bedoeling geweest . 

Ik concludeer tot verwerping van het beroep 
en tot veroordeeling van den eischer in de daar
op gevallen kosten. 

De Hooge Raad, enz.; 
0. dat uit het bestreden vonnis, voor zoover 

thans nog van belang, blijkt, dat aan G. R. 
Jager, bij beschikking van den Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen de dato 
30 J anuari 1923 voor het t ijdvak van 1 Mei 1923 
tot en met 30 April 1924 benoemd tot onder
wijzer aan de Rijksnormaallessen t e Zaandam, 
als zoodanig dool' genoemden Minister ontslag 
is verleend vanaf 8 September 1923; 

dat de eischer tot cassatie, aan wien J ager 
zijne rechten ten deze beeft overgedragen, onder 
meer van den Staat beeft gevorderd de bezol
diging, volgens hem aan Jager "toekomende 
over het tijdvak van 8 September 1923 tot en 
met 30 April 1924 ; 

da t echter de R echt bank te 's-Gl'avenhage 
dit deel der ingestelde vordering heeft ontzegd, 
op grond dat, t enzij voor bepaalde ambtenaren 
het tegendeel is vastgesteld, elke ambtenaar te 
allen tijde kan worden ontslagen en zulks, be
houdens wellicht het hier zelfs niet beweerd 
geval, dat de bepaling van den duur der aan
etelling het gevolg is van een daaromtrent met 
den benoemde getroffen regeling, niet anders is 
indien de aanstelling luidt voor een bepaald 
tijdvak, daar immers ook clan de aansteWng 
geen ander gevolg heeft dan dat op den be
noemde, gedurende dat tijdvak, t oepasselijk 
zijn alle regelen welke gelden voor die ambte
naren, waartoe hij door zijne benoeming komt 
te bebooren, zooda t de Minister ingevolge 
art 6, lid 1, van het K. B. van 29 Juni 1890, 
S. 97, gerechtigd was J ager t e allen tijde t e 
ontslaan, al was deze voor zeker tijdvak aan
gesteld, omdat niet is aan te nemen, da t hij voor 
dat tjjdvak in betere omstandigheden zou ver
keeren dan een ambtenaar in vasten dienst, 
in zooverre dat hij in dat tijdvak niet zou 
kunnen worden ontslagen, terwijl ontslag van 
laatstbedoelde steeds mogelijk is ; 

0. dat tegen de voormelde beslissing van de 
Rechtbank als middel van cassa tie wordt aan
gevoerd: (Zie Concl. Adv.-Gen.); 

0. dat aan de vastgestelde verhouding 
tusschen den Staat en Jager niet ten grondslag 
ligt cene overeenkomst in den zin van Boek III 
B. W. , zoodat de in het middel aangehaalde 
artikelen van het B. \V. door de Rechtbank 
terecht buiten toepassing zijn gelaten : 

dat de beslissing der Rechtbank ook niet in 
strijd is met de andere in het middel aangehaalde 
wettelijke bepalingen, in het bijzonder ook niet 
met art. 6 van het K. B. van 29 Juni 1890, 
s. 97; 

dat toch volgens laatstgenoemde bepal ing de 
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Minister de onderwijzers aan de Rijksnormaal
lessen bi:noemt, schorst en ontslaat, t erwijl de 
omstand1ghei_d, ?,at eene benoeming voor een 
bepaalden t1Jd IS geschied, zonder meer niet 
belet dat ook vóór het verstrijken van clien tijd 
ontslag wordt verleend ; 

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

26 Juni 1926. BESLUIT, houdende bepalingen 
tot wering van de kersenvlieg bij in- en 
doorvoer van kersen. S. 206. 

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

Binnenlandsche Zaken en Landbouw en van 
Financiën van 22 J uni 1926, Directie van den 
Landbouw, n°. 899, 2de Afdeeling en van 
22 Juni 1926, n°. 128, Afdeeling Invoerrechten; 

Gelet op de wet van 17 Juli 1911 ( S taatsblad 
n°. 212), houdende bepalingen tot wering en 
bestrijding van ziek ten van cultuurgewassen 
en van voor cultuurgewassen schadelijke clieren ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
22 Juni 1926, n°. 18) ; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 22 Juni 1926, Directie 
van den Landbouw, n°. 901, 2de Afdeeling en 
van 22 Juni 1926, no. 129, Afdeeling Invoer
rechten; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 

. Art. 1. Tot wering van de kersenvlieg is de 
m- en doorvoer uit door Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw aan te 
wijzen landen van kersen verboden, t enzij de 
zendingen vergezeld zijn van eene verklaring, 
afgegeven door den phytopathologischen clienst 
van clie landen, inhoudende, dat de kersen niet 
zijn a.angetast door de kersenvlieg en dat zij 
afkomstig zijn uit een streek, waar de kersen 
vlieg niet voorkomt. 

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

Onze l\finisters van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw en van Financiën zijn belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het S taats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

Les Trois Epis, den 26sten Juni 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw, 
J. B. K AN. 

De Minister van Financiën, DE GEER. 
(Uitgeg. 29 J uni 1926.) 

26 Juni 1926. WET, houdende wijziging van 
artikel 3 van de wet van 29 Juni 1899 
(.Staa-tsblad n°. 149), tot verruiming van 
het beleggingsveld der a.an het bij de wet 
van 9 Mei 1890 (S taatsblad n°. 79) opgericht 
fonds toebehoorende kapitalen en regeling 
der bestemming van het saldo aanwezig 
in het bij art. 24 dier wet vermeld Wedu
wenfonds der geëmployeerden t ot het Al
gemeen Bestuur behoorende. S. 207. 

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

dat artikel 3 van de wet van 29 Juni 1899 
(S taatsblad n°. 149) behoort te worden gewij zigd; 

Zoo is het , dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art . 1. Artikel 3 van de wet van 29 Juni 

1899 (Staatsblad no. 149) word t gewijzigd als 
volgt : 

H et eerste lid wordt gelezen : 
" De pensioenen der na te laten betrekkingen 

van de ambtenaren en de gewezen ambtenaren, 
deelgerecht igd in het Weduwenfonds voor de 
geëmployeerden tot het Algemeen Bestum 
behoorende, worden, met afwijking van het 
bepaalde bij artikel 24 der Weduwenwet voor 
de ambtenaren 1890, berekend, hetzij naar den 
laatstelijk voor hen vastgestelden pensioens
grondslag, hetzij - in geval van niet volledige 
aanzuivering van alle verschuldigde fournisse
menten - naar den pensioensgrondslag, ver
bonden aan de jaan vedde, waarvoor die four
nissementen geheel zijn of worden afbetaald, 
zonder dat die ambtenaren deswege hoogere 
fournissementen zullen hebben te betalen, dan 
zij ingevolge de bij de invoering dezer wet 
geldende bepalingen verschuldigd zijn.". 

H et tweede lid wordt gelezen : 
,,In geval van vermindering van jaarwedde, 

blijven de ambtenaren - zoolang zij in dienst 
zijn - verplicht het verschuldigde fournisse
ment voor reeds verkregen verhoogingen van 
jaarwedde te betalen en daalt voor de bereke
ning van de pensioenen hunner na t e laten 
betrekkingen, waarvoor zij op het tijdstip van 
ingang der weddevermindering deelgerechtigd 
zijn, de pensioensgrondslag niet beneden het 
bedrag van dien laatstelijk verbonden aan de 
jaarwedde, waarvoor op dat tijdstip fournisse
ment t en behoeve van het fonds is betaald. " . 

H et tweede lid wordt derde lid . 
2. Deze wet wordt geacht met ingang van 

1 Mei 1924 in werking te zijn getreden. 
Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Les Trois Epis, den 26sten Juni 

1926. 
WILHELM] r A. 

De Minister van Financiën, DE GEER. 
( Uitgeg. 15 Juli 1926.) 

26 Juni 1926. WET tot wijziging van de Wet 
tot regeling van de inkomsten en uitgaven 
van het Staatsmuntbedrijf voor het dienst
jaar 1925. S. 208. 

26 J uni 1926. WET houdende bepalingen ter 
voorkoming van dubbele belastin~ voor 
zooveel betreft het scheepvaartbedrijf. 
s. 209. 

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

dat het wenschelijk is bepalingen vast te stellen 
krachtens welke dubbele bela6ting van winsten 
uit het scheepvaartbedrijf kan worden voor
komen· 
• Zooi; het., dat W\i, den R aad van State, enz 

Eenig arti'.kel. 
Wij behouden Ons voor : 
1°. om met vreemde mogendheden gesloten 

verdragen te bekrachtigen waardoor, met in
achtneming van het beginsel van wederkeerig
heid, dubbele belasting van winsten uit het 
scheepvaartbedrijf wordt voorkomen ; 

2°. om, met inachtneming van het be~insel 
van wederkeerigheid, voorschriften t e geven 
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waardoor, in aansluiting aan de desbetreffende 
bepalingen, voorkomende in de wetgeving van 
een vreemden staat, dubbele belasting van 
winsten uit het scheepvaartbedrijf wordt voor
komen. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Les Trois Epis, den 26sten ,Juni 

1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, DE GEER. 
( Uitgeg. 7 Juli 1926.) 

26 Juni 1926. WET, houdende nadere bestem
ming van de bezittingen van het Koninklijk 
Nationaal Steuncomité. S. 210. 

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

dat de wenschelijkheid is gebleken na opheffing 
van het Koninklijk Nationaal Steuncomité aan 
de bezittingen van dat Comité een nadere 
bestemming te geven ; 

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

Eenig artikel. , 
Onze Ministers van Financiën en van Arbeid, 

Handel en Nijverheid worden gemachtigd de 
door hét Koninklijk Nationaal Steuncomité, 
ingevolge de bepalingen zijner statuten, aan 
den Staat overgedragen bezittingen te bestem
men tot een Stichting, welke ten doel heeft : 

1 °. voortzetting van de uitkeering der tot 
1 Juni 1926 uit de middelen van het Koninklijk 
Nationaal Steuncomité gekweten bijslagen op 
zekere renten der Rijksverzekeringsbank, voor 
zoover aan die uitkeering bepaaldelijk behoefte 
bestaat; 

2°. toekenning van uitkeeringen aan ter 
zake van dienst aan het Rijk gepensionneerden, 
wier pensioen steuPt op regelingen van vóór 
1919, voor zoover aan die uitkeering bepaaldelijk 
behoefte bestaat ; 

alles als nader omschrP.ven in den stichtings
brief, op te maken volgens het bij deze wet 
behoorend ontwerp. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Les Trois Epis, den 26sten Juni 

1926. 
WILHELMINA. 

De ~Minister van Financiën, DE GEER. 
De Minister mn Arbeid, Handel en Nijverheid, 

J. R. SLOTEMAKER DE BRUÏNE. 

( Uitgeg. 2 Juli 1926.) 

ONTWERP-STJCHTINGSBRIEF. 
Heden, den _____________ _ 

zijn voor mij, ----------·----, 
notaris, ter standplaats 's-Gravenhage, in tegen
woordigheid der na te noemen getuigen, ver
schenen: 

Hunne Excellenties 
wonende te · Ministe; 
van Financiën, en 
wonende te -----------, Ministe; 
van Arbeid, Handel en Nijverheid, 

te zamen ten deze vertegenwoordigende den 
Staat der Nederlanden en als zoodanig tot na 
te melden handeling gemachtigd bij de wet 
van ················-----·················-······ (Staatsblad ..... 
no. ········· ·· ····•l• . 

De comparanten verklaarden de door het 
Koninklijk Nationaal Steuncomité ingevolge de 

bepalingen zijner statuten aan den Staat over
gedragen bezittingen te bes•emmen tot een 
stichting, die zij hierbij in het leven roepen en 
die zal worden geregeerd door de navclgende 

STATUTEN. 
HOOFDSTUK I. 

Algemeene bepalingen. 
Art. 1. 1. Door den Staat der Nederlanden 

worden de door het, Koninklijk Nationaal 
Steuncomité ingevolge de bepalingen zijner 
statuten, aan den Staat overgedrngen bezittin
gen afgezonderd en daarmede onder den naam 
van : ,,Stichting bedoeld in de wet van ···············:·;· 

(Staatsblad n°. ···-·····) · 
te 's-Gravenhage, voor het in artikel 2 gestelde 
doel opgericht en gevestigd een Stichting. 

2. Onder "de Ministers" wordt in dezen 
stichtingsbrief verstaan : de Minister van Finan
ciën en de Minister, onder wiens Departement 
de uitvoering der Ongevallenwet ressorteert. 

2. De Stichting heeft tot doel : 
10. voortzetting van de uitkeering aan de 

hierna sub A en B bedoelde categorie',n van 
personen van de aan hen tot één Juni negentien 
honderd zes en twintig door het Koninklijk 
Nationaal Steuncomité uit hare middelen ge
kweten bijslagen op renten der Rijksverzeke
ringsbank, voor zoover aan die uitkeering be
paaldelijk behoefte bestaat, te weten : 

A. Aan de rentetrekkers krachtens de Onge
vallenwet 1901 met een verlies van ten minste 
zestig procent arbeidsgeschiktheid, wier rente 
ingevolge die wet is gebaseerd op het loonpeil 
van vóór 1919, doch die als gevolg van de 
sedert dien veranderde prijsverhoudingen in 
geldelijke moeilijkheden zijn gekomen ; 

B. Aan de weduwen- en w. ezenrentetrekkers 
krachtens de Ongevallenwet 1901, wier rente 
ingevol~e die wet is gebaseerd op het loonpeil 
van vóor 1919, doch die als gevolg van de sedert 
dien veranderde prijsverhoudingen in geldelijke 
moeiljikheden zijn gekomen ; 

2°. toekenning van uitkeeringen aan ter 
zake van dienst aan het Rijk gepensionneerden, 
wier pensioen steunt op regelingen van vóór 
1919, voor zoover aan die uitkeering bepaaldelijk 
behoefte bestaat. 

3. Het beheer van het vermogen der Stich
ting en de uitbetalinx der bijslagen, in artikel 2 
bedoeld, geschiedt door het bestuur, overeen
komstig de bij gemeenschappelijke beschikking 
van de Ministers te stellen regelen. 

4. De geldmiddelen der Stichting worden 
verkregen door het liquideeren der bezittingen, 
in artikel 1 bedoeld, voor zooveel die bezittingen 
niet reeds bij de oprichting der Stichting in 
liquiden vorm aanwezig waren en overigens door 
hetgeen na het ontstaan van de Stichting aan 
haar op eenigerlei wijze mocht opkomen. 

HOOFDSTUK II. 
Bestuur. 

5. 1. Het Bestuur bestaat uit 2 leden, 
waarvan ieder van de Ministers er één aanwjjst. 

2. Ieder van de Ministers zal de door hem 
gedane aa.nwijzing te allen tijde door een nieuwe 
aanwijzing kunnen vervangen. 

3. Gedurende den tijd, dat in een ontstane 
vacature niet is voorzien, vormt het overblii-
vende lid het bestuur. .. 
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6. Het bestuur vertegenv; oordigt de Stich
ting in en buiten rechte. 

7. Alles wat de organisatie en het bestuur 
der Stichting, alsmede de verdeeling der werk
zaamheden betreft, wordt, voor zooveel deze 
stichtingsbrief en de in artikel 3 bedoelde be
schikking daaromtrent geene bepalingen behel
zen, door het bestuur geregeld. 

HOOFDSTUK III. 
Rekening en verantwoording. 

8. 1. Het bestuur doet jaarlijks vóór den 
eersten Februari, voor het eerst in 1927, aan 
de Ministers rekening en verantwoording van 
het in het afgeloopen kalenderjaar door hem 
gevoerd beheer. Die rekening en verantwoording 
wordt ingericht naar een door de Ministers vast 
te stellen model ; ze behoeft de goedkeuring 
van de Ministers. Deze goedkeuring strekt het 
bestuur tot décharge voor het door hem gevoer
de beheer. 

2. Het bestuur doet de inzending van de 
rekening en verantwoording vergezeld gaan van 
alle zoodanige mededeelingen en voorstellen als 
het dienstig acht en mede van alle zoodanige 
bescheiden als de Ministers voor van hunnent
wege uit te oefenen onderzoek der rekening 
en verantwoording behoeven. 

HOOFDSTUK IV. 
Duur, wijziging van den stichtingsbrief, opheffing 

en vereffening. 

9. 1. 
den tijd . 

De Stichting bestaat voor onbepaal-

2. De M.inisters zijn bevoegd bij gemeen
schappelijke beschikking tot opheffing der 
Stichting te besluiten. 

3. De Stichting ~al, ook zonder dat de 
Ministers eene beschikking neme!}, als in ~~t 
tweede lid bedoeld, geacht worden te z1Jn 
opgeheven: 

a. indien haar vermogen is uitgeput ; 
b. indien de personen, die voor uitkeering 

der bijslagen, in artikel 2 bedoeld, in aanmer
king komen, als zoodanig hebben opgehouden 
te bestaan. 

10. Bij opheffing der Stichting, op grond 
van eene beschikking als bedoeld in artikel 9, 
tweede lid, of in. het geval, bedoeld in artikel 9, 
derde lid, sub b, heeft vereffening plaats volgens 
door de Ministers te stellen regelen. Het na 
vereffening resteerend overschot van het ver
mogen vervalt aan den Staat der Nederlanden. 

11. De kosten dezer akte en alle rechten en 
kosten, ter zake der afzondering verschuldigd, 
komen ten laste van de Stichting. 

De hiervoren bedoelde afgezonderde bezit-
tingen bestaan uit : 

a. Geldswaardige papieren, te weten : 
b. Contanten, ten bedrage van f 
c. Onroerende goederen, te weten : 
De comparanten zijn mij, notaris, bekend. 

Waarvan akte. 
Ons beker>d, 

De Minister van Financiën, DE GEER. 
De Minister van Arbeid, Hanilel en Nijverheid, 

J. R. SL0TEMAKER DE BRUÏNE. 

26 Juni 1926. WET tot wijziging van de 
. Spoorwegwet en van de Locaalspoor- en 

Tramwegwet. S. 211 . 
Bijl. Hand. 2• Kamer 1924/1925 n°. 359, 1-8; 

1925/1926 n°. 38. 
Hand. 2° Kamer 1925/1926, bladz. 770-772, 

795. 
Hand. 1° Kamer 1925/1926, bladz. 355, 

373, 374, 379-385. 

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

dat wijziging wenschelijk is van de Spoorwegwet 
en van de Locaalspoor- en Tramwegwet, beide 
het laatst gewijzigd bij de wet van 23 Juni 1923 
(Staatsblad n°. 285); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. De Spoorwegwet wordt gewijzigd 

als volgt: 
a. aan artikel 36 wordt als tweede lid toe

gevoegd: 
"Ter plaatse van openbare overwegen buiten 

bebouwde kommen is het vorig lid, met uit
breiding van den daar genoemden afstand van 
acht meter, mede van toepassing op het terrein 
begrensd door vier lijnen, getrokken uit punten 
aan weerskanten van den spoorweg gelegen op 
den openbaren weg op een afstand van· twintig 
meter van den spoorweg, naar punten, gelegen 
op den spoorweg op een afstand van vijfhonderd 
meter aan weerskanten van den overweg." ; 

b. artikel 40 wordt gelezen als volgt: 
,,De afstand, in de artikelen 36, eerste lid, 

37 en 38 bedoeld, wordt gemeten uit den teen 
der glooiing van den spoorweg, waar deze in 
ophooging, uit- de bovenlijn der glooiing, waar 
de spoorweg in ingraving, en uit een lijn, ge
legen op een .i,fstand van drie meter uit de as 
van het naastbijgelegen spoor, waar de spoor
weg noch in ophooging noch in ingraving ligt. 

Op stations en halten wordt de bedoelde af
stand gemeten uit de afsluiting van den spoor
weg of, waar deze door een sloot wordt gevormd, 
uit de bovenlijn van den buitensten boord. 

De afstand van twintig meter, bedoeld in 
artikel 36, tweede lid, wordt gemeten in de as 
van den openbaren weg uit de as van het 
naastbijgelegen spoor, de afstand van vijfhon
derd meter in de as van den spoorweg uit de 
as van den overweg." 

Art. IL In enz. 
Art. III. Hetgeen op het terrein, omschre

ven in het bij artikel I, letter a, aan artikel 36 
der Spoorwegwet toegevoegd tweede lid, zonder 
strijd met de wet is opgericht, geplant of aan
gelegd, kan, zoo de openbare veiligheid het 
vordert, van regeeringswege tegen schadeloos
stelling worden weggenomen. 

Behalve in spoedeischende gevallen wordt de 
schadeloosstelling vooraf aangeboden. 

Bij gebreke van overeenstemming omtrent 
het bedrag der schadeloosstelling wordt dit door 
den rechter bepaald. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Les Trois Epis, den 26sten Juni 

1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, H. v. D. VEGTE. 
(Uitgeg. 12 Juli 1926.) 
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26 Juni J 926. WET tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening ten behoeve 
van wijziging van het emplacement Deven
ter van den Geldersch-Overijsselschen 
Stoomtramweg. S. 212. 

:?6 J71:ni 1926. BESLUIT tot ongegrondverkla
rmg van het beroep van het bestuur der 
Vereeniging voor Gereformeerd Schoolon
derwijs te Zevenhuizen, gemeente Leek, 
tegen het besluit van Ged. Staten van 
Groningen van 5 November 1925, betreffen
de de vaststelling van de vergoedin~, be
doeld in artikel 101 der Lager-onderwijswet 
1920, over 1923 ten behoeve van de bij
zondere school dier Vereeniging te Zeven
huizen (Evertsdijk). S. 213. 

WLJ WILHELMINA, EN7,, 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het Bestuur der Vereeniging voor Gereformeerd 
Schoolonder~js te Z evenhuizen (Groningen), 
gevestigd te Zevenhuizen, gemeente Leek, tegen 
het besluit van Ged. Staten van Groningen van 
5 November 1925, Letter V, 5dc Afdeeling, 
waarbij ongegrond is verklaard zijn beroep 
tegen het besluit van den Raad van Leek van 
30 April 1925, n°. 10, onder andere tot vaststel
ling ten behoeve van de bijzondere school voor 
gewoon lager onderwijs te Zevenhuizen (Everts
dijk) van het bedrag der gemeentelijke vergoe
ding, bedoeld in artikel 101 der Lager-onder
wijswet 1920, over het jaar 1923 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
3 Maart 1926, n°. 117 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
16 Juni 19~6, n°. 2528, afdeeling Lager Onder
wijs Financieel ; 

Overwegende dat de Raad der gemeentB Leek 
ir> zijne vergadering van 30 April 1925 onder 
andere heeft besloten het bedrag der gemeente
lijke vergoeding, bedoeld iP artikel 101 der 
Lager-onderwijswet 1920. over het dienstjaar 
1923, aan het be~tuur der Vereeniging voor 
Gereformeerd schoolonderwijs te Zevenhuizen 
(Groningen) voor de school te Zevenhuizen 
( Evertsdijk) vast te stellen op f 2,068.32, waarbij 
de Raad a ls grondslag heeft genomen het ge
Iniddeld aantal leerlingen, dat volgens den 
maatstaf van artikel 28 der wet in het kalender
jaar 1923 aan die school aanwezig was ; 

dat, nadat het schoolbestuur daartegen bij 
Ged. Staten van Groningen in beroep was 
gekomen, dit College bij besluit van 5 November 
1925 het beroep ongegrond heeft verkla.ard; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen 
dat het schoolbestuur van meerring is, dat 
ingevolge artikel 101, 2de lid, j0 • art. 28, 6de lid, 
der wet tot grondslag behoorde te zijn geno
men hot gemiddeld aantal leerlingen aan zijne 
school in het kalenderjaar 1922 ; dat artikel 101, 
2de lid, bepaalt, dat de vergoeding wordt be
rekend over het gemiddeld aantal leerlingen 
volgens den maatstaf v11,n artikel 28 en in 
gemeenten, die een of meer overeenkomstige 
openbare scholen in stand houden of een gelijke 
verbetering der bestaande overeenkomstige 
openbare scholen hebben ingevoerd, µer leerling 
bedraagt het gemiddeld bedrag per leerling van 
de kosten over hetzelfde dienstja,ar der over-

eenkomstige openbare scholen in de gemeente ; 
dat artikel 28, 6de lid, voorschrijft dat bij de 
toepassing van artikel 28 tot grondslag wordt 
genomen het gemiddeld getal leerlingen, bere
kend n1tar het aantal, dat op 16 Maart, 16 Juni., 
16 September en 16 December van het onmid
dellijk voorafgaande kalenderjaar als werkelijk 
schoolgaande bekend stond ;_ dat door den 
Onderwijsraad de meerring is gehuldigd, dat de_ 
vergoeding berekend ~10et worden n_aar \iet 
gemiddeld aantal_ leerlm~en op de vier t_1Jd
stippen, welke artikel 28, lid 6, der wet aanw1Jst, 
over hetzelfde kalenderjaar, i.c. 1923, aan
gezien, hoewel bij de toepassing van artikel 28 
der wet in het zesde lid verwezen wordt naar 
de hiervoren genoemde data van het onmid
dellijk voorafgaande kalenderjaar artikel 101, 
2de lid, spreekt van het gemiddeld bedrag per 
leerling van de kosten over hetzelfde dienstjaar ; 
dat het ook voor de hand ligt dat de wetgever, 
voorschrijvende dat de veraoeding berekend 
wordt naar de uitgaven over het jaar, waarvoor 
de vergoeding zal gelden, tevens daarbij heeft 
gewild, dat ook wordt genomen het gemiddeld 
aantal leerlingen over hetzelfde jaar ; dat er ook, 
anders dan ten aanzien van de regeling der 
Rijksvergoeding voor de jaarwedden der onder
wijzers het geval is, geene aanl<'iding kan 
bestaan, voor de bepaling van het gemiddeld 
getal leerlingen, bedoeld in artikel 101, 2de lid, 
der wet, de gegevens van een ander jaar te 
nemen rlan van dat, waarvoor de te berekenen 
vergoeding zal worden uitgekeerd ; dat mits
dien mag worden aa.ngenomen, dat met de 
verwijzing in artikel 101, 2de lid, naar den 
maatstaf van artikel 28, bedoeld is te bepalen 
hoe naar den toestand op bepaalde dagen van 
eenig jaar het gemiddeld getal leerlingen over 
dat jaar zal worden berekend ; 

dat van het besluit van Ged. Staten het 
schoolbestuur bij Ons in beroep is gekomen 
aanvoerende dat de maatstaf van artikel 28 
(voor het verplicht aantal onderwijzers) is : 
het gemiddelde getal kinderen, berekend nB,ar 
het aantal, dat op 16 Maart, 16 Juni, 16 Sep
tember en 16 December van het onmiddellijk 
voora fgaande kalenderjaar als werkelijk school
gaande bekend stond; dat, aangezien artikel 101, 
2de lid, uitdrukkelijk en zonder eenige restrictie 
naar "den ma<itstaf van artikel 28"verwijst, aan 
de duidelijke bewoordingen der wet geweld wordt 
aangedaan door eene uitlegging welke rekent 
met de vier genoemde data van hetzelld.e kalen
der1aar , dat de slotwoorden van het 2de lid 
van artikel 101 allerminst nopen om - in strijd 
met den duidelijken tekst der wet - een 1tnderen 
maatstaf dan dien van artikel 28 aan te leggen, 
aangezien de aan dat slot voorkomende woorden 
"over hetzelfde dienstj11ar" zeer wel gelezen 
kunnen worden als behoorende bij " de kosten", 
zoodat het gebeele tweede lid dus bepaalt, dat 
de kosten van hetzelfde dienstjaar gedeeld 
worden door het gemiddeld aantal leerlingen 
van het onmiddellijk voorafgaande dienstjaar ; 
dat een aldus rekening houden met het gemid 
deld aantal leerlingen van het voorafgaand 
kalenderjaar in de Lager-onderwijswet 1920 een 
zeer bekende methode is ; dat de duidelijke 
bewoordingen der wet zelve alleen beslissend 
knnnen zijn; 

Overwegende dat krachtens artikel 101, 2de 
lid, rler Lager-onderwijswet 1020 de in het 
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eers•e lid bedoelde vergoeding. door de ge
meente aan de bijzondere schoolbesturen uit te 
keeren, wordt berekend over het gemiddeld 
getal leerlingen volgens den maatstaf van 
artikel 2 dier wet ; 

Overwegende, dat met Ged. Staten moet 
worden aangenomen, dat volgens de slotzinsnede 
van dit tweede lid voor de berekening van het 
kostencijfer per leerling tot maatstaf moet 
worden genomen het gemiddeld aantal leer
lingen over het jaar, waarover de , ergocding 
is gevraagd, i.c. dus over 1923, en over het
zclide jaar behoort te geschieden de berekening 
van het gemiddeld aantal leerlingen der bij 
zondere school ; 

dat de uitdrukking "naar den maatstaf van 
artikel 28, zesde lid" kennelijk geene andere 
beteekenis heeft, dan c'l at deze gemiddelden 
worden bepaald naar het aantal leerlingen, dat 
op de daar aangegeven teldagen : 16 Maart, 
16 Juni, 16 September en 16 December als 
werkelijk schoolgaande bekend stond ; 

Gezien de Lager-onderwij swet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

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

Wetenschappen is belast met de uitvoering van 
dit bc~luit, dat met het rapport van Onzen 
voornoemden Minister in het Staatsnlad zal 
worden geplaat st en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State, 
afdeeling voor de geschillen van bestuur. 

Les 'rrois Epis, den 26sten Juni 1926. 

No. 2528. 

WILHE LMINA. 
De. Jiinister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

\VA SZINK. 
( Uitgeg. 13 J uli 1926.) 

LAGER ONDERWIJS 
FI ANCIEEL. 

Beroep inzake toepassing 
artikel 101 Lager-onder
wijswet voor bijzondere 
school te Leek over 1923. 

's-Gravenhage, 16 Juni 1926. 
Aan de K oningin. 

Eerbiedig veroorloof ik mij Uwe ) fajesteit 
hiernevens aan te bieden het advies van den 
Raad van State, afdeeling voor de geschillen 
van bestuur, dd. 3 Maa,rt 1926, n°. 117, inzake 
het bP.roep, ingesteld door het bestuur der 
Vereeniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs 
te Zevenhnizen (Gr.), gevestigd te Zevenhuizen, 
gemeente Leek, tegen het besluit van Ged. 
Staten van Groningen Yan 5 November 1925, 
Letter V, 5de afdeeling, waarbij ongegrond is 
verklaard zijn beroep tegen het besluit van den 
Raad van Leek van 30 April 1925, n°. 10, 
o. a. tot vaststelling t en behoeve van de bij
zondere school voor gewoon la~er onderwijs t e 
Zevenhuizen (Evert.,dijk) van net bedrag der 
gemeentelijke vergoeding, in artikel 101 der 
Lager-onderwijswet 1920, over het jaar 1923. 

De Afdeeling is van oordeel, dat het bestreden 
besluit van Ged. Stat en van Groningen, en in 
verband daarmede ook het besluit van den Raad 
der gemeente Leek van 30 April 1925, voor-

zoover daarbij de vergoeding ex artikel 101 
der Lager-onderwijswet 1920 over het jaar 1923 
is vastgesteld voor de school van appellant, 
behooren te worden vernietigd, en biedt Uwe 
Majesteit het volgend ontwerp-besluit ter be
krachtiging aan : 

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

het Bestuur der Vereeniging voor Gereformeerd 
Schoolonderwijs t e Zevenhuizen (Groningen ), 
gevestigd te Ze11enhuizen, gemeente Leek, t egen 
het besluit van Ged. Staten van Groningen van 
5 November 1925, Letter V, 5de Afdeeling, 
waarbij ongegrond is verklaard zijn beroep 
tegen het besluit van den Raad van Leek van 
30 April 1925, no. 10, onder andere tot vas t
stelling ten behoeve van d e bijzondere echool 
voor gewoon la&er onderwijs te Zevenhuizen 
(Evcrtsdijk) van net bedrag der gemeentelijke 
vergoeding, bedoeld in artikel 101 der Lager
onáerwij swet 1920, over het jaar 1923 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, geboord, advies van 
3 Maart 1926, n°. 117 ; 

Op de voordrach t van Onzen Minister van 
Onderwijs, K unsten en Wetenschappen van ; 

Overwegende dat de Raad der gemeente Leek 
in zijne vergadering van 30 April 1925 onder 
andere heeft besloten het bedrag der gemeente
lijke vergoeding, bedoeld in artikel 101 der 
Lager-onderwij swet 1920, over het dienstiaar 
1923, aan het bestuur der Vereeniging voor 

· Gereformeerd schoolondenvjjs te Zevenhuizen 
(Groningen) voor de school te Ze.venlmize~ 
(Ever fsdijlr) vast te stellen op f 2,068.32, waarb1J 
de Raad als l!l'ondslag heeft genomen het ge
middeld aantal leerlingen, dat volgens den 
maat staf van art ikel 28 der wet in het kalender
iaar 1923 aan die school aanwezig was ; 
• dat .nadat het schoolbestuur daartegen bij 
Ged. Stat en van Gron·•ngen in beroep was ge
komen, r it College bij besluit van 5 November 
1925 het beroep ongegrond heeft verklaard; 

dat Ged. State1i daarbij hebben overwogen 
dat het schoolbestuur van meening is, dat in
gevolge artikel 101, 2de lid, j0 • artikel 28, 
6de lid, der wet tot grondslag behoorde te zijn 
genomen het gemiddeld aantal leerlingen aan 
zijne school in het kalenderjaar 1922 ; dat 
artikel 101, 2de lid. bepaalt, dat de vergoeding 
wordt berekend over het gemiddeld aantal 
leerlingen volgens den maatstaf van art.ikel 28 
en in gemeenten, die een of meer overeenkom
sti!;e openbare scholen in stand houden of een 
gelijke verbetering der bestaande overeenkom
stige openbare scholen hebben ingevoerd, per 
leerling bedraagt het gemiddeld bedrag per 
leerling van de kosten over hetzelide dienstjaa r 
der overeenkomstige openbare lagere scholen in 
de gemeente ; dat, artikel 28. 6de lid, voorschrijft 
dat bij de toepa sing van ar tikel 28 tot grond
slag wordt genomen het gemiddeld get al leer
lingen, berekend naar het aantal, dat op 16 
Maart, 16 Juni, 16 September en 16 December 
van het onmiddellijk voorafgaande kalenderjaar 
als werkelijk schoolgaande bekend stond ; da 
door den Onderwij sraa.d de meening is gehul 
digd, dat de vergoeding berekend moet worden 
naar het gemiddeld aantal leerlingen op de vier 
tijdstippen, welke art ikel 28, lid 6, der wet 
aanwijst , over hetzelfde kalenderjaar, i. c. 1923, 
aangezien, hoewel bij de toepassing van a rti-
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kei 28 der wet in het zesde lid verwezen wordt 
naar de hiervoren genoemde data van het on
middell:(jk voorafgaande kalenderjaar, artikel 
101, 2de lid, spreekt van het gemiddeld bedrag 
per leerling van de kosten over hetzelfde dienst
jaar ; dat het ook voor de hand ligt dat de 
wetgever, voorschrijvende, dat de vergoeding 
berekend wordt naar de uitgaven over het jaar, 
waarvoor de vergoeding zal gelden, tevens daar
bij heeft gewild, dat ook wordt genomen het 
gemiddeld aantal leerlingen over het zelfde jaar ; 
dat er ook, anders dan ten aanzien van de 
regeling der Rijksvergoeding voor de jaarwed
den der onderwijzers het geval is, geene aan
leiding kan bestaan, voor de bepaling van het 
gemiddeld getal leerlingen, bedoeld in artikel 
101, 2de lid, der wet, de gegevens van een 
11,nder jaar te nemen dan van dat, waarvoor 
de te berekenen vergoeding zal worden uit
gekeerd ; dat mitsdien mag worden aangeno
men, dat met de verwijzing in artikel 101, 
2de lid, naar den maatstaf van artikel 28, 
bedoeld is te bepalen hoe naar den toestand 
op bepaalde dagen van eenig jaar het gemiddeld 
getal leerlingen over dat jaar zal worden be
rekend; 

dat van het besluit van Ged. Staten het 
schoolbestuur bij Ons in beroep is gekomen, 
11anvoerende dat de maatstaf van artikel 28 
(voor het verplicht aantal onderwijzers) is : 
het gemiddelde getal kinderen, berekend naar 
het aantal, dat op 16 Maart, 16 Juni, 16 Sep
tember en 16 December van het onrniddellijk 
voorafJaande kalenderjaar als werkelijk school
gaande bekend stond ; dat, aangezien artikel 
.i.01, 2de lid, uitdrukkelijk en zonder eenige 
irestrictie naar "den maatstaf van artikel 28" 
verwijst, aan de duidelijke bewoordingen der 
wet geweld wordt aangedaan door eene uitleg
ging welke rekent met de vier genoemde data 
van hetzelfde kalenderjaar ; dat de slotwoorden 
van het 2de lid van artikel 101 allerminst 
nopen om - in strijd met den du idelijken tekst 
der wet - een anderen maatstftf dan dien van 
artikel 28 aan te leggen, aangezien de aan dat 
slot voorkomende woorden "over hetzelfde 
dienstjaar" zeer wel gelezen kunnen worden 
als behoorende bij "de kosten", zoodat het 
geheele tweede lid dus bepaalt, dat de kosten 
van hetzelfde dienstjaar gedeeld worden door 
het gemiddeld aantal leerlingen van het on
middellijk voorafgaande dienstjaar; dat een 
aldus rekening houden met het gemiddeld 
_aantal leerlingen van het voorafgaand kalender
jaar in de Lager-onderwijswet 1920 een zeer 

' bekende methode is; dat de duidelijke bewoor
.dingen der wet zelve alleen beslissend kunnen 
11ijn; 

Overwegende dat krachtens artikel 101, 2de 
lid, der Lager-onderwijswet 1920 de in het 
eerste lid bedoelde vergoeding, door de gemeente 
aan de bijzondere schoolbesturen uit te keeren, 
wordt berekend over het gemiddeld getal leer
lingen volgens den maatstaf van artikel 28 dier 
wet· 

da't het gemiddeld getal leérlingen volgens 
den maatstaf van artikel 28, 6de lid, der wet 
moet worden berekend naar het aantal, dat 
op 16 Maart, 16 Juni, 16 September en 16 De
cember van het onrniddellijk voorafgaande kalen
derjaar, in dit geval dus 1922, als werkelijk 
schoolgaande bekend stond ; 

dat de Raad van L eek t en onrechte als grond
slag der berekening heeft genomen het gemid
deld aantal leerlingen over 1923, en Ged. Staten 
van GToningen dit raadsbesluit ten onrechte 
hebben gehandhaafd; 

Gezien de genoemde wet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

het besluit van Ged. Staten van GToningen 
van 5 November 1925 en het besluit van den 
Raad der gemeente L eek van 30 April 1925, 
no. 10, voorzoover daarbij is vastgesteld het 
bedrag der gemeentelijke vergoeding, bedoeld 
in artikel 101 der Lager-onderwijswe1, 1920 over 
het jaar 1923, ten behoeve van de bijzondere 
school voor lager onderwijs te Zevenhuizen 
(Evertsdijlc) te vernietigen. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering van 
dit besluit, waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State, Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur. 

Met deze voorgedragen beslissing kan ik mij 
niet vereenigen. 

Twee factoren bepalen overeenkomstig het 
tweede lid van artikel 101 der Lager -onderwijs
wet het bedrag der krachtens dit artikel door 
de gemeente aan de besturen van bijzondere 
scholen uit te keeren vergoeding, t. w. : het 
gemiddeld aantal leerlingen van de l:etrokken 
bijzondere school en het gemidcleld bedrag per 
leerling van de kosten der overeenkomstige 
openbare lagere scholen in de gemeente. .Het 
wil mij voorkomen, dat voor ae berekening 
van elke dier factoren gebruik behoort te worden 
gemaakt van de laatstbekende gegevens, dus 
van die, betrekking hebbende op het jaar, 
waarover de aanvrage om vergoeding loopt. De 
juistheid van dit standpunt valt, wat den 
tweeden factor betreft, duidelijk af te leiden 
uit de slotzinsnede van artikel 101, 2de lid , 
der wet, krachtens welke kennelijk niet alleen 
voor de onderwijsuitgaven moet worden geraad
pleegd de gemeenterekening van "hetzelfde 
Jaar", maar voor de vaststelling van het bedrag 
per leerling ook over dàt jaar moet worden 
genomen het gemiddelde van het aantal leer
lingen der overeenkomstige openbare scholen in 
de gemeente. Die gemiddelde-berekening ge
schiedt overigens met inachtneming van de in 
artikel 28, zesde lid, der wet genoemde teldagen 
16 Maart, 16 Juni, 16 September en 16 Decem
ber. Eene ruimere interpretatie van de uit
drukking "volgens den maatstaf van artikel 28, 
zesde lid", in dier voege, dat het gemiddelde 
wordt genomen van het aantal leerlingen, het
welk op de genoemde data van het voorafgaande 
jaar de scholen heeft bezocht, kan m . i . slechts 
dan worden aanvaard, indien de wet uitdruk
kelijk tot die opvatting dwingt. Dit is in ver
band met de slotzinsnede van artikel 101, 2de 
lid, der wet zeker niet het geval ten aanzien 
van de berekening van het gemiddeld kosten
cijfer per leerling der openbare lagere scholen, 
terwijl er geen reden bestaat om een andere 
gedragslijn te volgen, waar het gaat om de 
bepaling van het gemiddeld aantal leerlingen 
van de bijzondere school. 

Deze gedachtengang hebben Ged. Staten van 
GToningen m. i. dan ook terecht ten grondslag 
gelegd aan hun besluit van 5 November 1925, 
zoodat het beroep van het schoolbestuur tegen dit 
besluit ongegrond behoort te worden ve1·klaard 
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Een daartoe strekkend ontwerp-besluit wordt 
Uwe Majesteit hiernevens eerbiedig ter bekrach
tiging aangeboden. 

De Minister van Onderwijs, 
Kun.sten en Wetenschappen, 

,VASZWK. 

26 Jun; 1926. BESLUIT tot toepassing van de 
artikelen 14 en 15 der Warenwet (Staats
blad 1919, n°. 581) op azijn. S. 214-. 

WIJ WILHELMINA, ·ENZ. 
Op de voordracht van Onzen l\llinister van 

Arbeid, Handel en Nijverheid, van 4 Mei 1926, 
n°. 267 D, afd. Volksgezondheid; 

Gezien het advies der commissie, bedoeld in 
art. 17 der Warenwet (Staatsblad 1919, n°. 581); 

Gelet op de artikelen 14 en 15 der Warenwet 
(Staa:st,lad 1919, n°. 581); 

Den Raad van State gehoord (advies van 8 
.Juni 1926, n°. 26) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Arbeid, Handel en Nijverheid, van 
17 ,Juni 1926, nn, 481 D, afdeeling Volksgezond
heid: 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. Aangeduid moeten worden met den 

naam "azijn" of met een samenstelling va-.i hel 
woord "azijn" alle vloeibare waren, die azijn1,uur 
als kenmerkend bestanddeel bevatten. 

2. Waren, die in aard of samenstelling ~e
lijken op de waren in artikel 1 bedoeld. en 
welker aard en samenstelling niet of niet vol
doende op de verpakking is aangegeven, mogen 
niet dan met Onze toestemming en onder door 
Ons te stellen voorwaarden worden aangeduid 
met namen, waaruit haar aard en haar samen
stelling niet of niet voldoende blijken. 

3. 1. De in artikel 1 bedoelde en de als 
"azijn" aangeduide of kennelijk als zoodanig 
voorhanden waren moeten voldoen aan de vol 
gende eischen : 

a. het gehalte aan azijnzuur moet ten minste 
4 gram per 100 cm3 der waar bedragen; 

b. andere organische zuren dan azV1zuur 
mogen slechts in uiterst /Jeringe hoeve,, heid 
aanwezig zijn, behalve in wiJnazijn en vi·uc ,ten
azijn, waarin van deze zuren niet meer n.anwezig 
mag zijn dan overeenkomt met de daarvan in 
den wijn, onderscheidenlijk vruchtenwijn, nor
maal aanwezige hoeveelheid ; 

c. conserveermiddelen, toegevoegd. kleur
stoffen met uitzondering van eenig car. mei, en 
andere aan azijn vreemde stoffen, in het bij
zonder anorganische zuren, kwik-, !ood-, koper
en zinkverbindingen, mogen niet aanwezig zijn. 

2. Bij de azijnsoorten, bedoeld in artikel 6 
van dit besluit, en bij de als zoodanig aange
duide waar, worden kleurstoffen uit de ver
werkte kruiden afkomstig niet als toegevoegde 
kleur~toffen beschouwd. 

4. Wij behouden Ons voor bij algemeenen 
maatregel van bestuur voorschriften te geven 
met betrekking tot het gebruiken van aandui
dingen voor azijn, verkregen door azijnzure 
gi~ting, waan an de bereiding heeft plaats gehad 
ouder een bij algemeenen maatregel van bestuur 
geregeld toezicht. 

5. Met uitzondering van houtazijn en car
biedazijn moeten de waren, aangeduid met een 
samen8telling van het woord "azijn", waarin dit 

woord wordt voora;gegaan door den naam van 
een g·rondstof, waaruit azijn, hetzij direct, hetzij 
indirect, kan worden hereid, zooals rozijnazijn, 
vruchtenazijn, wijnazijn, bierazijn, enz., behalve 
aan de in artikel 3 genoemde eischen, nog vol 
doen aan de navolgende : 

a, het gehalte aan extract moet ten minste 
0.7 % bedragen; 

h, het azijnzuur in de waar aanwezig, moet 
uitsluitend door azijnzure gisting verkregen 

zij~-; het gehalte aan azijnzuur moet bij wijn
azijn en de als "wijnazijn" aangeduide waar 
ten minste 5,ó gram per 100 cm3 der waar 
bedragen; 

d. de eigenschappen der waar moeten over
eenkomen met die van de soort, waarvan zij 
den naam draagt. 

6. De waren aangeduid als kruidenazijn, 
dragonazijn of met een naam, samenge.steld uit 
den naam van een ander kruid of 'specerij met 
hel woord "azijn", moeten, behalve aan de in 
artikel 3 genoemde eischen, nog voldoen aan de 
eischen in artikel 5 onder d genoemd. 

7. De aanduiding "dubbele" bij azijn en de 
aanduiding "spritazijn" mogen uitRl111tend ge
bruikt worden, indien het gehalte aan azijnzuur 
tenminste 8 gram per 100 cm3 der waar be
draagt. 

:-. 1. Aangeduid moet worden met den 
naam "azijnzuuro,::lossing", gevolgd door een 
aanduiding der sterkte in grammen azijnzuur 
per 100 cm3, de in artikel 1 bedoelde waar, die 
per 100 cm3 van 12,5 t-Ot 80 gram zuur, als 
azijnzuur berekend, bevat. 

2. Aangeduid mag uitsluitend worden met 
den naam "az·ijne.ssence" de in artikel 1 bedoelde 
waar, die per 100 cm3 tenminste 80 gram zuur, 
als azijnzuur berekend, bevat. 

9. 1. De waren in artikel 8 bedoeld, moeten 
voldoen aan de eischen in artikel 3 onder b en c 
gestel~. Mierenzuur mag in niet grootere hoe
veelheid dan ten hoogste 0,5 gram per 100 gram 
azijnzuur in de waar aanwezig zijn. 

2, De waren, in artikel 8 bedoeld, moeten 
op alle v :c>rpakkingen, waarin zij aan den ver
bruiker kunnen worden afgeleverd, aan de bui
tenzijde voorzien zijn van het opschrift "Gevaar
lijk b-ij onrerdund gP-l-1r,1ik'", met duidelijk in het 
oog sprin,e-ende letters van ten minste 3 milli
meter (0.003 M.) hoo~e en van een lijndikte 
van tenminste 0,5 millimeter (0.0005 M.), indien 
de inhoudsmaat der verpakking ten hoogste 
2h0 cm3 bedraagt. Deze letters moeten een 
(oogte bezitten van ten minste 1 centimeter 
50.01 M.) en een lijndikte van ten minste 2 milli
met,er (0.002 M.), indien bedoelde inhoudsmaat 
meer dan 250 cm3 bedraagt. 

10. De waren, in de voorgaande artikelen 
bedoeld, moeten voldoen aan de volgende ei-
schen: · 

a. zij mogen slecht,s in uiterst geringe mate 
bevatten : azijnaaltjes, kaam, schimmel of be
zinksel; 

/1. zij moeten helder zijn en normaal van 
kleur, geur en smaak. 

11. 1. Op de 'buitenzijde van alle verpak
kingen der in de artikelen 1, 2, 5, 6, 7 en 8 van 
dit besluit bedoelde waren moet voorkomen 
de naam, welke de waar volgens de bepalingen 
in de artikelen l, 5, 6, 7 en 8 moet dragen of 
krachtens artikel 2 mag dragen. Deze aandui-
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dingen mogen niet door vegen zijn uit te wis
schen; zij moeten gemakkelijk leesbaar zijn. 

2. Op alle verpakkingen, in het eerste lid 
bedoeld, van een inhoudsmaat kleiner dan 2 
liter moet de in dat lid bedoelde aanduiding 
bestaan uit letters van ten minste 6 millimeter 
(0.006 M.) hoogte en van een lijndikte van ten 
minste 0,5 millimeter (0.0005 M.). 

3. In een winkel, op een markt of op eenige 
andere voor het publiek toiï~~elijke verkoop
plaats moet op elke verpa · g der waren, in 
het eerste lid van dit artikel bedoeld, of op de 
voorwerpen, waarin deze waren zich bevinden, 
met een inhoudsmaat van meer dan 2 liter de 
aanduiding, in het eerste lid van dit artikel be
doeld, bestaan uit hoofddrukletters, die een 
hoogte hebben van ten minste 2 centimeter 
(0.02 M.) en een lijndikte van ten minste 2 milli
meter (0,002 M.) en zijn aangebracht op de 
verpakking zelf, op het voorwerp, waarin zich 
de waar bevindt, of op een onmiddellijk boven 
de verpakking of bedoeld voorwerp geplaatst 
bord ; de aanduiding moet voor de bezoekers 
of voor het publiek duidelijk zichtbaar en lees
baar zijn. 

1L 1. De in de artikelen 1, 5, 6, 7 en 8 
van dit besluit bedoelde waren mogen niet 
worden bereid, vervoerd of in voorraad gehou
den in voorwerpen, welke metaal aan de waren 
afstaan. 

2. De behandeling ervan mag alleen plaats 
hebben niet behulp van gereedschappen, zooal
kranen en trechters, die ook bij langdurige aans 
raking met de waren daaraan geen lood of zink 
afstaan. 

13. Dit besluit is niet van toepassin~ op de 
waren, il). de artikelen l, 5, 6, 7 en 8 bedoeld, die 
kennelijk voor uitvoer zijn bestemd, mits die 
waren niet aanweûg zijn in een der ruimten, 
bedoeld in het derde lid van artikel 11. 

14. Voor de beoordeeling of de waren, in dit 
besluit bedoeld, aan de daarbij gestelde eischen 
beantwoorden, moet worden gebruik gemaakt 
van de methoden van onderzoek, in de bij dit 
besluit gevoegde bijlage aangegeven, voor zoover 
deze daarvoor toereikend zijn. 

15. Dit, besluit treedt in werking op den 
eersten dag van de zevende maand volgende op 
die, waarin het in het Staatsbl.ad is geplaatst. 

16. Dit besluit kan worden aangehaald onder 
den titel Azijnbesluit met vermelding van jaar
gang en nummer van het Staatsblad, waarin het 
is geplaatst. 

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

Les Trois Epis, den 26sten Juni 1926. 
WILHELMINA. 

De l,[inist.er van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. 8LOTEMAXER DE BRUÏNE. 

(Uitgeg. 15 Juli 1926.) 

B1JLAOE, behoorende 
bij het Azijnbesluit 
(Staats/>lad 1926 n°. 214). 

METHODEN VAN ONDERZOEK. 
1. Azijnzuur. 

10 cm3 azijn of 10 cm3 van een mengsel ·van 
azijnzuuroplossing onderscheidenlijk azijn-

essence met zooveel water, dat het azij n
zuurgehalte ongeveer overeenkomt met dat van 
azijn, worden met behulp van phenolphtaleïne 
als indicator, met een alkali-oplossing van be
kende sterkte getitreerd. 

Het zuurgehalte wordt als azijnzuur (CH3-

COOH) berekend . . 

2. Vrije minerale zuren en oxaalzuur. 
Eenige dru.f>pels eene:11 oplossing van vanilline 

in sterken spiritus (1 : 15\ worden in een porEe
leinen schaaltje met vlakken bodem gemengd 
met een gelijk aantal druppels eener oplossing 
van phloroglucine in sterken spiritus (1 : 15), 
over het schaaltje gelijkmatig verdeeld en op 
het waterbad uitgedampt. Enkele druppels der 
te onderzoeken waar worden op het residu ge
bracht en vervolgens op het waterbad uitge
dampt. Roodkleuring toont rrunerale zuren of 

,. oxaalzuur aan. 

3. Exiract. 
50 cm3 azijn worden op het waterbad uit

gedampt. De :est wordt in ongeveer 10 cm3 

water opgelost en deze oplossing opnieuw uit
gedampt. Dit oplossen in ongeveer 10 cm3 

water en uitdampen wordt nog tweemaal her
haald. Het residu wordt gedurende 2½ uur bij 
102°-105° c. gedroogd en, na bekoelen in een 
exsiccator, gewogen. 

4. Kwik, Lood, Koper, Zinlc. 
Het onderzoek op deze metalen heeft volgens 

de algemeen gebruikelijke methoden plaats. 
Voor het onderzoek op de aanwezigheid van 
koper en zink, wordt uitgegaan van een hoeveel 
heid der waar, welke niet meer dan 2 gram 
azijnzuur bevat. 

5. Conseri:Permiddelen . 
a. Formaldehyde. Van 50 cm• azijn of van 

50 cm3 van een mengsel van azijnzuuroplossing, 
onderscheidenlijk azijnessence met water, dat 
in azijnzuurgehalte ongeveer met azijn overeen
komt, worden na toevoeging van 10 g keuken
zout en 0.5 g wijnsteenzuur 30 à. 40 cm3 afgedes
tilleerd. Vijf cm3 van het destillaat worden met 
2 cm3 melk en 7 cm3 zoutzuur (s.g. = 1.124), 
welke per 100 cm3 0,2 cm• van een 10 proc. 
ijzerchlorideoplossing bevatten, verhit en een 
minuut gekookt. Bij aanwezigheid van formaline 
treedt violetkleuring op. 

b. Mieren,uur, ,,,uantitaliej. 
100 cm• azijn of 100 cm3 van een mengsel 

van azijnzuuroplossing onderscheidenlijk azijn
.essence met water, dat in zuurgehalte ongeveer 
met azijn overeenkomt, worden met 0.5 g wijn
steenzuur bedeeld en onder verwarming met 
stoom gedestilleerd. Het destillaat wordt door 
middel van een 2 maal omgebogen buis, welke 
aan het einde van eenige nauwe uitlaatopenin
gen iR voorzien, geleid in de vloeistof eener 
langhalzige kolf, welke 100 cm• water en onge
veer 2 g calciumcarbonaat meer bevat dan 
noodig is tot binding van het in bewerking 
genomen azijnzuur. Deze kolf, waarvan de in
houd tijdens de proef tot zacht koken verhit 
wordt. is verbonden met een goed werkenden 
deflegmator en een koeler, welke leidt naar een 
ontvanger. Nadat ongeveer 750 cm• destillaat 
in.,~den ontvanger zijn overgegaan, wordt de 



1926 26 Ju N r (S.214-214B) 400 

destillatie onderbroken en de nog warme ,•al
ciumcarbonaat houdende vloeistof gefiltreed. 
het calciumcarbonaat met heet water Lltgewas
schen, het filtraat uitgedampt tot ongeveer 
50 cm3 en gefiltreerd. Bij het filtraat, dat 
neutraal of zwak zuur gemaakt moet worden, 
worden 2 g natriumacetaat en 25 cm3 van een 
oplossing, welke per liter 100 g mercurichloride 
en 80 g natriumchloride bevat, gevoegd en de 
vloeistof gedurende t'1ee uur aan een terug
vloeikoeler in een kokend waterbad verhit. Het 
afgescheiden mercurochloride wordt op een 
gewogen filter verzameld, met warm water uit
gewasschen, met alcoholen aether nagewasschen, 
bij 102°-105° c gedroogd en daarna. gewo~en. 
E,m deel HgCl komt overeen met 0,0975 deelen 
mierenzuur. 

Is de hoeveelheid mercurochloride grooter 
dan 1.2 g dan moet de bepaling met een grootere 
hoeveelheid mercurichloride worden herhaald. 

Bevat de te onderzoeken waar zwaveligzuur, 
dan wordt bij het tot op 100 cm3 uitgedA.mpte 
filtraat 1 cm• N loog en 5 cm3 waterstof
peroxydeoplossing (3 %) gevoegd. Na ongeveer 
4 uur wordt het waterstofperoxyde door een 
kleine hoeveelheid versch gepraec1piteerd voch
tig bewaard kwikzilveroxyde gedestrµeerd. 

Na ½ uur wordt gefiltreerd, het filter uit
gewasschen en het filtraat als boven aangegeven 
verder onderzocht. 

c. het onderzoek op de overige conserveer
middelen heeft plaats als in de methoden van 
onderzoek, behoorende bij het jam-limonade
besluit (Staatsblad 1924, n°. 96) is aangegeven. 

6. Kleurstoffen. 
Het onderzoek op kleurstoffen heeft plaats 

als in de methoden van onderzoek behoorende 
bij het jam-limonadebesluit (Staatsblad 1924, 
n°. 96) is aangegeven. 

7. Aantoonen van acetylmefhylcarbinol. 
50 cm• van de te onderzoeken azijn worden 

met 10 cm3 ijzerchlorideoplossing (20 %) in een 
rondbodem kolfJe van 100 cm3 inhoud tot koken 
verhit en langzaam afgedestilleerd in een rea
geerbuis, waarin zich bevinden 5 druppels eener 
10 % • oplossing van nikkelgloride (NiCl2), 5 
druppels eener 20 % oplossing van zoutzure 
hydroxylamine (NH2 OH. HCl.) en 15 druppels 
ammoniak (20 %)- Wanneer ongeveer 10 cm~ 
vloeistof zijn afgedestilleerd, wordt de destillatie 
onderbroken en de vloeistof in de reageerbuis 
verhit tot koken. 

Het ontstaan van een roodgekleurd neerslag 
(nikkeldimethylglyoxim) wijst op de aanwezig
heid in de waar van azijn, verkregen door gisting 
van een aftreksel van versche of gedroogde 
vruchten (fruit). 

Behoort bij het Azijnbesluit van 26 Juni 1926 
(Staatsblad n°. 214). Mij bekend, 
De Minister van Arbeid, Handû en Nijverheid, 

J. R. SLOTE111AKER DE BRUÏNE. 

26 Juni 1926. BESLUIT tot nadere wijziging 
van htlt bijzonder reglement van politie 
voor de Keulsche Vaart. S. 214A. 

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

Waterstaat van 21 Mei 1926, La. V., Afdeeling 
Waterstaat A 

Gelet op de wet van 28 Februari 1891 (Staats
blad n°. 69) en op artikel 1 van het Algemeen 
reglen::ent van politie voor rivieren en Rijks
kaua len · 

Den Raad van State gehoord, a dvies vA.n 
8 Juni 1926, n°, 25; 

Gezien het nader rapport. van Onzen genoem
den Minister van 18 Juni 192ü, n°. 341, Afdee
ling Waterstaat A; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Het bij Ons besluit van 14 Februari 1919 

(Staatsblad n°. 37) vastgestelde reglement van 
politie voor de k eulsche Vaart, gewijzigd bij 
Ons besluit van 28 Januari 1924, (Staatsblad 
n°. 21), nader t e wijzigen als volgt : 

In den laatsten zin van het eerste lid van 
artikel l vervallen de woorde n : 

"het in de gemeente Amsterdam (voormalige 
gemeente W atergraa/smeer) gelegen gedeelte 
van den Amstel tusschen de Schulpbrug over de 
Ringvaart van de Watergraafsmeer en de voor
malige uitmonding der W eespertrekvaart aan 
den Omval alsmede" . 

Onze 1\-linister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad geplaatst en in afschrift aan den 
Raad van State zal worden medegedeeld. 

Les Trois Epis, den '-!6sten Juni 1926. 
WILHELMINA. 

De .ilf·inister van Waterstaat, b. v . D. VEGTE. 
(Uitgeg. 15 Juli 1926.) 

26 Juni 1926. BE~LUIT tot wijziging van dat 
van 11 Maart 1925 (Staatsblad n°. 77) hou
dende aanwijzing van naar het gewicht 
belaste goederen, waarvoor de berekening 
der belasting kan geschieden naar het 
bruto-gewicht, na aftrek van daarbij tevens 
aangewezen t arra. S. 214B. 

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

Financiën van 1 Juni 1926, n°. 156 (Accijnzen) ; 
Gelet op A.rtikel 26, tweede lid, der Tariefwet 

1924 (Staatshl.ad n°. 568) ; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

15 Juni 1926, n°. 15); 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 17 Juni 1926, n°. 167 
(Accijnzen) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. i. In artikel 1 van Ons besluit van 

11 Maart 1925 (Staatsblad n°. 77) wordt in plaats 
van "ruwe suiker" gelezen: ruwe suiker van 
beneden 98 percent gehalte. 

2. Dit beslui~ treedt in werking met ingang 
van 1 Augustus 1926. 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
8taatsblad zal worden geplaatst en waarvan een 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Les Trois Epis, den 26sten Juni 1926. 
WILHELMINA. 

De M ini,~ter t>an Finanr.iën, DE GEER. 
(Uitgeg. 7 Juli 1926.) 
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26 Juni 1926. BESLUIT, bepalende de bekend
making in het Staatsblaà van de op 20 Mei 
1926 te Londen tusschen de Nederlandsche 
en Brit~che Regeeringen gesloten overeen
komst tot wederzijdsche vrijstelling van 
inkomstenbelasting in zekere gevallen, 
waarbij winsten voortvloeien uit het 
scheepvaartbedrijf. S. 214c. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Gezien de op 20 Mei 1926 te L onden tusschen 

de Nederlandsche en Britsche Regeeringen ge
sloten overeenkomst tot ,vederzijdsche vrijstel
ling van inkomstenbelasting in zekere gevallen, 
waarbij winsten voortvloeien uit het scheep
vaartbedrijf, van welke overeenkomst een af
druk bij dit Besluit is gevoegd; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den l 7den Juni 1926, 
Directie van het Protocol, n°. 18761 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bedoelde overeenkomst te doen bekend ma

ken door de plaatsing van dit Besluit in het 
8taatsb/,a,d. 

Onze Ministers, Roofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zooveel 
hem betreft, belast met de uitvoering van 
hetgeen ten deze wordt vereischt. 

Les Trois Epis, den 26sten Juni _1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenland.sche Zaken, 
VAN !CARNEBEEK. 

( Uitgeg. 14 Juli 1926.) 

De Regeering van Hare Majesteit dö Koningin 
der Nederlanden en de Regeering van Zijne 
Britsche Majesteit, wenschend eene overeen
komst te sluiten tot wederzijdsche vrijstelling 
van inkomstenbelasting in zekere gevallen, 
waarbij winsten voortvloeien uit het scheep
vaartbedrijf, zijn het volgende overeengekomen : 

Art. 1. De Regeering van 7ijne Britsche 
Majesteit verbindt zich de noodige stappen te 
doen, ingevolge Section 18 van de Wet van 
het Vereenigd Koninkrijk, bekend ,i,ls de 
,,Fina.nce Act 1923", om van inkomstenbe
lasting (inclusief verhoogingen), verschuldigd 
in Groot-Britannië en Noord-Ierland over het 
belastingjaar 1923- '24, beginnend op den 
6en dag van April 1923, en elk volgend belas
tingjaar, te ontheffen alle winsten, voort
vloeiend uit het scheepvaartbedrijf, uitgeoefend 
door een in Nederland gevestigd persoon, of 
door een maatschappij, dilt dat bedrijf leidt en 
controleert in Nederland. 

Art. 2. De Regcering "an Bare M.ajesteit 
de Koningin der Nederlanden verklaart hierbij, 
dat ingevolge de wetten van Nederland, in zake 
de inkomstenbelasting (Wet op de Inkomsten
belasting 1914, Wet van 19 December 1914, 
Staatsblad n°. 563) geen belasting wordt geheven 
van eenige winst, voortvloeiend uit het scheep
vaartbedrijf, uitgeoefend door een in Groot
Britannië en Noord-I erland gevestigd persoon, 
of door een maa tschappij, die dat bedrijf in 
Groot-Britannië en Noord-Ierland leidt en con
troleert. 

Art. 3. De Regeering van Hare Majesteit de 
K oningin der Nederlanden verklaart hierbij , 
dat ingevolge de wetten in Nederland, betref
fende de Dividend- en Tantième-belasting geen 
belasting verschuldigd is over dividenden of 
andere bedragen, welke uit hoofde van winsten 
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worden verdeeld door een maatschappij, die 
het scheepvaartbedrijf uitoefent en die dat 
bedrijf leidt en controleert in Groot-Britannië 
of Noord -Ierland. 

Art. 4. De uitdrukking "het scheepvaart
bedr~if" beteekent het bedrijf, uitgeoefend door 
een eigenaar van schepefi: _e1;1 met het oog op ~e 
strekking dezer omschnJvmg omvat de mt
drukking "eigenaar" iedere bevrachter. 

Art. 5. De overeenkomst zal ophouden van 
.kracht te zijn, indien en zoodra de ontheffing, 
te verleenen ingevolge artikel 1 ten aanzien 
van inkomstenbelasting in Groot-Britannië en 
Noord-Ierland buiten werking wordt gesteld. of 
de wetten van Nederland ophouden de ont
heffing te geven, aangeduid in de verklaringen 
in de artikelen 2 en 3. 

Ten bewijze waarvan de ondergeteekenden, 
daartoe behoorlijk gemachtigd, deze overeen
komst hebben geteekend en daaraan hun zegels 
hebben gehecht. 

Gedaan in tweevoud te Londen, den 20 Mei 
1926. 

His Britannic Majesty's Government and the 
Government of .ffer Majesty the Queen of the 
Netherlands, being desirous of conclnding an 
ag1eement for the reciprocal exemption from 
income tax in certain cases of profits accruing 
from the business of shipping, have agreed as 
follows :-

Article 1. His Britannic :Majest:i,'s Govern
ment aaree to take the necessary steps under 

ection"' 18 of the Act of Parliament of the 
United Kingdom known as the Finance Act, 
1923, for exempting from income tax (including 
supertax) chargeable in Great Britain and 
Northern Ireland for the year of assessment 
1923-24 commencing on the 6th day of April, 
1923, and every subsequent year of assessment, 
any profits which accrue from the business of 
shipping carried on by an individual resident in 
the Netherlands or by a company managing and 
controlling such business in the N etherlands. 

Art. 2. The Government of H er Majesty 
the Queen of the Netherlands hereby deciare 
tbat, under the laws of the Netherlands relating 
to income tax (Wet op de Inkomstenbelasting 
1914, Wet van 19 December 1914, Staatsb/,a,d 
n°. 563), tax is not chargeable on any profits 
which accrue from the business of shipping 
carried on by an individual resident in Great 
Britain and Northern Ireland or bij a company 
managing and controlling such business in 
Great Britain and Northern Ireland. 

Art. 3.. The Government of H er Majesty 
the Queen of the Nctherlands hereby deciare 
that, under the laws of the Netherlands relating 
to Dividend and Tantième Tax (Dividend- en 
fantième-belasting), tax is not chargeable on 
dividends or other sums on account of profits 
distributed by a company carrying on the 
business of shipping and managing and con
trolling such business in Great BritAin or 
N orthern Ireland. 

Art. 4. The expression "the business of 
shipping" means the business carried on by an 
owner of ships, and for the purpose of this 
definition the expresRion "owner" includes any 
charterer. 

Art. ö. This A~reement shall cease to have 
effect if and so soon as th"' relief to be granted 

26 
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under Article 1 hereof in respect of income tax 
in Great Britain and Northern Ireland ceases 
to have legal operation or the laws of the 
N etherlands cease to give the relief indicated 
in the declarations in the Articles 2 and 3. 

In witness whereof the Undersigned, duly 
authorised to that effect, have signed this 
Agreement and have affixed thereto their seals. 

Done in duplicate at London, the 20 May, 
1926. 

(L. S.) R. DE MiltEES VAN SWINDEREN. 
(L. 8.) AUSTEN CHAMBERLAIN. 

26 J uni 1926. KONINKLIJK BESLUIT. 
In een instructie voor de geneeskundigen 

belast met de armenpraktijk, behooren 
bepalingen voor te komen, krachtens welke 
de geneeskundigen vóór hunne schorsing 
door B. en W. worden gehoord en hun 
recht van beroep tegen schorsing wordt 
toegekend. 

Tegen een verbod aan de geneeskundigen 
om personen, clie door het Burgerlijk Arm
bestuur worden bedeeld, als leden van hun 
ziekenfonds te hebben of aan te nemen, 
bestaat geen bezwaar. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
den Geneeskundigen Inspecteur van de Volks
gezondhPid te 's-Gravenhage tegen de beslissing 
van Gedep. Staten van Noord-Holland van 
14 December 1925, genomen naar aanleiding 
van bezwaren door dien Inspecteur bij Ged. 
Staten ingebracht tegen de op 12 October 1925 
door den Raad van Barendrecht vastgestelde 
instructie voor de genees-, heel- en verloskun
digen, belast met de armenpraktijk in de ge
meente Barendrecht ; 

Den Ra.ad van State, Afdeeling voor de 
geschillen van bestuur, gehoord, advies van 
24 Maart 1926, n°. 189 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 23 
Juni 1926, n°. 1424, afd. Armwezen; 

0 . dat de Raad der gemeente Barendrecht 
bij besluit van 12 October 1925 heeft vastge
steld eene instructie voor de genees-, heel- en 
verloskundigen, belast met de armenpraktijk, 
kostelooze vaccinatie en doodschouw in die 
gemeente, waarvan de artt. 1, 2 en 8 luiden als 
volgt: 

Art. 1. Door den gemeenteraad worden 
twee van de in de gemeente gevestigde genees
kundigen benoemd voor de armenpraktijk en 
een daarvan voor het verrichten van kostelooze 
vaccinati/Sn en het doen van lijkschouwingen. 

De geneeskundigen worden benoemd voor 
één jaar, van 1 Januari t /m 31 December. 

Voor de armenpraktijk wordt aan ieder van 
hen eene belooning toegekend van f 500. 

Zij zijn verplicht hunne taak met ijver en 
nauwgezetheid te vervullen. 

Art. 2. Zij worden door Burgemeester en 
,vethouders geschorst en door den gemeente
raad ontslagen. Schorsing kan voor niet langer 
dan drie opeenvolgende maanden plaats vinden. 

De geschorste blijft gedurende de schorsing 
in het genot van zijne jaarwedde. 

Art. l Het is den geneeskundigen verboden, 
personen, die door het Burgerlijke Armbestuur 

worden bedeeld, als leden van hun Ziekenfond 
te hebben of aan te nemen ; 

dat tegen deze instructie de Geneeskundige 
Inspecteur van de Volksgezondheid bij Ged. 
Staten van Zuid-Holland bezwaren heeft inge
bracht, waarbij hij o. m. heeft aangevoerd: 
ten aanzien van art. 1, dat benoeming voor den 
tijd van 1 jaar niet in het belang van de genees
kundige armenverzorging is, aangezien over 
die benoeming dan telken jare oneenigheid 
zal- bestaan ; 

dat voor den betrokken arts, die steeds om 
de 5 jaren werd herbenoemd, een dergelijke 
achteruitzetting grievend zou zijn ; dat de 
bedoeling van art. 37 der Armenwet door eene 
benoeming van dezen ambtenaar voor den tijd 
van één jaar zal worden ontdoken ; ten aanzien 
van art. 2, dat de billijkheid meebrengt, dat 
iemand, die_ geschorst wordt, zich verantwoor
den kan, of, eenmaal geschorst zijnde, daar
tegen in beroep kan komen ; ten aanzien van 
art. 8, dat het z. i. niet geoorloofd is, iemand, 
wie ook, die zelf de kosten dragen wil , te ver
hinderen zich de geneeskundige behandeling 
te verzekeren, die hij wenscht ; 

dat Ged. Staten bij besluit van 14 December 
1925, n°. 151, o. m. de bovenvermelde be
zwaren ongegrond hebben verklaard, daarbij 
onder meer overwegende met betrekking tot 
art. 1 : dat de ~emeente te~enover den tegen
woordigen functionaris met mgang van 1 Janu
ari 1926 vrij komt te staan ; dat de band, welke 
met dien datum eindigt, zelfs op dit oogenblik 
nog niet weder is aangeknoopt ; dat moet 
worden aangenomen, dat eene herbenoeming 
van den tegenwoordigen arts met de wet in de 
hand niet zou kunnen worden afgedwongen ; 
dat bij aanvankelijke onbekendheid hoe de 
nieuwe organisatie in de praktijk zal werken, 
benoeming voor één jaar niet ongerechtvaar
digd is te achten; 

met betrekking tot art. 2: dat de doeltref
fendheid der schorsing dikwijls zal afhangen 
van snelheid van handelen, waarbij het vooraf 
hooren van den betrokkene niet altijd mogelijk 
is ; dat de aard der schorsing kan meebrengen, 
dat de verantwoording niet vóór, doch juist 
nà. de schorsing behoort te geschieden en dat 
het veelal geen zin heeft tegen schorsing recht 
van beroep toe te kennen ; met betrekking 
tot art. 8 : dat de strekking van dit arti.kel 
kennelijk is te voorkomen, dat de geneeskun
digen in zekeren zin "dubbele betaling ontvangen, 
1 °. in den vorm van contributie voor hun eigen 
ziekenfonds en 2°. als bezoldiging uit de ge
meentekas, waarvoor zij de bedeelden moeten 
helpen ; dat de gedachte, waarvan dit artikel 
uitgaat, niet ongerijmd is ; dat, de Inspecteur 
ten onrechte een bedeelde beschouwt als iemand, 
die zelf de kosten draagt ; 

dat van het besluit van Ged. Staten de In
specteur in beroep is gekomen, aanvoerende 
met betrekking tot art. 1 : dat art. ::17 der 
Armenwet uitdrukkelijk bepaalt, dat het ont
slag van een geneeskundige of een vroedvrouw, 
belast met de armenpraktijk. is onderworpen 
aan de goedkeuring van Ged. Statfln ; da•, 
ingeval van terugbrenging van den benoemings• 
duur tot één jaar, de geneesheer weet telken 
jare afhankelijk te zijn van de luimen van de 
leden van den gemeenteraad ; dat hij er dus 
niet aan zal denken zich alle moeite te getroosten 
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om het gezin grondig geneeskundig te leeren 
kennen ; dat hij, appellant, er op aandringt, 
dat de gemeente-geneesheeren wederom voor 
vijf jaren worden benoemd ; 

met betrekking tot art. 2 : dat er geen reden 
is, waarom, zelfs in spoed-gevallen, de genees
heer niet kan worden uitgenoodigd om ter 
vergadering van Burgemeester en Wethouders, 
alvorens over zijn schorsing wordt beslist, zich 
mondeling te verantwoorden ; dat over de 
mogelijkheid, dat de geneesheer zich na de 
schorsing zou kunnen verantwoorden, in de 
instructie niets vermeld staat, evenmin als 
over het recht van beroep ; dat een en ander 
tot de grootste willekeur aanleiding kan geven ; 
met betrekking tot art. 8 : dat hij tegen de be
doeling welke aan het art. ten grondslag zoude 
liggen, geen bezwaar heeft, doch dat deze be
doeling niet duidelijk in het art. uitkomt ; dat 
dit artikel, b.v. zou kunnen luiden : ,,Het is 
den geneeskundigen verboden personen in ge
zinnen, aan wie zij op grond van art. 7 genees
kundige hulp verleenen, in hun ziekenfonds 
op te nemen''; dat het artikel zooals het nu 
geredigeerd is, ook den anderen geneesheer 
A verbiedt hulp te verleenen aan patiënt B, 
die, nadat zijn keuze van gemeente-geneesheer 
heeft plaats gehad, onder behandeling is van 
den geneesheer C ; dat dit onjuist is, aangezien 
een zieke steeds het recht moet hebben zich 
tot meer dan één geneesheer te wenden, wan
neer hij de kosten daarvan zelf wil dragen ; 

dat de appellant meent verzet te moeten 
aanteekenen tegen het inkorten van rechten 
van den zieke om zich tot twee geneesheeren 
te vervoegen, waarvan één wellicht specialist is ; 

0. ten aanzien van het eerste bezwaar, dat 
met Ged. Staten moet worden aangenomen, 
dat de regeling is getroffen in verband met ge
wijzigde omstandigheden en dat tegen eene 
zoodanige regeling, waarvan de juistheid aan 
de praktijk moet worden getoetst; geen gegrond 
bezwaar kan worden gemaakt ; 

dat, wat het tweede bezwaar betreft, het 
aanbeveling verdient in de instructie bepalingen 
op te nemen, krachtens welke de geneeskundigen 
vóór hunne schorsing door Burgemeester en 
Wethouders worden gehoord en hun recht van 
beroep tegen schorsing wordt toegekend ; 

dat voorts het bezwaar van den Inspecteur 
tegen art. 8 der Instructie ongegrond is te 
achten, aangezien door deze bepaling terecht 
wordt voorkomen, dat de gelden, welke aan 
bedeelden ter ondersteuning worden verstrekt, 
uitgegeven worden aan geneeskundige hulp, 
welke hun van gemeentewege kosteloos kan 
worden gegeven ; 

Gezien de Armenwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

1°. met handhaving van het besluit van Ged. 
Staten, voorzoover het betreft de bezwaren 
van den Geneeskundigen Inspecteur voor de 
Volksgezondheid tegen de artt. 1 en 8 van de 
Instructie, het daartegen ingesteld beroep on
gegrond te verklaren ; 

2°. met vernietiging van het besluit van 
Ged. Staten, voor zoover het betreft het be
zwaar van dien Inspecteur tegen art. 2 der 
Instructie, dit bezwaar gegrond te verklaren. 

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

26 J uni 1926. RONDSCHRIJVEN van den 
Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw aan heeren Ged. Staten der 
onderscheiden provincren, betreffende : 
pensioensgrondslag burgemeesters. 

In verband met de laatstelijk bij de wet van 
28 Mei 1925, S. 216, plaats gehad hebbende 
wijziging van de Pensioenwet 1922, is dezerzijds 
overleg gepleegd met den Pensioenraad nopens 
de vraag of, bij het benoemen van burgemees
ters, in de benoemingsbesluiten dier titularissen 
melding behoort te worden gemaakt van den 
pensioensgrondslag. 

Dit overleg heeft geleid tot het innemen 
van het standpunt dat de vaststelling van be
doelden grondslag behoort te geschieden door 
de Koningin of door het orgaan dat door Hare 
Majesteit met die vaststelling is belast, en dat 
dit punt zoude zijn te regelen bij een algemeen 
voorschrift. 

Een en ander is oorzaak geweest tot het 
uitlokken van het Kon. besluit van 8 Juni 1926, 
n°. 26, waarvan een afschrift hierbij wordt 
overgelegd. 1 (B.) 

28 Juni 1926. WET tot w1Jz1gmg van het 
zevende hoofdstuk A der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1926. S. 215. 

28 Juni 1926. WET tot wijziging van de 
begrooting van inkomsten en uitgaven van 
het Leeningfonds 1914 voor het dienstjaar 
1926. s. 216. 

28 Juni 1926. WET tot wijziging van artikel 33 
der Leeningwet 1914 (Staatsblad n°. 612), 
waarvan de gewijzigde tekst is bekend 
gemaakt bij Koninklijk besluit van 6 Au
gustus 1920 (Staatsblad n°. 688). S. 217. 

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

dat het wenschelijk is artikel 33 der Leeningwet 
1914 (Staatsblad n°. 612), te wijzigen; 

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

In artikel 33 der Leeningwet 1914 (Staatsblad 
n°. 612), waarvan de gewijzigde tekst is bekend 
gemaakt bij Ons besluit van 6 Augustus 1920 
(Staatsblad n°. 688), wordt, na het bepaalde 
onder letter d, het volgende ingevoegd : 

" d1• Eene uitkeering uit 's Rijks middelen 
tot zoodanig bedrag als wegens extra-aflossingen 
van voorschotten ingevolge artikel 38 der 
woningwet en van voorschotten voor woning
bouw met .premie wordt ontvangen, voor zoover 
dit bedrag strekt tot versterkte aflossing van 
Staatsschuld, waarvan rente en aflossing ten 
laste van het Leeningfonds 1914 wordt ge
bracht." 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Les Trois Epis, den 28sten Juni 

1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, DE GEER. 
( Uitgeg. 2 Juli 1926.) 

1 Zie K. B. 8 Juni 1926. 
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28 Juni 1926. WET tot wijziging der wet van 
28 April 1926 (Staatsblad n°. 81), tot aan
wijzing van de middelen ter goedmaking 
van de uitgaven, begrepen in de Staatsbe
grooting voor het dienstjaar 1926. S. 218. 

28 Juni 1926. WET, houdende definitieve 
vaststelling van de begrooting van Neder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1926. 
(Hoofdstuk I. Uitgaven in Nederland). 
s. 219. 

De begrooting wordt vastgesteld op f 165,758,839. 

28 Juni 1926. WET, houdende definitieve 
vaststelling_van de begrooting van Neder
landsch-Indië voor het dienstiaar 1926. 
(Hoofdstuk Il. Uitgaven in Nederlandsch
lndië). S. 220. 

De begrooting wordt 11astgesteld op f 547,326,479. 

28 J uni 1926. WET, houdende definitieve 
aanwijzing van de middelen tot goed
making van de uitgaven begrepen in de 
begroot ing van Nederlandsch-lndië voor 
h et dienstjaar 1926. (Hoofdstuk I. Mid
delen in Nederland). S. 221. 

De begrooting wordt vastgesteld op f 12,664,900. 

28 Juni 1926. WET, houdende definitieve 
aanw1Jzmg van de middelen tot goed
making van de uitgaven, begrepen in de 
begrooting van l, ederlandsch-I ndië voor 
het dienstjaar 1926. (Hoofdstuk Il. Mid
delen in Nederlandsch-Indië). S. 222. 

De begro°!'ing wordt vastgesteld op f 648,725,187 

28 Juni 1926. WET, houdende goedkeuring 
van de nadere verlenging van den duur 
van het op 15 Februar i 1905 tusschen 
Nederl,a,nd en Groot-Britannië gesloten arbi
trageverdrag. S. 223. 

Wr.r WILHELMINA, ENZ ... doen te wet.en: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat de nadere verlenging van den duur van het 
op 15 Februari 1905 tusschen Nederland en 
Groot-Britannië gesloten arbitrageverdrag, welke 
nadere verlenging te Londen tot stand is ge
komen door wisseling van nota's onder dag
teekening van 12 Juli 1925 tusschen Onzen 
Gezant aldaar en den Staatssecretaris voor de 
Buitenlandsche Zaken van Zijne Britsch"' 
Majesteit, ingevolge artikel 58 der Grondwet de 
goedkeuring der Staten-Generaal behoeft, en 
dat het wenschelijk is, Ons de bevoegdheid voor 
te behouden om de compromissen te bekrach
tigen, bedoeld bij artikel 2 van bovengenoemd 
arbitrageverdrag; 

Zoo is het, dat Wij, den Raar! van State, enz. 
Art. 1. De nadere verlenging van den duur 

van het op 15 Februari 1905 tusschen Neder
land en Groot-Britannië gesloten arbitrage
verdrag, welke nadere verlenging te Londen tot 
·stand is gekomen door wisseling van nota's 
onder dagteekening van 12 Juli 1925 tusschen 

Onzen Gezant aldaar en den taatssecretaris 
voor de Buitenlandsche Zaken van Zijne Brit
sche Majesteit, welke not.a's in afdruk nevens 
deze wet zijn gevoegd, wordt goedgekeurd. 

2. Wij behouden Ons de bevoegdheid voor 

tot het bekrachtigen van de compromissen, 
bedoeld bij artikel 2 van het bij nevensgevoegde 
nota's nader verlengde arbitrageverdrag. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien van hare afkon
diging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Le~ Trois Epis, den 28sten Juni 

1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
VAN KARNEBEEK. 

. ( Uitgeg. 14 Jitli 1926. ) 

No. T. 7604/ 950/3 l. 

Sir, 

Foreign Office , S. W. 1. 
12th July, 1925. 

I have the honour to state thät His Brita.nnic 
Majesty's Government are prepared to renew 
for a further period of five years from the present 
date the Arbitration Convention signed a t 
London on the 15th February, 1905, and succes
sively renewed by Conventions signed at London 
on the 16th December, 1909, the 25th March, 
1915, and the 1st June, 1920. 

2. It is understood, however, that in place 
of reference to the Permanent Court of Arbitra
tion as provided for in articles 1 and 2 of the 
aforesaid, Convention of the 15th February, 
1905, the reference shall in any case arising be 
made to the Permanent Court of International 
Justice, in accordance with the procedure laid 
down in the Statu te of that Court and the Rules 
of Court adopted thereunder. 

3. If this proposal is agreeable to the Ne
therlands_ Government, the present note and the 
reply in similar terms will be regarded as giving 
legal validity to and as placing on record the 
understa.nding between the respective govern
ments in the matter. 

I have the honour to be, 
with the highest consideration, 

Sir, 
Your obedient servant, 

(s.) AUSTEN CHAMBERLAIN. 
Jonkheer R. DE MAREES VAN SWINDEREN. 

etc., etc., etc. 

Londres, Ie 12 juillet 1925. 
Monsieur le Secrétaire d'Etat, 

En réponse à la Note que Votre Excellence 
a bien voulu m'adresser ce jourd'hui, j'ai 
l'honneur de porter à. Sa connaissance que Ie 
Gouvernement Néerlandais est prêt à renouveler 
une fois de plus, pour une période de cinq ans 
à partir du 12 juillet 1925, la convention d'ar
bitrage signée à Londres Ie 15 février 1905, 
renouvelée successivement par les conventions 
signées à Londres Ie 16 décembre 1909, Ie 
25 mars 1915 et Ie 1 juin 1920'. 

2. Il est entendu, cependant, qu'au lieu 
d'une référence à la Cour Permanente d'Arbi
trage, comme il est prévu aux articles 1 et 2 
de la convention susmentionnée du 15 février 
1905, la référence sera faite dans tout cas qui se 
présenterait à la Cour Permanente de Justice 
Internationale, conformément à la procédure 
établie par Ie Statut de la Colll' et par Son Règ
lement adopté en vertu dudit Sta.tut. 



405 28 Ju N 1 (S.~23-225; 1926 

3. Il est convenu que la Note de Votre 
Excellence et la présente réponse seront consi
dérées comme établissant et constatant l 'accord 
entre les Gouvernements respectifs dans cette 
matière. 

Veuillez agréer, Monsieur Ie Secrétaire d'Etat, 
l'assurance renouvelée de la plus haute considé
ration avec laquelle j 'ai l'honneur d'être 

de Votre Excellence 
Ie très humble et 

obéissant serviteur 
(s.) B.. DE MAREES VAN SwINDEREN. 

The Righ t Honourable AuSTEN CHAMBERLAIN, 
M. P., &c., &c. , &c. 

28 Juni 1926. WET, houdende goedkeuring 
van de wijziging van het Volkenbond
verdrag, aangenomen door de Vergadering 
van den Volkenbond in haar Zesde Zitting 
1925. s. 224. 

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

dat het wenschelijk is, dat Nederland de wij 
ziging van het Volkenbondverdrag, aangenomen 
door de Vergadering van den Volkenbond in 
haar Zesde Zitting van 7 tot 26 September 1925, 
zal aanvaarden ; 

Gelet op de wet van 6 Maart 1920 (Staatsblad 
1920, n°. 108), de wet van 29 December 1922 
(Staatsblad 1922, n°. 762) en de wet van 30 De
cember 1925 (Staatsblad 1925, n°. 542) ; 

Gelet op art. 58 der Grondwet ; 
Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
Art. 1. De nevens deze wet in afdruk ge-

voegde wijziging van art. 16 van het Volken
bondverdrag, aangenomen door de Vergadering 
van den Volkenbond in haar Zesde Zitting van 
7 tot 26 September 1925, wordt goedgekeurd. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag volgende op dien van hare afkon
diging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Les Trois Epis, den 28s ten Juni 

1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van . Biiitenlandsche Zaken, 
VAN KARNEBEEK. 

( Uitgeg. 15 Juli 1926.) 

Wijziging van het Volkenbondverdrag bedoeld in 
artikel 1 der wet. 

Fransche tekst : 
Les mots "En ce cas" qui se trouvent dans 

le deuxième alinéa du texte original de l 'article 
16 du Pact e seront supprimés. 
Engelsche tekst: 

The words "in such case" in t he second 
paragraph of the original text of Article 16 of 
the Covenant shall be deleted . 
Hollandsche t ekst : 

De woorden "In dit geval" in het tweede lid 
van den oorspronkelijken tekst van artikel 16 
van het Volkenbondverdrag zullen worden ge
schrapt. 

28 Juni 1926. WET, houdende goedkeuring 
van het Verdrag ter beteugeling van de 
verspreiding van en den handel in ontuch
tige uitgaven van 12 September 1923. 
s. 225. 

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

dat het op den 12 September 1923 te Genêve 
vam,ege Ons onderteekende Verdrag ter be
teugeling van de verspreiding van en den handel 
in ontucht ige uitgaven, alvorens te kunnen 
worden bekrachtigd, ingevolge artikel 58 der 
Grondwet, de got>dkeuring der Staten-Generaal 
behoeft en dat het voorts wer,schelijk is Ons 
de bevoegdheid voor te behouden om de ver
dragen te bekrachtigen, houdende de compro
missen, waartoe a rtikel 15 van h et Verdrag 
aanleiding kan geven ; 

Zoo is het, dat W~j, den Raad van Stat~, enz. 
Art . 1. H et in afdrPk never>s deze wt>t 

gevoegd, op 12 September 1923 vanwege Ons 
onderteekende Verdrag ter beteugelir>g van rle 
verspreiding van en den handel in ontuchtige 
uitgaven wordt goedgekeurd. . 

2. Wij behouden Ons de bevoegdheid voor 
om de verdragen te bekrachtigen, houdencl e cle 
compromissen, waartoe artikel 15 van het 
Verdrag aanleiding kan geven . . 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag volgende op dien van hare afkon
diging. 

Last.en en bevelen. enz. 
Gegeven t e Les 'iro1 s Epis, den 28sten Juni 

1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
VAN KARNEBEEK. 

De Minister van Justitie, J. DoNNER, 
De Minister van Koloniën, KoNINGSBERGER. 

( Uitgeg. 20 Juli 1926.) 

BIJLAGE. 

CONVENTION INTERNATIONALE pour a 
répression de la circulation et du trafic des 
publications obscèncs. 

L'Albanie, l'Allemagne, l'Autricbe, la Belgï 
que, Ie Brésil, !'Empire Britannique (avec 
l'Union Sud-Africaine, la Nouvelle-Zélande, 
!'Inde et l 'Etat libre d'Irlande}, la Bulgarie, 
la Chine, la Colombie, Costa-Rica, Cuba, Ie 
Danemark, l 'Espagne, la Finlande, la France, 
la Grèce, Haiti, Ie Honduras, la Hongrie, 
l 'Italie, Ie Japon, la Lettonie, la Lithuanie, 
Luxembourg, Monaco, Ie Panama, les Pays-Bas, 
la Perse, la Pologne, (avec Dantzig}, Ie Portugal, 
la Roumanie, Ie Salvador, Ie Royaume des 
Serbes, Croates et Slovènes, Ie Siam, la Suisse, 
la Tchécoslovaq.uie, la Turquie et !'Uruguay : 

Egalement. desireux de donner Ie plus d'effi
cacité possible à la répression de la circulation 
et du tralie des publications obscènes, 

Ayant accepte l'invitation du Gouvernement 
de la République française en vue de prendre 
part à une Conférence convoquée le 31 aout 1923, 
à Genève, sous les auspices de la Société des 
Nations, pour !'examen du projet de Convention 
élaboré en 1910, et des observations formulées 
par les divers Etats, ainsi que pour élaborer et 
signer un texte définitif de Convention, 

Ont nommé comme plénipotentiaires à eet 
effet : 
Le Président du Conseil suprême d'Albanie: 

M. B. Blinishti, directeur du Secrétariat 
albanais auprès de la Société des Nations. 
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Le Président du Reich allemand : 
M. Gottfried Aschmann, conseiller de Léga
tion, chargé du Consulat d'Allemagne à 
Genève. 

L e Président de la République d' A utriche : 
M. Emeric Pfiügl, ministre résident, repré
sentant du Gouvernement fédéral auprès de 
la Société des Nations. 

Sa Afajesté le Roi des Belges: 
M. Maurice Dullaert, délégué à la Conférence 
internationale pour la répression de la circu
lation et du trafic des publications obscènes. 

Le Président de la République des Etats-Unis 
du Brésil: 

M. Ie Dr. Afranio de Mello Franco, président 
de la délégation brésilienne à la quatrième 
Assemblée de la Société des Nations. 

Sa Majesté le Roi du Royaume- Uni de (}rande
Bret,agne et d'Irlande et des Dominions britanni
ques an delà des mers, Empereur des Indes: 

Sir Archibald Bodkin, Director of Public 
Prosecutions ; délégué à la Conférence inter
nationale pour la répression de la circulation 
et du trafic des publications obscènes. 
M. S. W. Harris, C.B., C.V.O., conseiller tech
nique de la délégation britannique à la dite 
Conférence. 

et 
pour l'Union Sud-Africaine : 

Le Très Honorable Lord Parmoor, représen
tant de !'Empire britannique au Conseil de la 
Société des Nations. 

pour Ie Dominion de la Nouvelle-Zélande: 
L'Honorable Sir James Allen, K.C.B., haut 
commissaire pour la Nouvelle-Zélande dans 
Ie Royaume-Uni. 

pour !'Inde: 
Sir Prabhashankar D. Pattani, K.C.I.E. 

pour l'Etat libre d'Irlande : 
M. Michael Mac White, représentant de l 'Etat 
libre auprès de la Sociéte des Nations. 

Sa }Jaiesté le Roi des Bulgares: 
M. Ch. Kaifoff, ministre des Affaires étran
gères, premier délé~ué de la Bulgarie à la 
quatrième Assemblee de la Société des Na
tions. 

Le Président de la République de Chine : 
M. Tcheng Loh, envoyé extraordinaire et 
ministre plénipotentiaire près le Président de 
la République française, délégu é à la Con
férence internationale pour la répression de 
la circulation et du trafic des publications 
obscènes. 

L e Président de la Rlfpublique de Colombie : 
M. Francisco José Urrutia, envoyé extrao_r
dinaire et ministre plénii;>otentiaire près Je 
Conseil fédéral Suisse ; delégué à la Confé
rence internationale pour la répression de la 
circulation et du trafic des publications obs
cènes. 

Le Président de la République de Cost,a-Rica : 
M. Manuel M. de Peralta, envoyé extraor
dinaire et ministre plénipotentiaire près Ie 
Président de la République française; délégué 
à la Conférence internationale pour la répres
sion de la circulation et du trafic des publica-
tions o bscènes. · 

L e Président de la République de Cuba : 
M. Cosme de la Torriente y Peraza, sénateur ; 
président de la délégation cubaine à la qua
trième Assemblée de la Société des Nations, 
délégué à la Conférence internationale pour 

la répression de la circulation et du trafic 
des publications obscènes. · 

Sa Majesté le Roi de Danemark: 
M. A. Oldenburg, envoyé extraordinaire et 
ministre plénipotentiaire près le Conseil fédé
ral suisse, représentant du Danemark auprès 
de la Société des Nations; délégué à la Con
férence internationale pour la répression de 
la circulation et dn trafic des publications 
obscènes. 

Sa Majesté le Roi d'Espagne : 
M. E . de Palacios, envoyé extraordinaire et 
ministre plénipotentiaire près Ie Conseil fédé
ral suisse ; délégué à la Conférence interna
tionale pour la répression de la circulation et 
du trafic des publications obscènes. 

Le Président de la République de Finlande : 
M. Urho Toivola, secrétaire à la Légation de 
Finlande à Paris. 

L e Président de la République française : 
M. Gaston Deschamps, député; président de 
la Conférence internationale pour la répres
sion de la circulation et du tralie des publi
cations obscènes. 
M. J. Hennequin, directeur honoraire au 
Ministère de l'Intérieur; délégué suppléant à 
la dite Conférence. 

Sa Maiesté le Roi des Hellènes: 
M. N. Politis, ancien ministre des Affaires 
étrangères, délégué à la Conférence interna
tionale pour la répression de la circulation 
et du trafic des publications obscènes. 
M. D. E. Castorkis, ancien directeur des 
affaires pénales au Ministère de la Justice; 
délégué suppléant à la dite Conférence. 

Le Président de la République de Haïti: 
M. Bonamy, envoyé extraordinaire et ministre 
plénipotentiaire près le Président de la R é
publiq ue française; délégué à la Conférence 
internationale pour la répression de la circu
lation et du trafic des publications obscènes. 

Le Président de la République du Honduras: 
M. Carlos Gutierrez, chargé d'Affaires à Paris; 
délé~ué à la quatrième Assemblée de Ja 

Sociéte des Nations; 
Son Altesse Sérénissime le Gouverneur de Hongrie: 

M. Zoltán Baranyai, chef du Secrétariat royal 
hongrois auprès de la Société des Nations; 
délé~ué à la Conférence internationale pour 
la repression de la circulation et du trafic 
des publications obscènes. 

Sa Majesté le Roi d'Italie: 
M. Stefano Cavazzoni, député ; délégué à Ja 
Conférence internationale pour la répression 
de la circulation et du trafic des pu blications 
obscènes. 

Sa Majesté l'Empereur du Japon: 
M. Y. Sugimura, chef adjoint au Bureau 
du Japon pour la Société des Nations, à 
Paris. 

Le Président de la République de L ettonie : 
M. Julijs Feldmans, chef de la Section de la 
Société des Nations au Ministère des Af{aires 
étrangères ; délégué à Ja Conférence inter
nationale pour la répression de la circulation 
et du trafic des publications obscènes. 

Le Président de la République lithuanienne: 
M. Ignace Jonynas, directeur au Ministère 
des Affaires étrangères; délégué à la Con
férence internationale pour la répression de Ja 
circulation et du trafic des publications obs
cènes. 
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Son Altesse Royale la Grande Duchesse de L-uxem
bourg: 

M. Charles Vermaire, consul du Grand-Duché 
à Genève, délégué à la Conférence internatio
nale pour la répression de la circulation et du 
tralie de~ publications obscènes. 

Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco: 
M. Rodolphe Ellès-Privat, vice-consul de la 
Principauté à Genève ; délégué à la Confé
rence internationale pour la répression de la 
circulation et du trafic des publications obs
cènes. 

Le Président de la Républi~ue de Panama : 
M. R. A. Amador, charge d 'Affaires à Paris; 
délé!!ué à la quatrième Assemblée de la 
Societé des ations. 

Sa .lJfajesté la Reine des Pays-Bas: 
M. A. de Graaf, président du Comité néerlan
dais pour la répression de la traite des blan
ches ; délé~ué à la Conférence internationale 
pour la repression de la circulation et du 
tralie des publications obscènes. 

Sa .lJfajesté I mpériale le Shah de Perse : · 
S. A. Ie Prince Mirza Riza Kahn Arfa-ed
Dovleh, réprésentant du Gouvernement im-

. péria) auprès de Ja Société des Nations; délé
gué à la Conférence internationale pour la 
répres8ion de la circulation et du tralie des 
publications obscénes. 

Le Président de la R épublique polonaise : 
M. F. Sokal, inspecteur général du travail ; 
délé~ué à la Conférence internationale pour 
la repression de la circulation et du tralie 
des publications obscènes, 

et pour 
La Ville libre de Dantzig : 

M. J . Modzelewski, envoyé extraordinaire et 
ministre plénipotentiaire près Ie Conseil fédé
ral suisse. 

L e Président de la R épublique portugaise : 
M. Ie Dr. Augusto C. d'Almeida Vasconcellos 
Correia, ministre plénipotentiaire; délé~ué à 
la Conférence internationale pour la repres
sion de la circulation et du trafic des publi
cations obscènes. 

Sa .lJ1 ajesté le Roi de Roumanie : 
M. N. P . Comnène, envoyé extraordinaire et 
ministre plénipotentiaire près Ie Conseil fédé
ral suisse. 

Le Président de la République de Salvador : 
M. J. G. Guerrero, envoyé extraordinaire et 
ministre plénipotentiaire près Ie Président de 
la République française et près Sa Majesté 
Ie Roi d'Italie; délégué à la quatrième 
Assemblée de la Société des Nations. 

Sa Majesté le Roi des 8-,rbes, Croates et Slovènes : 
M. Ie Dr. M,lutin ,Tovanovitch, envoyé extra
ordinaire et mirnstre plénipotentiaire près Je 
Conseil fédéral suisse: délégué à la Conférence 
internationale pour la répres ion de la circu
lation et du tralie des publications obscènes. 

Sa Majesté le Roi de Siam: 
S. A. S. Ie Prince Damras Damrong, délégué 
à la Conférence internationale pour la répres
sion de la circulation et du tralie des publi
cations obscènes. 

Le Conseil fédéral suisse : 
M. Ernest Béguin, député au Conseil des 
Etats ; délégué à la Conférence internationale 
pour la répression de la circulation et du 
tralie des pu blications o bscènes. 

Le Président de la République tchécoslovaque : 
M. Ie Dr. Robert Flieder, envoyé extraor-

dinaire et ministre pléni_Potentiaire près Ie 
Conseil fédéral sui sse: délegué à la Conîérence 
internationale pour Ja répression de la circu
lation et du tralie des µublications obscènes. 

Le Président de la République turque : 
Ruchdy Bey, chargé d.' Affaires à Berne. 

Le Président de la République de l' Ur-uguay: 
M. Benjamin Fernandez y Medina, envoyé 
extraordinaire et ministre plénipotentiaire 
près Sa Majesté Ie Roi d'Espagne ; délégn<' 
à, Ja Confért>nce internationale pour la répres
s ion de la circulation et du trafic des publi
cations obscènes. 
Lesquels, ayant communiqué leurs pleins pou

voirs, trouvés en bonne et due forme, et après 
avoir pris connaissance de !'Acte final de la 
Conférence et de !'Arrangement du 4 mai 1910, 
sont convenus des dispositions suivantes: 

Article I. - Les Hautes Parti es contractantes 
conviennent de prendre toutes mesures en vue 
de découvrir, de poursuivre et de punir tout 
individu qui se rendra coupable de l'un des 
actes énumérés ei-dessous et, en conséquence, 
décident que 

Doit être puni Ie fait: 
1. de fabriquer ou de détenir des écrits, 

dessins, gravures, peintures, imprimés, images, 
affiches, emblèmes, photographies, films ciné
matographiques ou autres objets obscènes, en 
vue <l 'en faire commerce ou distribution, ou de 
les exposer publiquement; 

2. d'importer, de transporter, d'exporter ou 
de faire importer, transporter ou exporter, aux 
lins ci-dessus, les <lits écrits, dessins, gravures, 
peintures, imprimés, images, affiches, emblèmes, 
photographies, films cinématographiques ou 
autres objets obscènes, ou de les mettre en 
circnlation d'une manière quelconque; 

3. rl'en faire Ie commerce même non public, 
d'effectuer toute opération les concernant de 
(!Uelque manière que ce soit, de les distribuer, 
de les exposer publiquement ou de faire métier 
de les donner en location ; 

4. d 'annoncer ou de faire connaître par un 
moyen quelconque, en vue de favoriser la cir
culation ou Ie tralie à réprimer. qu'une personne 
se livre à l'un quelconque des actes punissables 
énuméré• ci-dessus; d'annoncer oude fairt> con
naître comment et par qui les <lits écrits, des
sins, gravures, peintures, imprimés, images, 
affiches, emblèmes, photographies, films ciné
matographiques ou autres objets obscènes peu
vent être procurés, soit <lirectement, soit indi
rectement. 

Art. II. - Les individus qui auront commis 
l'une des infractions prévues à l'article I seront 
justiciables des tribunaux du" r,ay~ contractant 
ou aura été accompli soit Ie delit, soit l'un des 
éléments constitutifs du délit. Ils seront égale
ment justiciables, lor que sa législation Ie per
mettra, des tribunaux du pays contractant •u
quel ils ressortissent, s'ils y sont trouvés, alors 
même que les éléments constitutifs du délit 
auraient été accomplis en dehors de son terri
toire. 

Il appartievt toutefois à chaque Partie con
tractante d 'appliquer la maxime non bis in idem 
d'après les regies admises par sa législation. 

Art. I Jl. - La tran mission des commiss ions 
ro~atoires relatives aux infractions visées par la 
présente Convention s'opérera: 

1. Soit par communication directe entre les 
autorités judiciaires ; 
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2. Soit par l'entremise de !'agent diploma
t ique ou consulaire du pays requérant dans Ie 
pays requis. Cet agent enverra directement la 
commission rogatoire à l 'autorit é judiciaire 
compétente ou à celle désignée par Ie Gouverne
ment du pay requis et r ecevra directement de 
cette autorité les pièces constatant l'exécution 
de la commission rogatoire. 

Dans ces deux cas, copie de la commission 
rogatoire sera toujours adressée en m ême t emps 
à l'autorité supérieure du pays requis ; 

3. Soit par la voie diplomatique. 
Chaque Partie contractante fera connaître, 

par un e communicat ion adressée à chacune des 
autres Parties contractan tes, celui ou ceux des 
modes de transmission susvisés qu'elle admet 
p our Ie~ commissions rogatoires de eet te P ar ti e . 

Toutes les difficultés qui s'élèveraient à !'oc
casion des transmissions opérées dans les cas 1 
et 2 du présent article seront réglées par la 
voie diplomatique. 

Sauf entente contraire, la commission roga
toire doit être rédigée soit dans la langue de 
l'autorité requise, soi t dans la langue convenue 
entre les deux pays intéressés, ou bien, elle doi t 
être accompagnée d 'une traduction faite dans 
une de ces deux langues et cer tifiée conforme 
par un agent diplomatique ou consulaire du 
pays requérant ou par un traducteur-juré du 
pays requis. 

L'exécution des commissions rogatoires ne 
pourra donner lieu au remboursement de taxes 
ou frais de quelque nature que ce soit. 

Rien, dans Je présent ar t icle, ne pourra être 
in terprété comme constituant, de Ja part des 
Parties contractantes, un êngagement d 'ad
mettre, en ce qui concerne Ie syst ème des 
preuves en matière répressive, une dérogation 
à Jeurs lois. 

Art. I V. - Les P ar t ies cont ractantes dont Ja 
législation ne serai t pas, d ès à présent, suffi
santepour donner effet à la présenteConvent ion, 
s'engagent à prendre ou à proposer à leurs 
législatures r espectives les mesures nécessaires 
à eet égard. · 

Art. V. - Les Parties contractantes dont Ja 
législa tion ne sera !?as d ès à présent suffisante, 
conviennent d 'y prevoir des perquisitions dans 
Jes lieux ou il y a des ra isonR de croire que se 
fabriquent ou se trouvent, en yue de l'un quel
conque des buts spécifiés à l'article I ou en 
viola tion de eet article, des écrits, dessins, gra
vures, peintures, imprimés, images, affiches, 
emblèmes, photographies, films cinématographi
ques ou autres obj et s obscènes et <l 'en prévoir 
également la saisie, la confiscation et la destruc
t ion. 

Art. VI. - Les P ar t ies con tractantes con
viennent que, dans Ie cas d'infraction aux dis
positions de l 'ar ticle I, commise sur Ie t erritoire 
de l'une d'elles, lorsqu'il y a lieu de croire que 
les obj ets de l'infraction on t été fabriqués sur 
Ie territoire ou importés du t erritoire d 'une 
autre Part ie, l'autorité désignée, en vertu de 
!'Arrangement du 4 mai 1910, signalera immé
diatement les fai ts à l'autorité de cette autre 
Partie et lui fourn.ira en m ême temps des r enseig
nements complets, pour lui permettre de pren
dre les mesures nécessaires. 

Art. VII. - La présente Convention, don t 
les t ext es français et anglais feron t foi, por tera 
la date de ce jour, et sera, jusqu 'au 31 mars 1924, 
ouverte à la signature de tout Etat représenté 

à la Conférence, de tout Membre de la Société 
des Nations et de tout Etat à qui Ie Conseil 
de la Société des Nations aura, à eet effet, 
communiqué un exemplaire de la présente 
Convention. 

Art. VIII. - La présente Convention est 
sujet te à ratification. Les instruments de rati
fication seront transmis au Secrétaire général 
de la Société des Nations, qui en notifiera Ie 
dépöt aux Membres de la Socié é des Nations 
signa taires de Ia Convention, ainsi qu'aux autres 
Etats signataires. 

Le Secrétaire général de la Société des Nations 
commun.iquera immédiatement au Gouverne
ment de la R épublique fran çaise copie certifiée 
conforme de tou t instrument se rapportant à 
l a. p résen te Convention. 

Conformément aux dispositions de l'art icle 18 
du Pact e de la Société des Nations, Ie Secrétaire 
~énéral enregistrera la présente Convention Ie 
3our de l 'entrée en vigueur de cette dernière. 

Art. I X . - A par t ir du 31 mars 1924, tout 
E tat représenté à la Conférence et non signa
taire de Ja Convention, t out Membre de la 
Société des Nations et tout Etat auquel Ie 
Conseil de la Société des Nations aura, à eet 
effet, communiqué un exemplaire, pourra ad
hérer à la présente Convention. 

Cett e adhésion s'effectuera au moyen d'un 
instrument communiqué au Secréta ire général 
de la Société des Nations, aux fins de dépöt 
dans les archives du Secrétariat. Le Secrétaire 
général notifiera ce dépöt immédiatement aux 
Membres de la Société des Nations signataires 
de Ja Convention, ainsi qu'aux aut re~ Etats 
signa taires. 

Art. X . - La ratification de la présente 
Convention, ainsi que l'adhésion à cette Con
vention ent raîneront, de plein droit et sans 
notification spéciaJe, adhésion concomitante et 
entière à ]'Arrangement du 4 mai 1910, qui 
entrera en vigueur à la même date que la 
Convent ion elle-même, dans !'ensemble du. t er
ritoire de l 'E tat ou du Membre de la Société 
des Nations rat ifiant ou adhérent. 

Il n 'est toutefois pas dérogé, par la disposition 
précédente. à l'a r t icle IV de !'Arrangement 
p récité du 4 mai 1910, qui demeure applicable 
au cas ou un Etat préférerait faire acte d 'adhé- · 
sion à eet Arrangement seulement. 

Art. X I. - La présente Convention ent rera 
en vigueur Ie trenti ème jour qu; suivra Ja 
récep t ion de deux ratifications par Ie Secrétaire 
géneraJ de Ja Société des Nations. 

Art. X II. - La présente Convention peut 
être dénoncée :par notification écrité. adressée 
au Secrétaire genéra l de la Société des Nations. 
La dénonciation deviendra effective un an après 
la da te de sa réception par Ie SeJrétaire général 
et n 'aura d 'effet 9.u'en ce qui concerne Je 
Membre de Ja Societé des Nations ou J'Etat 
dénonçant . 

Le Secrétaire général de la Société des Nations 
portera à la connaissance de chacun des Mem
bres de la ociété des Nations signataires de Ja 
Convent ion ou adhérents à la Convent ion et des 
aut res Etats signataires ou adhérents toute 
dénonciation reçue par lui. 

La dénonciation de Ja présente Convention 
n 'ent raînera pas de plein droit dénonciation 
concomi tante de )'Arrangement du 4 mai 1910, 
à moins qu'i l n 'en soit fai t mention expresse 
dans ]'acte de noti fi cation . 
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Art. XIII. -Tout Membre de la Société des 
Nations ou Etat signataire ou adhérent peut 
déclarer que sa signature ou son adhésion n'en
gage pas, soit ]'ensemble, soit tel de ses protec
torats, colonies, possessions d'out,re-mer, ou 
territoires soumis à sa souveraineté ou à son 
autorité, et peut, ultérieurement, adbérer sépa
rément au nom de l'un quelconque de ses protec
torats, colonies, possessians d'outre-mer ou 
territoires exclus par cette déclaration. 

La dénonciation pourra également s'effectuer 
séparément pour tout protectorat, colonie, pos
session d'outre-mer ou territoire soumis à sa 
souveraineté ou aut.orité ; les dispositions de 
l'art,icle XII s'appliqueront à cette dénonciation. 

Art. XIV. - Le Secrétaire général de la 
Société des Nations tiendra un recueil spécial 
indi9-uant quelles sont celles des Parties qui ont 
signe la Convention, qui l'ont ratifiée; qui y 
ont adhéré, ou qui l'ont dénoncée. Cette liste 
pourra être consultée en tout temps par les 
Membres de la Société des Nations ou autre 
Etat signataire ou adhérent. Elle sera publiée 
aussi souvent que possible. 

Art. XV. - Tous les différends qui pour
raient R'élever entre les Parties contractantes 
au sujet de l'interprétation ou de !'application 
de la présente Convention · seront, s'il& ne 
peuvent être régléP par deR négociations directes, 
renvoyés pour décis10n à la Cour permanente 
de Justice internationale. Si les Parties entre 
lesquelles surgit un différend, ou l'une d'elles, 
se trouvaient n'avoir pas signé ou accepté Ie 
protocole de signature de la Cour permanente 
de Justice internationale, leur différend sera 
soumis, au gré des Parties, soit à la Cour per
manente de Justice internationale, soit à un 
arbitrage. 

Art. XV 1. - Si cinq des Parti es signataires 
ou adhérentes demandent la revision de la 
pré□ente Convention, Ie Conseil de la Société 
des Nations devra convoquer une Conférence 
à eet effet . Dans tous les cas, Ie Conseil exa
minera, à la fin de chaque période de cinq 
années, l'opportunité de cette convocation. 

En foi de quoi, les plénipotentiaires susnom
més ont signé la présente Convention. 

Fait à Genève, Ie douze septembre mil neuf 
cent vingt-trois, en deux exemplaires originaux, 
<lont l'un restera déposé aux archives de la So
ciété des Nations et l'autre restera déposé dans 
les archives du Gouvernement de la République 
française. 

INTERNATIONAL CONVENTION for the 
suppression of the circulation of and traffi.c 
in obscene publications. 

Albania, Germany, Austria, Belgium, Brazil, 
the Britisch Empire (with the Union of South 
Africa, New Zealand, India and the Irish Free 
State), Bulgaria, China, Colombia, Costa Rica, 
Cuba, Denmark, Spain, Finland, France, Greece, 
Haïti, Honduras, Hungary, Italy, Japan, Lat
via, Lithuania, Luxemburg, Monaco, Panama, 
the Netherlands, Persia, Poland (with Danzig}, 
Portugal, Roumania, Salvador, Kingdom of 
the Serbs, Croats and Slovenes, Siam, Switzer
land, Czechoslovakia. Turkey and Uruguay : 

Being equally desirous of making as effective 
as possible the means of suppressing t he circu
lation of and traffic in obscene publications, 

Having accepted theinvitation of the Govern
ment of t he French Republic to take part in a 

conference, under tbc auspices of the League 
of Nations, convened in Geneva on August 31st, 
1923, for the examination of the Draft ·con
vention drawn up in 1910, t he examination of 
the observations presented by the various States 
and the elaboration and signature of the final 
text of a Convention, 

Have nominated as their plenipotentiari es 
for this purpose, . . 
The President of the Supreme Council of Albania : 

M. B. Blinishti, Director of the Albanian Se
cretariat accredited to the L eagu e of Nations . 

The President of the German Reich : 
M. Gottfried Aschmann, Counsellor of Lega
tion, in charge of the German Consulate at 
Geneva. 

The President of the Austrian Republic : 
M. Emeric Pfl.ügl, Resident Minister, rep_resen

tative of the F ederal Government accred1ted 
to the League of Nations. 

His Majesty the King of the B elgians : 
M. Maurice Dullaert, Delegate at the Inter
national Conference for the Suppression of 
the Circulation of and Traffic in Obscene 
Publications. 

The President of the Republic of the United States 
of Brazil: 

Dr. Afranio de Mello Franco, President of the 
Brazilian Delegation at the Fourth Assembly' 
of the League of Nations. 

His Majesty the K ing of the United Kingd<!"n 
of Great-Britain and Ireland, and of the Brit_ish 
Dominions beyond the Seas; Em7Jeror of I ndia: 

Sir Archibald Bodkin, Director of Public 
Prosecutions ; Delegate at the International 
Conference for the Suppression of the Circu-

lation of and Traffic in Obscene Publications; 
Mr. S. W. Harris, C.B., C.V.O., Technica! 

Adviser of the British Delegation at the said 
Conference; 

and 
for the Union of South Africa : 

The Right Hon. Lord Parmoor, Represen
tative of the British Empire on the Counc1l 
of the League of Nations ; 

for the Dominion of New Zealand : 
The Ron. Sir James Allen, K.C.B., High 
Commissioner for New Zealand in the United 
Kingdom; 

for India: 
Sir Prabhasbankar D. Pattani, K.C.I.E. 

for the Irish Free State : 
Mr. Michael MacWhite, Representative of 
the Free State accredited to the League of 
Nations. 

His Majesty the King of the Bulgarians: 
M. Cb . Kalfoff, Minister for Foreign Affairs ; 
First Delegate of Bulgaria at the Fourth 
Assernbly of the Leagué of Nations. 

The President of the Chinese Republic : 
M. Tcheng Lob, Envoy Extraordinary and 
Minister Plenipotentiary to the President of 
the French Republic; Delegate at the _Inter
national Conference for the Suppress1on of 
the Circulation of and Traffic in Obscene 
Publications. 

The President of the Republic of Colombia : 
M. Francisco José Urrutia, Envoy Extraor
dinary and Minister Plenipotentiary to the 
Swiss Federal Council ; Delegate at the Inter
national Conference for the Suppression of 
the Circulation of and Traffic in Obscene 
Publications. 
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The President of thf Republic of Costa Rica : 
M. Manuel M. de Peralta, Envoy Extraordi
nary and Minister Plenipotentiary to the 
President of the French Republic ; Delegate 
at the International Conference for the Sup
pression of the Circulation of and Traffic in 
Obscene Publications. 

The President of the Republic of Cuba : 
M. Cosme de la Torriente y Peraza, Senator ; 
President of the Cuban Delegation at the 
Fourth Assembly of the League of Nations ; 
Delegate at the International Conference for 
the Suppression of the Circulation of and 
Traffic in Obscene Pu.blications. 

His Majesty the K ing of Denmark: 
M. A. Oldenburg, Envoy Extraordinary and 
Minister Plenipotentiary to the Swiss Federal 
Council ; Representative of Denmark accre
dited to the League of Nations; Delegate at 
the International Conference for the Sup
pression of the Circulation of and Traffic in 
Obscene Publications. 

His Majesty the King of Spain: 
M. E. de Palacios, Envoy Extraordinary and 
Minister Plenipotentiary to the Swiss Federal 
Council; Delegate at the International Con
ference for the Suppression of the Circulation 
of and Traffic in Obscene Publications. 

The President of the Republic of Finland: 
M. Urho Toivola , Secretary at the Finnish 
Legation in Paris. 

The President of the French Republic : 
M. Gaston Des~hamps, Deputy President of 
the International Conference for the Suppres
sion of the Circulation of and Traffic in Obs
cene Publications. 
M. J. Hennequin, Honorary Director at the 
l\'1inistry for Home Affairs; Substitute Dele
gate at the said Conference. 

His Majesty the King of the Hellenes: 
M. N. Politis, Former Minister for Foreign 
Affairs; Delegate at the International Con
ference for the Suppression of the Circulation 
of and Traffic in Obscene Publications. 
M. D. E. Castorkis, Former Director of 
Crimina! Affairs at the Ministry of Justice ; 
Substitute Delegate at the said Conference. 

The President of the R epublic of Haiti: 
M. Bonamy, Envoy Extraordinary and Mi
nister Plenipotentiary to the President of the 
French Republic ; Delegate at the Interna
tional Conference for the Suppression of the 
Circulation of and Traffic in Obscene Publi
cations. 

The President of the Republic of Honduras: 
M. Carlos Gutierrez. Chargé d'Affaires in 
Paris ; Delegate at the Fourth Assembly of 
the League of Nations. 

His Serene Highness the Governor of Hungary : 
M. Zoltán Baranyai, Head of the Royal 
Hungarian Secretariat accredited to the 
League of Nations ; Delegate at the Inter
national Conference for the Suppression of 
the Circulation of and Traffic in Obscene 
Pu blic11 tions. 

His Majesty the King of Italy : 
M. Stefano Cavazzoni, Deputy; Delegate at 
the International Conference for the Sup
pression of the Circulation of and Traffic in 
Obscene Publications. 

His Majesty the Emperor of Japan: 
M. Y. Sugimura, Assistant Head of the 
Japanese League of Nations Office in Paris. 

The President of the Republic of Latvia: 
M. Julijs Feldmans, Head of the League of 
Nations Section of the Ministry for Foreign 
Affairs; Delegate at the International Con
ference f-or the Suppression of the Circu!ation 
of and Traffic in Obscene Publications. 

The President of the Republic of Lithuania : 
M. Ignace Jonynas, Director of the Ministry 
for Foreign Affairs; Delegate at the _Inter
national Conference for the Suppression of 
the Circulation of and Traffic in Obscene 
Publications. 

Her Royal Highness the Grand Duchess of Lu
xemburg: 

M. Charles Vermaire, Consul of the Grand
Duchy at Geneva; Delegate at the Interna
tionaf Conference for the Supyression of the 
Circulation of and Traffic in Obscene Publi
cations. 

-?'fis Serene Highness the Prince of Monaco: 
M. Rodolphe Ellès-Privat, Vice-Consul of the 
Principality at Geneva; Delegate at the In
ternational Conference for the Suppression of 
the Circulation of and Traffic in Obscene 
Publications. 

The President of the Republic of Panama : 
M. R. A. Amador, Chargé d'Affaires in Paris; 
Delegate at the Fourth Assembly of the 
League of Nations. 

Her Majesty the Queen of the Netherlands: 
M. A. de Graaf, President of the Netherlands 
Co=ittee for the Suppression of the White 
Slave Traffic; Delegate at the International 
Conference for the Suppression of the Circu
lation of and Traffic in Obscene Publications. 

His Imperial Majesty the Shah of Persia: 
His Highness Prince Mirza Riza Kahn Arfa
ed-Dovleh, Representative of the Imperia! 
Government accredited to the League of 
Nations; Delegate at the International Con
ference for the Suppression of the Circulation 
of and Traffic in Obscene Publications. 

The President of the Polish Republic : 
M. F. Sokal, Inspector-General of Labour; 
Delegate at the International Conference for 
the Suppression of the Circulation of and 
Traffic in Obscene Publications; 

and for 
The Free City of Danzig. 
M. J . Modzelewski, Envoy Extraordinary 
and Minister Plenipotentiary to the Swiss 
Federal Council. 

The President of the Portugue..•e Republic : 
Dr. Augusto C. d'Almeida Vasconce!los Cor
reia, Minister Plenipotentiary ; Delegate at 
the International Conference for the Suppres
sion of the Circulation of and Traffic in 
Obscene Publications. 

His j)fajesty the King of Rou,nania: 
M. N. P. Comnène, Envoy Extraordinary 
and l\'linister Plenipotentiary to the Swiss 
Federal Counci l. 

The President of the Republic of Salvador : 
M. J. G. Guerrero, Envoy Extraordinary and 
Minister Plenipotentiary to the. President of 
the French Republic and to His Majesty the 
King of Italy; Delegate at the Fourth Assem
bly of the League of Nations. 

His Majesty the King of the Serbs, Croats and 
Slovenes: 

Dr. Milutin Jovanovitch, Envoy Extraordi
nary and Minister Plenipotentiary to the 
Swiss Federal Council; Delegate at the In-
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ternational Conference for the Suppression of 
the Circulation of and Traffic in Obscene 
Publications. 

His Maiesty the King of Siam: 
His Serene Highness Prince Damras Dam
rong ; Delegate at the International Confe
rence for the Suppression of the Circulation 
of and Traffic in Obscene Pub!ications. 

The Swiss Federal Council : 
M. Ernest Béguin, Deputy to the States 
Council; Delegate at the International Con
ference for the Suppression of the Circulation 
of and Traffic in Obscene Publications. 

The President of the Czechoslovak Republic : 
Dr. Robert Flieder ,Envoy Extraordinary and 
Minister Plenipotentiary to the Swiss Federal 
Council; Delegate at the International Con
ference for the Suppression of the Circulation 
of and Traffic in Obscene Publications. 

The President of the Turkish Republic : 
Ruchdy Bey, Chargé d'Affaires at Berne. 

The President of the Republic of Uruguay: 
M. Benjamin Fernandez y Medina, Envoy 
Extraordinary and Minister Plenipotentiary 
to His Majesty the King of Spain ; Delegate 

·at the International Conference for the Sup-
pression of the Circu]ation of and Traffic in 
Obscene Publications. 
Who, ha ving communicated their full powers, 

found in good and due form, 
And having taken cognisance of the Final 

Act of this Conference and of the Agreement 
of May 4th 1910, 

Have agreed upon the following provisions : 
Article I. - The High Contracting Parties 

agree to take all measures to discover, prosecute 
and punish any person engaged in committing 
any of the following offences, and accordingly 
· agree tha t : 

It shall be a punishable ofience : 
1. For purposes of or by way of trade or for 

distribution or public exhibition to make or 
produce or have in possession obscene writings, 
drawings, prints, paintings, printed matter, 
pictures, posters, emblems, photographs, cine
matograph films or any other obscene objects; 

2. For the purposes above mentioned to 
import, convey or export or cause to be im
ported, conveyed or exported any of the said 
obscene matters or things, or in any manner 
whatsoever to put them into circulation; 

3. To carry on or takè part in a business, 
whether public or private, concerned with any 
of the said obscene matters or things, or to 
deal in the said matters or things in any manner 
whatsoever, or to distribute them or to exhibit 
them publicly or to make a business of lending 
them; 

4. To advertise or make known by any 
means whatsoever, in view of assisting in the 
said punishable circulation or traffic, that a 
person is engaged in any of the above punisha
ble acts, or to advertise or to make known how 
or from whom the said obscene matters or things 
can be procured either directly or indirectly. 

Art. II. - Persons who have committed an 
offence falling under Article I shall be amenable 
to the Courts of the Contracting Party in whose 
territories the offence, or any of the constitutive 
elements of the offence, was committed. They 
shall also be amenable, when the laws of the 
country shall permit it, to the Courts of the 

Contracting Party whose nationals they are, if 
they are found in its territories, even if the 
constitutive elements of the offence were com
mitted outside such territories. 

Each Contraating Party shall, however, have 
the right to apply the maxim, rwn bis in idem 
in accordance with the rules laid down in its 
legislation. 

Art. JIJ. - The transmission of rogatory 
commissions relating to ofiences falling under 
the present Convention shall be effected either: 

l. By direct communication between the 
judicia! authorities ; or 

2. Through the diplomatie or the consular 
representative of the country making the re
quest in the country to which the request is 
made ; this representative shall send the roga
tory commission direct to the competent judi
cia! author.ity or to the authority appointed by 
the Government of the country to which the 
request is made, and shall receive direct from 
such authority the papers showing the execution 
of the rogatory commission. 

In each of the above cases a copy of the 
rogatory commission shall always be sent to the 
supreme authority of the country to which 
application is made. 

3. Or through diplomatie channels. 
Each Contr'l.cting Party shall notify to each 

of the other Contracting Parties the method or 
methods of transmission mentioned above which 
it will recognise for rogatory commissions of 
such Party. 

Any difficulties which may arise in connection 
with transmission by methods 1 and 2 of the 
present Article shall be settled through diplo
matie channe]s. 

Unless otherwise agreed, the rogatory com
mission shall be drawn up in the language of 
the authority to which request is made, or in 
a language agreed upon by the two countries 
concerned, or shall be accompanied by a trans
lation in one of these two Ianguages certified 
by a diplomatie or consular agent of the country 
making the request or certified on his oath by 
a translator of the country to which request 
is made. 

Execution of rogatory commiss~ns shall not 
be subject to payment of taxes or expenses of 
any nature whatsoever. 

Nothing in this Article shall be construed as 
an undertaking on the part of the Contracting 
Parties to adopt in their Courts of Law any 
form or methods of proof contrary to their laws. 

Art. IV. - Those of the Contracting Parties 
whose legislation is not at present adequate to 
give effect to the present Convention, under
take to take, or to propose to their respective 
legislatures, the measures necessary for this 
purpose. 

Art. V . - The Contracting Parties whose 
legislation is not at present sufficient, for the 
purpose, agree to make provision for the sear
ching of any premises where there is reason to 
believe that the obscene matters of things men
tioned in Article I or any thereof are being 
made or deposited for any of the purposes 
specified in the said Article, or in violation of 
i ts provisions, and for their seizure, detention 
and destruction. 

Art. VI. - The Contracting Parties agree 
that, in case of any violation of the provisions 
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of Article I on the territory of one of the Con
tracting Parties where it appears that the 
matter or thing in respect of which the violation 
of such Article has occurred was produced in 
or imported from the territory of any other of 
the Contracting Parties, the Authority desig
nated in pursuance of the Agreement of May 
4th, 1910, of such Contracting Party shall im
mediately render to the corresponding Authority 
of the otber Contracting Party, from whose 
country such matter or thing is believed to 
have come or in which it is believed to have 
been produced, full information so as to enable 
such Authority to adopt such measures as sball 
appear to be suitable. 

Art. VII. - The present Convention, of 
which the French and English texts are autho
ritative, shall bear this day's date, and sball be 
open for signature until March 31st, 1924, by 
any State represented at the Conference, -by 
any Member of the League of Nations, and by 
any State to which the Council of the League 
of Nations shall have co=unicated a copy of 
the Convention for this purpose. 

Art. VIII. - The present Convention is 
subject to ratification. The instruments of rati
fication shall be deposited with the Secretary
General of the League of Nations, who shall 
notify the r eceipt oI them to Members of the 
League who are signatories of the Convention 
and to other signatory States. 

The Secretary-General of the League of 
Nations shall immediately communicate a 
certified copy of each of the instruments depo
sited, with reference to this Convention, to the 
Government of the French Republic. 

In compliance with the provisions of Article 
18 of the Covenant of the League of Nations, 
the Secretary-General will register the present 
Convention upon thedayofitscomingintoforce. 

Art. IX. - After March 31st, 1924, the 
present Convention may be adhered to by any 
State represented at the Conference which has 
not signed the Convention, by any Member of 
the League of Nations, or by any State to which 
the Counci l of the League of Nations shall have 
communicated a copy of the Convention for 
this pur:pose, 

Adhes1on shall be affected by an instrument 
communicated to the Secretary-General of t he 
League of ations to be deposited in the archi
ves of the Secretariat. The Secretary-General 
shall at once notify such deposit to all Members 
of the League of Nations signatories of the Con
vention and to other signatory States. 

Art. X. - Ratification of or adhesion to the 
present Convention shall ipso facto, and without 
special notification, involve concomitant and 
full acceptance of the Agreement of May 4th, 
1910, which shall come into force on the same 
date as the Convention itself in the whole of 
the territory of the ratifying or adhering Mem
her of the League or State. 

Article IV of the above-mentioned Agree
ment of May 4th, 1910, shall not, however, be 
invalidated by the preceding provision, hut 
shall remain applicable should any Sta t e prefer 
to adhere to that Agreement only. 

Art. XI. - The present Convention shall 
come into force on the thirtieth day after the 
deposit of two ratifications with the Secretary
General of the League of Nations. 

Art. XII. - The present Convention may 
be denounced by an instrument in writing ad
dressed to the Secretary-General of the League 
of Nations. The denunciation shall become effec
tive one year af ter the date of the receipt of the 
instrument of denunciation by the Secretary
General, and shall operate only in respect of 
the Members of the League of Nations or State 
which makes it. 

The Secretary-General of the League of Na
tions shall notify the receipt of any such denun
ciation to all Members of the League of Nations 
signatories of or adherents to the Convention 
and to other signatory or adherent States. 

Denunci.ation of the present Convention shall 
not, ipso facto, involve the concomitant denun
ciation of the Agreement of May 4th, 1910, 
un!ess this is expressly stated in the instrument 
of notification. 

Art. XIII. - Any Member of the League of 
Nations or State signing or adhering to the 
present Convention may deciare that its signa
ture or adhesion does not include any or all of 
i ts colonies, overseas possessions, protectorates 
or territories under its sovereignty or authority, 
and may subsequently adhere separately on 
behalf of any such colony, overseas possl:ssi~n, 
protectorate or territory sn excluded m 1ts 
declaration. 

Denunciation may also be made separately 
in respect of any such colony, overseas posses
sion, protectorate or territory under i ts sove
reignty or authority, and the provisions of 
Article XII shall apply to any such denuncia
tion. 

Art. XIV. - A special record shall be kept 
by the Secretary-General of the League of 
Nations, showing which of the parties have 
signed, ratified, adhered to or denounced the 
present Convention. This record shall be open 
at all times to any of the Members of the League 
of ations or any State which has signed or 
adhered to the Convention. It shall be published 
as often as possible. 

Art. XV. - Disputes between the Parties 
relating to the interfretation or application of 
this Convention shal , if they cannot be settled 
by direct negotiation, be referred for decision 
to the Permanent Court of International J ustice. 
In case either or both of the Parties to such a 
dispute should not be Parties to the protocol of 
signature of the Permanent Court of Internatio
nal Justice, the dispute shall be referred, at the 
choice of the Parties, either to the Permanent 
Court of International Justice or to arbitration. 

Art. XVI. - Upon a reque t fora revision 
of the present Con'vention by five of the ~;gna
tory or adherent Parties to the Convention, the 
Council of the League of Nations shall call a 
conference for that purpose. In any event, the 
Council will consider the desirability of calling 
a conference at the end of each period of five 
years. 

In faith whereof the above-named Plenipoten
tiaries have agreed the present Convention. 

Done at Geneva the twelfth day of eptember, 
one thousand nine hundred and twenty~hree, in 
two originals of which one shall remain deposited 
in the archives of the League of Nations and 
the other shall remain depo ited in the archives 
of the Government of the French Republic. 
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Albanie. 
Allemagne. 

Autriche. 
Belgique. 
Brésil. 
Empire Britanni

que. 

Union Si.d-A/ri
caine. 

Noui-elle Zélande. 

Inde. 
Etat Libre d'Ir-

lande. 
JJulgarie. 
Ohine. 
Colombie. 

Costa-Rica. 
Cuba. 
J)anemark. 

28 Ju N r (S.225)" 

B. BLINISHTI. 
Gottfried AsmmANN. 
(Vorbehaltlich der Ratifikation) 1 

Ad referendum. E. PFLÜGL. 
Maurice DULLAERT. 
Afranio de MELLO FRANCO. 
I deciare that my signature does not include any 

of the Colonies, Overseas Possessions, Protectorates 
or Territories under His Britannic Majesty's Sover
eignty or Authority 2 A. H. B. A. H . BoDKIN, 
S. W. liARRIS. 

PARMOOR. 3 

J. ALLEN. 
My signature includes the mandated territory of 

Western Samoa 4 J. A. 
Prabhashankar D. PATTANI. 
Michael MAc WmTE. 

CH. KALFOFF. 
Tcheng LoH. 
Con reserva de la ulterior aprobacion legislativa. • 

FRANCISCO José URRUTIA. 
Ad referendum. Manuel M. DE PERALTA. 
Cosme de Ja ToRRIENTE. 
En signant Ja Convention élaborée par la Conférence 

internationale sur les publications obscènes, je, 
soussigné, délégué du Gouvernement danois, dé
clare, relativement à l'article 4, voir J'article pre
mier, ce qui suit : D'après les règles du droit danois, 
ne sont punissables les actes énoncés à J'article 
premier que s'ils sont prévus par l'article 184 du 
Code pénal danois qui punit quiconque publie un 
écrit obscène ou qui met en vente, distribue, 
répand d'autre manière ou expose publiquement 
des images obscènes. En outre, il est à remarquer 
q.ie Ja législation danoise sur la presse contient 
des dispositions spéciales relatives aux personnes 
qui pourront être poursuivies pour délits de presse. 
Ces dispositions sont applicables aux actes prévus 
à l'article 184. en tant que ces actes peuvent être 
considérés comme délits de presse. L'application 
de la législation danoise sur ces points doit attendre 
la revision probablement prochaine du Code pénal 
danois 6• - A. 0. 

A. ÛLDENBURG. 

Albania. 
Germany. 

Austria. 
Belgium. 
Brazil. 
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British Empire. 

Union of Soi.th 
Africa. 

New Zealand. 

India. 
Irish Free State. 

Bulgaria. 
China. 
Colombia. 

Costa Rica. 
Cuba. 
Denmark. 

Traductions du Secrétariat de la Société Translations by the Secretariat of the Leag 
des Nations: of Nations: 

1 Sous réserve de ratification. 1 Subject to ratification. 
2 Je déclare que ma signature n 'engage aucune de~ colonies ou possessions d'outre-mer, ni 

aucun des protectorats ou territoires placés sous la souveraineté ou l'autorité de Sa Majesty 
Bri tanniq ue. 

3 La signature de Lord Parmoor engage 
Ie territoire sous mandat de Sa Majesté 
Britannique au Sud-Ouest africain. 

4 Ma signature engage Ie territoire sous 
mandat du Samoa occidental. 

3 Lord Parmoor's signature includes the 
Territory under His Britannic Majesty's 
mandate of South-West Africa. 

• Sous réserve de l'approbation ultérieure 5 Subject to the subsequent approva 
, du Parlement. of Parliament. l 

6 In signing the Convention rlrawn up by the International Conference on Ob9cene Publi
, cations, I, the undersigned Delegate of the Danish Government., make, with regard to Article IV 
, (Ree also Ar•icle I) the following declaration : ,,The acts mentioned in Article I are punishable 
· under the rul es of Danish law only if they fall witbin the provisions of Article 1S4 of the 
Danish Penal Code, which inflict9 penalties upon any person publishing obscene w.itings, or 
placing on sale, di~tributing, or otherwise circulating or publicly exposing obscene images. 
Further, it is to b~ observed that the Danish legislation relating to the Pre~s contains special 
provisions on the subject of the persons who may be prosecuterl for Press offences. ')::he [atter 
provisions apply to the acts covered by Article 184 in so far as these acts can be ronsidered 

• as Press offences. Application of Danish legislation on these points must await the revision 
, of the Danish Penal Code, which is likely to be effected in the near future". 
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Espagne. 
Finlande. 
Fraru;e. 
Grèce. 
Haïti. 
Honduras. 
Hongrie. 
]talie. 
Japon. 

Lettonie. 
Lithuanie. 
Luxembourg. 
Monaco. 
Panama. 
Pays-Bas. 
Perse. 
Pologne. 
Ville Libre de 

Danl>.ig. 
Portugal. 
Romnanie. 
Salvador. 
Royaume des Ser-

bes, Croates et 
Slovènes. 

Siam. 

Suisse. 
Tchécoslovaquie. 
Turquie. 
Uruguay. 

28 Ju N 1 (S.225-226) 

Emilio• DE PALACIOS. 
Urho TorvoLA. 
Gaston DESCHAMPS. J . HENNEQUIN. 
N. PoLITIS. D. E. ÜASTORKIS. 
M. BoNAi'1Y. 
Ad referendum. Carlos GuTIERREZ. 
Dr. Zoltán BARANYAI. 
Cavazzoni STEFANO. 
Y. SUGIMURA. 
En signant la Convention internationale pour la 

répression de la circulation et du trafic des publi
cations obscènes, je, soussigné, déclare que ma 
signature n 'engage ni Formose, ni la Corée, ni Je 
territoire à bail de Kwantung, ni Karafuto, ni 
les territoires soumis au mandat du Ja,Pon et que 
les dispositions de l 'article 15 de la presente Con
vention ne portent pas atteinte à 1 'action faite 
par Ie pouvoir judiciaire du Japon en appliquant 
les lois et décrets japonais 1 • 

J. FELDMANS. 
Ig. JONYNAS. 
Ch. G. VERMAIRE. 
R. ELLÈS-PRIVAT. 
R. A. AMADOR. 
A. DE GRAAF. 
Prince ARFA-ED-DOVLEH (ad referendum) 
F. SoKAL. 
J. MODZELEWSKI. 

Augusto DE V ASCONCELLOS. 
N. P. ÜOMNÈNE. 
J. Gustavo GuERRERO, 
M. JOVANOVITCH. 

The Siamese Government reserve full right to en
force the provisions of the present Convention 
against foreigners in Siam in accordance with 
the principles prevailing for applying Siamese 
legislation to such foreigners 2• 

DAMRAS. 
E. BÉGUIN. 
Dr. Robert FLIEDER. 
RucHDY. 
B. FERNANDEZ Y MEDINA. 

Spain. 
Finland. 
France. 
Greece. 
Haiti. 
Honduras. 
Hungary. 
ltaly. 
Japan. 

Latvia. 
Lithuania. 
Luxembitrg. 
Monaco. 
Panama. 
Netherlands. 
Persia. 
Poland. 
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Free City of Danzig. 

Portugal. 
Roumania. 
Salvador. 
J{ingdom of the 
Serbs, Croats and 
Slovenes. 
Siam. 

Switzerland. 
Czechoslovakia. 
Turkey. 
Uruguay. 

Translation by the Secretariat of the Leagite of Nations : 
1 In signing the International Convention for the Suppression of the Circulation of and 

Traffic in Obscene Publications, I, the undersigned, deciare that my signature is not binding 
in respect of Taiwin, Chosen, the leased territory of Kwantung. K arafuto or the territories 
under Japanese mandate, and that the provisions of Article 15 of the present Convention are 
not in any way derogatory to the acts of the Japanese judicia! authorities in the application 
of Japanese laws and decrees. · 

Traduction du Secrétariat de la Société des Na 1ions: 
2 Le Gouvernement siamois se réserve entièrement Ie droit d 'obliger les étrangers se 

t rouvant au Siam à observer les dispositions de la présente Convention, conformément aux 
principes qui régissent l'application de la législation siamoise aux étrangers. 

28 Juni 1926. WET, houdende goedkeuring 
van de op 25 Januari 1924 te Parijs tus
schen Nederland en Argentinië, België, 
Brazilië, Bulgarije, Denemarken, Egypte, 
Spanie, Finland, Frankrijk, Groot-Britannië, 
Griekenlcmd, Guatemala, Hongarije, Italië, 
Luxemburg, .Marokko, Me.1:ico, Monaco, 
Peru, Polen, Portugal, Roemenië, Siam, 
Zweden, Zwitserland, T siechoslowakije en 
Titnis gesloten overeenkomst, met bijlage, 
betreffende de oprichting te Parijs van een 
internationaal bureau voor besmettelijke 
veeziekten. S. 226. 

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

dat de op 25 Januari 1924 te Parijs tusschen 
Nederland en Argentinië, België, Brazilië, Bul
garije, Denemarken, Egypte, Spanie, Finland, 
Frankrijk, Groot-Britannië, Griekenland, Guate
mala, Hongarije, Italië, Luxemburg, Marokko, 
Mexico, Monaco, Peru, Polen, Portugal, Roe
menië, Simn, Zweden, Zwitserland, T sie.choslowa
kije en Tunis gesloten overeenkomst betreffende 
de oprichting te Parijs van een internationaal 
bureau voor besmettelijke veeziekten, ingevolge 
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artikel 58 der Grondwet de goedkeuring der 
Staten-Generaal behoeft; 

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

op den 25sten Januari 1924 te Parijs tusschen 
Nederland en Argentinië, Belgif, Brazilië, Bul
garije, Denemarken, Egypte, Spanje, Finland, 
Frankrijk, Groot-Britannië, Griekenland, Guate
mala, Hongarije, Italië, Luxe1nbitrg, Marokko, 
J.11exico, Monaco, Peru, Polen, Portugal, Roe
menië, Sia1n, Zweden, Zwitserla,nd, Tsiechoslowa
kije en Tunis gesloten overeenkomst, met bij
lage. betreffende de oprichting te Parijs van 
een internationaal bureau voor besmettelijke 
veeziekten, worot goedgekeurd. 

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

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Les Trois Epis, den 28sten Juni 

1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
VAN KARNEBE EK. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw, J. B. KAN. 

( Uitgeg. 15 Juli 1926.) 

A rrange1nent international pour la création, à 
Paris, d'un Office international des Epizooties. 

Les Gouvernements de la République Argen 
tine, de la Belgique, du Brésil, de la Bulgarie, 
du Danemark, de !'Egypte, d e l'Espagne, de 
la Finlande, de la France, de la Grande-Bretagne, 
de la Grèce, du Guatémala, de la Hongrie, de 
l'Italie, du Luxembourg, du Maroc, du Mexique, 
de la Principauté de Monaco, des Pays-Bas, du 
Pérou, de la Pologne, du Portugal , de la Rou
manie, du Siam, de la Suède, de la Suisse, de 
la République Tchécoslovaque et de la Tunisie, 
ayant jugé utile d'or~aniser !'Officeinternational 
des Epizooties, v ise dans Ie voou émis par la 
Conférence internationale pour l'étude des Epi
zooties, Ie 27 mai 1921, ont résolu de conclure 
un arrangement à eet effet et sont convenus de 
ce qui suit: 

Article premier. Les Hautes Parties contrac
tantes s'engagent à fonder et à entretenir un 
Office international des Epizooties dont Ie siège 
est à Paris. 

Art. 2. L'Office fonctionne sous l 'autorité et 
Ie contröle d'un Comité formé de délégués des 
Gouvernements contractants. La composition 
et les attributions de ce Comité, ainsi que l'or
o-anisation et les pouvoirs dudit Office, sont 
déterminés par les statuts organiques qui sont 
annexés au présent arrangement et qui sont 
considérés comme en faisant partie intégrante. 

Art. 3. Les frais d'installation ainsi que les 
dépenses annuelles de fonctionnement et d'en
tretien de !'Office sont couverts par les contri
butions des Etats contractants établies dans les 
conditions prévues par les statuts organiques 
visés à l 'art iele 2. 

Art. 4. Les sommes représentant la part 
contributive de chacun des Etats contractants 
sont versées par ces derniers au commencement 
de chaque année, :par l'intermédiaire du Mi
nistère des Affaires etrangères de la République 
française, à la Caisse des dépöts et consigna
tions, à Paris, d 'ou elles seront retirées, au fur 
et à mesure des besoins, sur mandats du direc-
teur de !'Office. · 

Art. 5. Les Hautes Parties contractantes se 

réservent la faculté d'apporter, d 'un commun 
accord, au présent arrangement les modifica
tions dont l'expérience démontrerait l'utilité. 

Art. 6. Les Gouvernements qui n 'ont pas 
signé Ie présent arrangement sont admis à y 
adhérer sur leur demande. Cette adhésion sera 
notifiée par la voie diplomatique au Gouverne
ment français, et par cel ui-ei au.x au tres Gouver
nements contractants; elle comportera !'engage
ment de participer par une contribution aux 
frais de !'Office, dans les conditions visées à. 
1 'article 3. 

Art. 7. Le présent arrangement sera ratifié 
dans les conditions su ivantes : 

Chaque Puissance adressera, dans Ie plus 
court délai possible, sa ratification au Gouver
nement français, par les soins duquel il en sera 
donné avis aux autres pays signataires. 

Les ratifications resteront déposées dans les 
archives du Gouvernement fran çais. 

La présente convention entrera en vigueur, 
pour chaque pays signataire, Ie jour m ême du 
dépöt de son acte de ratification. 

Art. 8. Le présent arrangement est conclu 
pour une période de sept années. A l'expiration 
de ce terme, il continuera à demeurer exécutoire 
pour de nouvelles périodes de sept ans entre les 
Etats qui n 'auront pas notifié, une année avant 
!'échéance de chaque période, l'intention <l'en 
faire cesser les effets en ce qui les concerne. 

En foi de quoi les soussignés, à ce dûment 
autorisés, ont arrêté Ie présent arrangement en 
un seul exemplaire, qu'ils ont revêtu de leurs 
cachets ; eet exemplaire restera déposé dans les 
archives du Gouvernement français et des copies 
certifiées conformes seront remises, par la voie 
diplomatique, aux Parties contractantes. 

Ledit exemplaire pourra être signé jusqu·au 
30 avril 1924 inclusivement. 

Fait à Paris, Ie 25 janvier 1924. 
Pour: 

la République Argentine 
signé Lurs BE111BERG. 

la Belgique 
Ie Brésil 

E. DE GAIFFIER. 
L. M. DE SouzA-DANTAS 
B. MORFOFF. 
H. A. BERNHOFT. 
M. FAKHRY. 

la Bulgarie 
Ie Danemark 
l ' Égypte 
l'Espagne ,, J. QUINONES DE LEON. 
la Finlande 
la France 

la Grande-Bretagne" 
la Grèce 
Ie Guatémala 
la Hongrie 
l'Italie 
Ie Luxembourg 
Ie Maroc 
Ie Mexique 
Monaco 
les Pays-Bas 

Ie Pérou 
la Pologne 
Ie Portugal 
la Roumanie 
Ie Siam 
la Suède 
la Suisse " 
la Tchécoslovaquie " 
la Tunisie 

C. ENCKELL. 
R. PorncARÉ et 
HENRY CHÉROK. 
CREWE. 
A. RoMANos. 
ADRIAN RECIN0S. 
H EVESY. 
ROMAN0 AVEZZANA. 
E. LECLÈRE. 
BEAUMARCHAIS. 
RA}'. CABRERA. 
BALNY D'AVRICOURT. 
J, L0UD0N 
(pour Ie royaume en 
Europe). 
M. H. C0RNEJO. 
ALFRED CHLAPOWSKI. 
ANTONIO DA FONSECA. 
VICTOR ANTONESCO. 
CHAROON. 
ALBERT EHRENSVARD. 
DUNANT. 
STEFAN OSUSKI. 
BEA UMARCHAIS. 
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ANNEXE. 

Statuts organiques de l' 0 ffi ce internati:onal des 
Epizooties. 

Article premier. Il est institué à Paris un 
Office international des Epizooties relevant des 
Etats qui acceptent de prendre part à son fonc -
tionnement. . 

Art. 2. L'Office ne peut s'immiscer en au
cune façon dans l'administration des différents 
Etats. 

IJ est indépendant des autorités du pays dans 
leq uel il est placé. 

IJ correspond directement avec les autorités 
su périeures ou services chargés, dans les divers 
pays, de la police sanitaire des animaux. 

Art. 3. Le Gouvernement de la République 
française prendra, sur la demande du Comité 
in~ernational visé à J'article 6, les dispositions 
nécessaires pour faire reconnaître l' Office comme 
établissement d 'utilité publique. 

Art. 4. L'Office a pour objet principal: 
a. De provoquer et de coordonner toutes 

recherches ou expériences intéressant la patho
logie ou la prophylaxie des maladies infectieuses 
du bétail, pour !esquelles il y a lieu de faire 
appel à la col!aboration internationale ; 

b, De recueillir et de porter à la connaissance 
d es Gouvernements et de leurs services sani
taires les faits et documents d'un intérêt général 
concernant la marche des maladies épizootiques 
et les moyens employés pour les combattre ; 

c. D'étudier les projets d'accords interna
tionaux r elatifs à la police sanitaire des animaux 
et de mettre à la disposition des Gouvernements 
signataires de ces accords les moyens d'en 
contróler l'exécution. 

Art. 5. Les Gouvernements adressent à 
l 'Office: 

1 °. Par la voie télégraphique, notification 
des premiers cas dil peste bovine ou de fièvre 
aphteuse constatés dans un pays ou dans une 
region jusque-là indemnes; 

2°. A intervalles réguliers, des bulletins éta
blis suivant un modèle adopté par le Comité, 
donnant les renseignements sur la présence et 
l'extension des maladies comprises dans la liste 
suivante: 

Peste bovine. Rage. 
Fièvre aphteuse. Morve. 
Péripneumonie contagieuse. Dourine. 
Fièvre charbonneuse. Peste du porc. 
Clave]ée. 

La liste des maladies auxquel!es s'appliquent 
l 'une ou l 'autre des dispositions qui précèdent 
peut être revisée par le Comité, sous réserve de 
l'approbation des Gouvernements. 

Les Gouvernements font part à l'Office des 
mesures qu'ils prennent pour combattre les 
épizooties, notamment d e celles qu'ils instituent 
aux frontières pour protéger leur territoire 
contre les provenances des pays contaminés. 
Autant que possible ils répondent aux demandes 
de renseignements qui leur sont adressées par 
!'Office. 

Art. 6. L 'Office est :placé sous l'autorité et 
Ie controle d'un Comite international qui est 
composé de représentants techniques, désignés 
par les Etats participants, à raison d'un repré
sentant pour chaque Etat. 

Art. 7. Le Comité de !'Office se réunit pério
diquement au moins nne fois par an; la durée 
de ses sessions n'est pas limitee. 

Les membres du Comité élisent, par scrntin 
secret, un président dont Ie mandat a une durée 
<le trois ans. 

Art. 8. Le fonctionnement de !'Office est 
assuré par un -personnel rétribué comprenant : 

Un directeur ; 
Des fonctionnaires techniques ; 
Les agents nécessaires à la marche de !'Office. 
Le directeur est nommé par Ie Comité. 
Le directeur assiste aux séances du Comité 

avec voix consultative. 
La nomination et la révocation des employés 

de toute catégorie appartiennent au directeur, 
qui en rend compte au Comité. 

Art. 9. Les renseignements recueillis par 
!'Office sont portés à la connaissance des Etats 
participants par la voie d'u,n bulletin ou par des 
communications spéciales qui leur sont adres
sées soit d'office, soit sur leur demande. 

Les notifications relatives aux premiers cas 
de peste bovine ou de fièvre aphteuse sont trans
mises télégraphiquement, aussitót reçues, aux 
Gouvernements et aux services sanitaires. 

L 'Office expose, en outre, périodiquement, 
les résultats de son activité dans des rapports 
officiels qui sont communiqués aux Gouverne
ments participants. 

Art. 10. Le Bulletin, qui paraît au moins 
une fois par mois, comprend notamment : 

1°. Les lois et règlements généraux ou lo
caux promulgués dans les différents pays con
cernant les ma!adies transmissibles du bétail; 

2°. Les renseignements concernant la mar
che des maladies infectieuses des animaux ; 

3°. Les statistiques intéressant l'état sani
taire du cheptel mondial ; 

4°. Des indications bibliographiques. 
La langue officiel!e de !'Office et du Bulletin 

est la langue française. Le Comité pourra 
décider que des parties du Bulletin seront pu
bliées en d'autres langues. 

Art. 11. Les dépenses nécessaires au fonc
tionnement de !'Office sont couvertes par les 
Etats signataires de !'arrangement et par ceux 
qui pourront y adhérer par la suite, dont la 
contribution est établie suivant les catégories 
ei-après: 

lre catégorie, à raison de 25 unités. 
2e 20 
3e 15 
4e 10 
~ 5 
~ 3 

sur la base de cinq cents francs par unité. 
Chaque Etat est libre de choisir la catégorie 

dans Jaquelle il désire s'inscrire. IJ lui sera 
toujours loisible de s'inscrire ultérieurement 
d_ans une catégorie supérieure. 

Art. 12. Il est prélevé su,r les ressources 
annuelles une somme destinée à la constitution 
d'un fonds de réserve. Le total de cette réserve, 
qui ne peut excéder Ie montant du budget 
annuel, est placé en fonds d'Etat de premier 
ordre. 

Art. 13. Les membres du Comité reçoivent 
sur les fonds affectés au fonctionnement de 
!'Office une indemnité de frais de déplacement. 
Ils reçoivent, en outre, un jeton de présence 
pour chacune des séances auxquelles ils assistent . 

Art. 14. Le Comité fixe la somme à prélever 
annuellement sur son budget pour contribuer à 
assurer une· pension de retraite au personnel d e 
!'Office. 
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A,·t. 15. Le Comité établit son budget an
nuel et approuve Ie compte rendu des dépenses. 
Il arrête Ie règlement organique du personnel, 
a insi que toutes dispositions nécessaires au 
fonctionnement de !'Office. 

Ce r èglement ainsi que ces dispositions sont 
communiqués par Ie Comité aux Etats i;iartici
pants et ne pourront pas être modifies sans 
leur assentiment. 

Art. 16. Un exposé de la gesiion des fonds 
de !'Office est présenté annuellemen a ux Etats 
participants après la clóture de l'exercice. 

Pour: 
la République 

la Belgique 
Ie Brésil 
la Bulgarie 
Ie Danemark 
l'Égypte 
l'Espagne 
la Finlande 
la France 

Argentine 
siyné Luis BEMBERG. 

E. DE GAlFFIER. 
" L . M. DE SouzA-DANTAS 

B. MORFOFF. 
H. A. BERNHOlC'.l'. 
M. FAKHRY. 

" Qun.ONES DE LEON. 
C. ENCKELL. 

la Grande-Bretagne" 
Ja Grèêe " 
le Guatémala 

R. POINCARt et 
HENRY CHÉRON. 
CREWE. 
A. R OMANOS. 
ADRIAN Ri:crnos . 

la Hongrie 
l'Itali e 
Ie Luxembourg 
Ie Maroc 
Ie Mexique 
Monaco 
Jes Pay;;-Bas 

Ie Pérou 
la Pologne 
Je Portugal 
la Roumanie 
Ie Siam 
la Suède 
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415. 
WIJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is met betrekking tot het 
overschrijden van in belastingwetten gestelde 
termijnen een wettelijke voorziening te treffen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. Rij, die in zake eenige directe Rijks

belasting of in zake de plaatselijke inkomsten
belasting ten gevolge van een bijzondere om
standigheid niet .in staat is geweest binnen den 
daartoe gestelden termijn een bezwaar- of be
roepschrift, of een verzoekschrift of aangifte 
tot ontheffing in te dienen, kan een met redenen 
omkleed verzoekschrift richten tot den voor
zitter van den raad van beroep voor de directe 
belastingen, tot wiens rechtsgebied de gemeente 
van aanslag behoort, ten einde machtiging te 
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ontvangen om binnen een daartoe te stellen 
termijn zoodanig ~eschrift alsnog in te dienen. 

Voor de toepassmg van het eerste lid worden 
de dividend- en tantièmebelasting, de tiend
rente en de jachtrente als directe belastingen 
beschouwd. 

Het verzoekschrift wordt ingediend bij den 
ontvanger te wiens kantore de belasting ver
schuldigd is. Deze zendt het toe aan den voor
zitter van den raad van beroep door tusschen
komst van een door Onzen Minister van Finan
ciën aan te wijzen ambtenaar, die daarbij eene 
schriftelijke memorie kan overleggen. 

Op het verzoekschrift wordt door den voor
zitter van den raad van beroep ten spoedigste 
beslist. 

De voorzitter van den raad van beroep 
brengt zijn beslissing onverwijld ter kemlis van 
belanghebbende. Indien de gevraagde machti
ging wordt verleend, legt belanghebbende haar 
o~~r. bij het indienen van zijn bezwaar- of 
beroeJJ~J!irift, of verzoekschrift of aangifte tot 
ontheffing. 

2. Voor het geval de gemeente van aanslag 
ressorteert onder meer dan één raad van beroep, 
wijst Onze Minister van Financiën aan welke 
voorzitter met de in artikel 1 bedoelde werk
zaamheden belast is. 

3. Deze wet is slechts van toepassing ten 
aanzien van aanslagen over een belastingjaar 
of boekjaar aangevangen of aanvangende met 
of na 1 Januari 1926, alsmede ten aanzien van, 
na het in werking treden van deze wet, opge
legde aanslagen over vroeger aangevangen be
lastingjaren of boekjaren. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven t e Les Trois Epis, den 28sten Juni 

1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, DE GEER. 
( Uil.{Jeg. 15 Jiili 1926. ) 

28 Juni 1926. WET tot wijziging van de Wet 
op de Inkomstenbelasting 1914. S. 228. 

Bijl. Hand. 2° Kamer 1925/1926, n°. 266, 
1-6. 

Hand. id. 1925/1926, bladz. 114- 115. 
Hand. l• Kamer 1925/1926, bladz. 356, 400, 

401, 415. 
WIJ WILHELMINA, ENZ . .. doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenscbelijk is de Wèt op de Inkomsten
bela,5ting 1914 neder te wijzigen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Aan artikel 9 der Wet op de Inkom

stenbelasting 1914 wordt, met vervanging van 
de punt aan het slot van het artikel door eene 
kommapunt. het volgende to!'gevoegd : 

e. voor.deel uit het boschbedrijf, hieronder 
niet begrepen de exploitatie van hakhout. 

2. Deze wet wordt geacht in werking te zijn 
getreden met ingang van I Mei 1926. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Les Trois Epi~; den 28sten Juni 

1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, DE GEER. 
(Uil.{Jey. 1.5 Juli 1926.) 
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28 Jmii 1926. ARREST van den Hoogen Raad . 
De bepaling in een gemeenteverordenin~, 

den Burgemeester de bevoegdheid gevencte 
te beoordeelen, van welke personen de 
tegenwoordigheid in een voor het publiek 
toegankelijke inrichting wegens dringende 
omstandigheden wordt vereischt, zoodat 
zij niet onder " bezoekers" zijn te verstaan, 
houdt niet in eenige overdracht aan den 
.Burgemees ter van wetgevende bevoegd
heid, doch die beoordeeling strekt tot uit
voering dier verordening in bijzondere 
gevallen. 

Deze bepaling is geheel in overeenstem
ming met art . 188 der Gemeentewet. 

(Gem.wet artt. 135 en 188. ) 

Mrs. Hesse, Segers. Ort, Taverne en Kirberger. 

A. J. B., requirant van cassatie tegen een 
vonnis van de Arr. -Rechtbank te Almelo van 
den zestienden Maart 1926, waarbij in hooger 
beroep i.;. bevestigd een vonnis van den Kan
tonrechter tl" Goor van 10 November 1925, 
bij hetwelk de requirant is schuldig verklaard 
aan "het in de gemeente Rijssen als houder van 
eene voor het publiek toegankelijke tapperij, 
daarin op een Zondag bezoekers aanwezig doen 
zijn", en met aanhaling van de artt. 96, 102, 
178 der Algemeene Politieverordening voor de 
gemeente Rijssen, 23 en 91 van het Wetboek 
van Strafrecht, veroordeeld tot eene geldboet.e 
van tien gulden en eene vervangende hechtenis 
van tien dagen, (gepleit door Mr. J. W. Graft
dijk, advocaat te 's-Gravenhage). 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer Ort ; 
Gelet op het middel van cassatie, namens den 

req ui ran t voorge~teld bij pleidooi : 
"Schending, althans verkeerde toepassing 

van de artt. 144 der Grondwet, 135, 179a, 
188 der Gemeentewet, 96 en 102 2de der Alge
meene Politieverordening voor de gemeente 
Rijssen: 

1°. doordien de Arr.-Rechtbank bij haar 
vonnis dd. 16 Maart 1926 heeft beslist. dat de 
in art. 102 2de (lees : derde lid b) der toegepaste 
verordening gegeven begripsomschrijving van 
bezoekers, welke in dat artikel van toepassing 
wordt verklaard op art. 96, niet een verboden 
delegatie van wetgevende bevoegdheid inhoudt 
en dientengevolge het toegepaste 2de lid van 
artikel 96 wel verbindend is : 

2°. doordien voormelde Rechtbank bij haar 
vonnis dd. 16 Maart 1926 de bepaling van art. 
102 2de (lees : derde lid b) blijkbaar heeft be
schouwd als een uitvloeisel van de uitvoerende 
macht in art. 188 der Gemeentewet aan den 
Burgemeester opgedragen. Niettegenstaande 
onder de bij art. 188 aan den Burgemee~ter 
opgedragen politie moet worden verstaan de 
handhaving der openbare orde in de daar ge
noemde plaatsen, niet het maken der da~.rtoe 
toe te passen verordeningen, zooals in casu 
daartoe door den Gemeenteraad aan den Bur
gemee ter de gelegenheid wordt opengelaten"; 

Gehoord den Advocaat-Generaal Ledeboer 
namens den Procureur-Generaal, in zijne con
clusie, strekkende tot verwerping van het inge
stelde beroep ; 

0. dat bij het vonnis van den Kantonrechter, 

in overeenstemming met de dagvaarding, met 
qualificatie en strafoplegging als voormeld, ten 
laste van den requirant wettig en overtuigend 
bewezen is verklaard dat hij op Zondag 23 
Augustus 1925 te Rijssen, als houder van zijn 
in perceel Enterstraat 10 gevestigde voor het 
publiek toegankelijke tapperij, daarin bezoekers 
aanwezig beeft doen zijn , 

dat de Rechtbank in hooger beroep dit vonnis 
heeft bevestigd, onder toevoeging van de na
volgende overweging : 

,,dat de raadsman van appellant ter terecht
zitting van de Rechtbank nog heeft aange
voerd. dat de in artikel 102 der toe~epaste ver
ordening gegeven begripsomschrijvrng van be
zoekers, welke in dat artikel van t'lepassing 
wordt verklaard op art. 96, een verboden dele
gatie van wetgevende bevoegdheid inhoudt en 
dientengevolge het toegepaste 2de lid van 
art. 96 onverbindend is ; 

dat de raadsman blijkbaar op het oog ba<l 
de in art. 102 onder b vermelde uitzondering, 
namelijk dat niet onder bezoekers worden 
verstaan "zij wier tegenwoordigheid in de in
richting ter beoordeeling van den Burgemeester 
wegens dringende omstandigheden wordt ver
eischt"; 

dat echter in deze uitzondering, welke deel 
uitmaakt van de begripsomschrijving van be
zoeker, geen overdracht van wetgevencle be
voegdheid is te zien, aangezien in die bepaling 
slechts aan den Burgemeester wordt overge
laten in elk bijzonder geval te beoordeelen of 
iemands tegenwoordigheid in die inrichting 
wegens dringende omstandigheden wordt ver
eischt; 

0. nu ten aanzien van het middel van 
cassatie : 

dat de artt. 96 en 102 der in het middel aan
gehaalde Politieverordening voor de gemeente 
Rijssen, voor zooveel hier van belang, luiden : 

Artikel 96 : Alle houders van logementen, 
herbergen, koffiehuizen, bierhuizen, tapperijen 
of eenige andere voor het publiek toegankelijke 
inrichting, of hunne vervangers, zijn verplicht, 
,ieze inrichtingen met hunne aanhoorigheden 
des Zondags den geheelen dag, benevens op 
andem dagen tusschen 10 uur 's avonds en 
5 uur 's morgens gesloten te houden; 

Het is hun verboden, in dien tusscbentijd 
bezoekers, waaronder niet begrepen zijn pen
siongasten, in hunne inrichtingen toe te laten 
of aanwezig te doen zijn ; 

Artikel 102, derde lid : 
Voor de toepassing van . . . . . en van art. 96 

worden onder bezoekers verstaan, allen die 
zich in de inrichting bevinden, uitgezonderd : 

a. enz.; 
b. zij, wier tegenwoordigheid in de inrichting 

ter beoordeeling van den Burgemeester, wegens 
dringende omstandigheden wordt vereiscbt ; 

zijnde bij artikel 178 straf bedreigd tegen 
overtreding van een der bepalingen dezer Ver
ordening; 

0. dat de Rechtbank terecht oordeelde dat 
art. 102, derde lid b der Verordening, niet in
houdt eenige overdracht aan den Burgemeester, 
van wetgevende bevoegdheid welke kracht,ens 
artt. 135 der Gemeentewet uitsluitend aan den 
Gemeenteraad toekomt ; 

dat immers dit artikel de strekking heeft, 
dat de Gemeenteraad niet als ,.bezoekers der 
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inrichting wil zien aangemerkt zij, die wegens 
dringende omstandigheden aldaar aanwezig 
moeten zijn, en dat voor ieder bepaald geval 
waarin op het dringende van deze aanwezigheid 
een beroep mocht worden gedaan, zal moeten 
beoordeeld of dit door de omstandigheden 
wordt vereischt ; 

dat derhalve, waar die beoordeeling bij de 
Verordening, aan den Burgemeester wordt op
gedragen, die handeling - waardoor aan de 
door den gemeentelijken wetgever, voor b~j
zondere gevallen, toegestane uitzondering op 
zijn in het algemeen uitgedrukten wil, dat geen 
bezoekers in de inrichting zullen aanwezig zijn, 
gevolg wordt gegeven - strekt tot •uitvoering 
dier verordening ; 

dat dus het middel in dit onderdeel is onge
grond; 

dat dit ook het geval is met het tweede onder
deel van het middel ; 

dat toch, gelijk gezegd, bij de bedoelde be
palingen der Verordening geenszins door den 
Gemeenteraad aan den Burgemeester de ge
legenheid wordt opengelaten tot het maken 
van verordeningen ter handhaving der openbare 
orde in de bij art. 96 genoemde inrichtingen, 
- doch integendeel, geheel in overeenstemming 
met art. 188 der Gemeentewet aan den Burge
meester, die daarbij meer bijzonder is belast 
met de handhaving der Verordeningen, onder 
andere op herbergen en tapperijen, hetwelk 
een zelfstandige uitvoeringsmacht van den 
Burgemeester in dit opzicht onderstelt, de 
opdracht tot uitvoering, vermeld in art. 102, 
derde lid b is verleend ; 

Verwerpt het beroep. 
{Gewezen overeenkomstig de Conclusie Adv.-

Gen. Mr. Ledeboer.] (N . . J.) 

28 Juni 1926. CENTRALE RAAD VAN BEROEP. 
De Pensioenraa.d en in beroep de Cen

trale Raad van Beroep zijn niet bevoegd 
om ten opzichte van de vraag of een amb
tenaar zich krachtens art. .66 kan ver
zekeren een verhooging van een hem toe
komend het wachtgeld vervangend pen
sioen, een beslissing te nemen waarbij het 
verschil van meening daaromtrent voor
goed wordt uitgemaakt, zoodat daarvan 
bij de vaststelling van het bedrag van dat 
pensioen niet zou mogen worden afge
weken ; immers, noch de Pensioenwet 
1922, noch de A. M. ·v. B., bedoeld in art. 
66, 2• lid, bevatten bepalingen tot be
slechting van een dergelijk verschil van 
meening. 

De Centrale Raad van Beroep heeft de 
volgende uitspraak gegeven in zake : 

U. , wonende te Y., klager, voor wien ter 
openbare terechtzitting als gemachtigde is 
opgetreden : Mr. J. H. J. Simons, advocaat te 
Haarlem, 

tegen: 
den Pensioenraad, verweerder, voor welken ter 
openbare terechtzitting als gemachtigde is op
getreden M . . J .. lansen, commies bij dien Raad, 
wonende te 's-Gravenhage. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de boven

genoemde gemachtigden ; 

Wat aangaat de feiten van het twi.•tgeding: 
0. dat verweerder op 20 .Februari 1925 een 

beslissing heeft genomen, luidende : 
Beschikkende op een adres van U., gemeente

secretaris van Z., daarbij verzoekende te ver
klaren, dat de door hem met ingang van 1 Au
gustus 1923 op grond van artikel 66 der Pen
sioenwet 1922, S. 240, juncto de artikelen 13 
tot en met 22 van het Koninklijk Bes.luit dd. 
22 December 1922, S. 684, gesloten verzekering 
mede betrekking heeft op een pensioen dat 
hem eventueel krachtens het 2• lid van artikel 
48 dier wet, zal worden toegekend. 

Gelet op artikel 66 der Pensioenwet 1922 
S. 240, zooals dat artikel luidde vóór de wijziging 
bij de wet van 30 Juni 1923, S. 367, juncto den 
ter uitvoering van dit artikel bij Koninklijk 
Besluit van 22 December 1922, S. 684, vast
gestelden Algemeenen Maatregel van Bestuur. 

0. dat adressant bij schrijven van 25 Mei 1923 
het verlangen heeft te kennen gegeven "inge
volge het Koninklijk Besluit van 22 December 
1922, S. 684, zich het recht te verzekeren op een 
verhooging van zijn pensioen van f 130 per 
maand"; 

dat aangezien dat Koninklijk Besluit in de 
artikelen 13 tot en met 22 alleen de verzekering 
van het recht op een verhooging van het ouder
domspensioen of van het vervroegd ouderdoms
pensioen regelt, in de verwijzing van adressant 
naar dat Koninklijk Besluit gezien moest 
worden zijn bedoeling, zich alleen voor die ver
hoogip.g te verzekeren ; 

dat de Pensioenraad hem bij schrijven d.d. 
19 Juni 1923 mededeelde, dat voor een ver
hooging van zijn ouderdomspensioen met 
f 130.- per maand een premie verschuldigd 
was van f 26.- per maand; 

dat hij bij schrijven van 27 Juni 1923 den 
Pensioenraad antwoordde de in 's Raads 
schrijven d.d. 19 ,Juni 1923 genoemde voor
waarden voor de verzekering van het recht 
"op eene verhooging van (zijn) pensioen, met 
uitzondering van dat wegens invaliditeit", te 
aanvaarden ; 

dat uit die mededeeling met het oog op 
adressant's schrijven van 25 Mei 1923, in 
verband met de omstandigheid hij er ~een 
bezwaar tegen maakte dat in 's Raads schriJven 
d.d. 19 ,Juni 1923 uitsluitend van eene verhoo
ging van het ouderdomspensioen werd ge
sproken, moest worden opgemaakt dat hij zich 
vereenigde met de voorwaarden voor de ver
zekering van het recht op eene verhooging ook 
alleen van dat pensioen ; 

dat waar, gelijk gezegd, de regeling van de 
verzekering van het recht op eene verhooging 
van het ambtenaarspensioen in het Koninklijk 
Besluit van 22 December 1922, S. 684, slechts 
over eene verhooging van het ouderdoms
pensioen of van het vervroegd ouderdoms
pensioen handelt, van een zich verzekeren van 
het rlé'cht op eene verhooging van het wachtgeld 
vervangend pensioen volgens dat Koninklijk 
Besluit trouwens ook geen sprake kon zijn. 

Deelt aan adressant mede, dat zijn verzoek 
niet voor inwilliging vatbaar is ; 

dat de Pensioenraad evenwel bereid is aan 
te nemen, dat er bij het sluiten van de ver
zekering geen wilsovereenstemming heeft be
staan en op dien grond baar als niet-gesloten te 
beschouwen en de betaalde premii'n te resti-

2i* 
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t ueeren, mits adressan t b innen een week na de 
dagteekening dezer beschikking den P ensioen
raad den wensch te kennen geeft, de verzekering 
geannuleerd te zien ; 

0. dat klager bij daartegen ingediend be
zwaarschrift heeft aangevoerd : 

dat hij bezwaar heeft tegen die beslissin~, 
waarbij zijn verzoek, om te beslissen, dat h ij 
zich heeft verzekerd een verhooging zoowel 
van eventueel ouderdomspensioen als van 
eventueel wachtgeld ,vervangend pensioen van 
f 130.- per maand voor zijn totaal pensioen, 
met ingang van 1 Augustus 1923 is afgewezen; 

dat immers n aar zijn meening de wet in 
a rtikel 66 (Pensioenwet) zooals d;t a rtikel 
luidde voor 1 Juli 1923, buiten twijfel, een 
ambtenaar het recht gaf zich het rech t te ver
zekeren op een verhooging van het pensioen, 
d aaronder begrepen het z.g.n. wachtgeld ver 
vangend pensioen bedoeld bij a rt. 48 (2° lid) 
d er wet, en daaraan niet a f zou doen, indien zou 
moeten worden aangenomen, dat het Kolllllklijk 
Besluit van 22 December 1922, S. 684. biJ den 
daarin vervatten algemeenen maatregel van 
be t uur, geen regeling beva tte omt rent laa tst 
gemeld (wachtgeld vervangend) pensioen daar 
immers, in dien de wet gelijk in easu den 
a mbtenaar de bevoegdheid toekent om zich het 
recht op verhooging ook van het wachtgeld ver
vangend pensioen te ve rzekeren, het ont
breken van regelen d ienaangaande in een 
a lgemeenen maatregel van bestuur, hem da t 
recht niet kan ontnemen ; • 

da t echter meergemeld K oninklijk Besluit 
mede geacht m oet worden regelen te hebben 
gegeven voor de verzekering van het recht' op 
verhooging van het 7-.g.n. wachtgeld ver
vangend pensioen; 

dat dus, ook al zou hij bij zijn brief van 27 J un i 
1923 niet uit drukkelijk hebben verwezen naar 
d e desbetreffende bepalingen der wet van 5 Mei 
1922, S. 240, en niet in het algemeen hebben 
gesproken van "mijn pensioen, met uitzonder ing 
v an dat wegens invaliditeit" waarop hij ing~
volge de artt. der " wet voornoemd recht had , 
- hetgeen hij wel heeft gedaan - uit het ver
wijzen naar meergemeld K. B. bij een vroeger 
schrijven niet, kan worden opgemaakt. dat hij 
zich niet het recht op verhoog,ng van het wacht
geld vervangend pensioen zou hebben willen 
verzAkeren : 

dat, overigens naar zijn meening onjuist is, 
in zijn a lgemeenheid de opmerking van den 
P ensioenraad, dat hii er geen bezwaar tegen zou 
hebben gemaakt dat in het schrijven van dien 
Raad, d. d . 19 Juni 1923, uits luitend van een 
verhooging van het ouderdomspensioen werd 
ge proken, wijl bij zijn schrijven d .d . 27 .Juni 
1923, waarin met zooveel woorden werd ge
sproken over " mijn pensioen met uitzondering" 
{alleen !) ,,van dat wegens invaliditeit" -
zu lks onder verwijzing naar de wet van J Mei 
1922 - zulk een bezwaar voldoende kenbaar 
werd gemaakt, terwijl door den P ensioemaad 
op dit laatste schrijven geene bemerking werd 
gemaakt, dan voor ' t eerst 21 .luli 1924 zij nde 
e en vol jaar later ; 

dat hij dan ook van oordeel blijft da t hij zijn 
rech t op verhooging zoowel van zijn ouderdoms
pensioen a ls van zijn eventueel wachtgeld 
v ervangend l?ensioen heeft verzekerd ; 

weshalve h ij den Pensioenraad a lsnog heeft 
verzocht voor zooveel noodig met vernietiging 

of wij ziging van de beslissing voormeld , alsnog 
t e beslissen, dat h ij zich beeft verzekerd een 
verhooging zoowel van zijn ouderdomspensioen 
alsook van zijn eventueel wachtgeld vervangend 
pensioen als v orenbedoeld, van f 130.- per 
maand voor zijn totaal pensioen met ingang 
van 1. Augustus 1923 als voorschreven; 

0. dat verweerder naar aanleiding van dit 
bezwaarschrift op 9 Maart 1926 een beslissing 
beeft genomen , waarbij reclamant s bezwaren 
ongegrond zijn verklaard, zulks op grond, 

dat in de bestreden beslissing reeds u it
voerig is uiteengezet op grond waarvan n iet 
k an worden aangenomen, da t reclaman t heeft 
verzocht om zich krachtens artikel 66 der 
Pensioenwet 1922. zooa ls deze luidde vóór 
de wijziging bij de wet van 30 Juni 1923, 
S. n °. 307, het recht te verzekeren op eene 
verhooging van een hem eventueel t,e verleenen 
wachtgeld vervangend pensioen en dat ook 
a l ware dit anders van een zich verzekeren van 
zoodanig recht t och geen sprake kan zijn ; 

dat de a rtikelen 13 tot en met 22 van het 
K oninklij k Besluit van 22 December 1922, 
S. 684, eene regeling beva t ten voor de vrijwillige 
verzekering van het recht op eene verhooging 
van het ouderdomspensioen , en van het ver
vroegd ouderdomspensioen, en dat dit, n och 
eenig ander K oninklijk Besluit eene bepaling 
behelst die deze regelin$ van toepassing ver
k laart voor de verzekermg van het recht op 
eene verhooging van het wachtgeld vervangend 
pensioen; 

da t waar reclamant bij b rief van 27 ,Tuni 1923 
verk laart de in 's R aads schrijven van 19 .Tuni 

217.131 
1923, afd. F . C. n °. 37 genoemde voor-

waarden voor vrij willige verzekering van het 
recht op eene verhooging van zijn pensioen t e 
aan vaarden, dit alleen op die voorwaarden 
betrekking kan hebben, niet ook op nergens 
vastgestelde en ook niet door den Raad ge
noemde voorwaarden voor de verzekering van 
het recht op eene verhooging van een hem 
event ueel toe t e kennen wachtgeld vervangend 
pensioen; 

dat hieraan n iet a fdoet de omstandigheid, 
da t reclamant in zijn genoemden brief verwijst 
naar de betrokken a rtikelen der Pensioenwet 
1922, aangezien dit niet anders is dan eene 
verwijzing naar de met de a rtikelen van het 
Koninklijk Besluit van 22 December 1922, 
S. 684, die op de v rijwillige verzekering van het 
recht op eene verhooging van het ouderdoms
pensioen en van het vervroegd ouderdoms
pensioen betrekking hebben, correspondeerende 
a rtikelen dier wet, waa rop de bevoegdheid tot 
het sluiten van die, en d us niet tevens van eene 
andere verzekering steunt ; 

da t echter ook al stond vast dat reclamant 
d uidelijk had verzocht om zich het recht op eene 
verhooging van zijn eventueel wachtgeld ver
vangend pensioen t e ve rzekeren, toch, waar het 
tweede lid van artikel 66 der Pensioenwet de 
regeling van het in het eers te lid van da t artikel 
bedoelde recht in haar geheel overdraagt aan 
een a lgemeenen maatregel va n best uur en meer
genoemd Koninklijk Besluit van 1922 tot u it 
voering van da t a rtikel, de ve rzekering van het 
recht op verhooging van wachtgeld-pensioen n iet 
regelt voor reclaman t van een zich verzekeren 
van da t recht geen sprake bad k unnen zijn ; 

0 . dat klager in zij n tegen de laatst e beslissing 
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gericht klaagschrift bij zijn standpunt heeft 
volhard en dezen Raad heeft verzocht voor 
zooveel nood,g met vernietiging van de beslis
sing voormeld, alsnog te beslissen, dat hij recht 
heeft op een verhooging, zoowel van zijn ouder
doms- als van zijn eventueel wachtgeld ver
vangend pensioen, ten bedrage van f 130.
per maand en dat hij zich deze verhooging voor 
zijn totaal pensioen met ingang van 1 Augustus 
1923 heeft verr.ekerd en mitsdien te verstaan, 
dat hem behoort te worden verleend een jaar
lijksch pensioen van f 3662.- in totaal ; 

0. dat verweerder geen contra-memorie heeft 
ingediend, doch bij schrijven van 27 April 1926, 
waarbij de stukken aan dezen Raad wer<len toe
gezonden, nog heeft medegedeeld het volgende : 

,,Bij beschikking van 14 Juli 1925, n°. 15453, 
waarvan een afschrift zich bij de stukken 
bevindt, hebben wij aan appellant als oud
ambtenaar van den Burgerlijken Stand te 
Schoten met ingang van 31 December 1924 een 
jaarlijksch pen~ioen van f 2102.- verleend. 

Tegen deze beschikking diencj.e hij bij ons 
een bezwaarschrift in. Bij schrijven van 18 
Maart 1926, AD II n°. 217.131 /54 IV, deelden 
wij hem mede dat wij op dat bezwaarschrift 
zullen beschikken na de uitspraak van Uw 
College in het onderwerpelijk twistgeding" ; 

In rechte: 
0. dat partijen verschi!len over de beteekenis 

van de door klager ingevolge art. 66 der Pen
sioenwet 1922 gesloten verzekering tot ver
hooging van zijn pensioen, in 't bijzonder of 
deze ook betreft een hem eventueel toekomend 
het wachtgeld vervangend pensioen ; 

0. dat in de eerste plaats de vraag behoort 
te worden beantwoord, of verweerder en in 
beroep deze Raad bevoegd zijn te dien opzichte 
op zich zelf een bindende beslissing te nemen, 
n.l. eene waarbij dat verschil van meening 
voorgoed wordt uitgemaakt, zoodat daarvan 
bij de vaststelling van het bedrag van dat 
pensioen niet zou mogen worden afgeweken ; 

0. dat noch de Pensioenwet 1922 noch de 
algemeene maatregel van bestuur, bedoeld in 
art. 66 (2' dier wet, bepalingen tot beslechting 
van een dergelijk verschil van meening bevat ; 

0. dat dus een belanghebbende, indien hij 
bij toekenning .door verweerder van bedoeld 
pensioen bezwaar heeft tegen het bedrag daar
van, doordat met een door hem gesloten ver
zekering tot verhooging geen rekening is ge
houden, bevoegd is bij aanwending van de hem 
door de wet gegeven rechtsmiddelen tegen de 
door verweerder genomen beslissing daarbij 
ook een beslissing omtrent bedoeld twistpunt 
uit te lokken ; 

0. dat uit het voorgaande volgt, da1 de ge
stelde vraag ontkennend moet worden beant
woord: 

0. dat het wel partijen vrij staat te voren 
over het tusschen haar bestaand verschil van 
meening van gedachten te wisselen, doch dat de 
naar aanleiding daarvan op 20 Februari 1925 
door verweerder genomen beslissing niet verder 
kan strekken dan als eene mededeeling aan 
klager van het standpunt, dat verweerder ten 
deze inneemt : 

0. dat deze Raad, die belast 1s met de recht
spraak in de Qij hem krachtens de wet aanhangig 
gemaakte twistgedingen, niet bevoegd is zijn 
oordeel over de al of niet juistheid van bedoelde 
mededeeling te kennen te geven ; 

0 . dat echter, nu verweerder die mededeeling 
heeft gedaan in den vorm van een bindende 
beslissing en blijkbaar ook heeft bedoeld een 
dergelijke beslissing te geven, deze ,beshssmg 
evenals die van 9 Maart 1926, waarbIJ ZIJ werd 
gehandhaafd, behoort te worden vernietigd ; 

Rechtdoende in naam der Koningin ! 
Verklaart zich onbevoegd in dit geding over 

het tusschen partijen bestaand verschil van 
gevoelen te oordeelen ; 

Vernietigt voormelde beslissingen van 20 Fe-
bruari 1925 en 9 Maart 1926. (A. B.) 

28 Ju,ni 1926. CENTRALE RAAD VAN BEROEP. 
Nu een regeling, bepalingen bevattend 

ter uitvoering van art. 67, 2° lid, zooals 
dit van 1 Juli 1923-1 Juli 1925 heeft ge
luid, ontbreekt, zou een berekening der 
daar genoemde inkomsten over een anderen 
t ermijn dan den door den Pensioenraad 
aangenomen jaartermijn - kwartaalsge
wijs b.v. - evenzeer reden van bestaan 
kunnen hebben en door die bepaling zijn 
toegelaten. 

In verband met het in art. 67, 2° lid 
voorkomend woord "zoodra" moet reke
ning worden gehouden met het pensioen, 
dat de gepensionneerde genoot, van den 
dag af, waarop hij inkomsten, als in de 
wetsbepaling bedoeld, ging genieten. 

De Centrale Raad van Beroep heeft de vol
gende 11itspraak gegeven in zake : . 

U., wonende te Y., klager, voor w1en ter 
openbare terechtzitting als gemachtigde is 
opgetreden: H. K . Roes te 's-Gravenhage, 

tegen: 
den Pensioenraad, verweerder; voor welken ter 
openbare terechtzitting als gemachtigde is 
opgetreden : M. J. Jansen, commies l;,ij dien 
Raad, wonende te 's-Gravenhage. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de boven

genoemde gemachtigden ; 
Wat aangaat de feiten mn het twi-slgeding : 
0. dat klager, laatstelijk hulpbesteller bij de 

Posterijen en Telegrafie op een wedde van 
f 1264.- per jaar, met ingang van 1 Mei 1924 
op grond van een nieuwe organisatie van zijn 
dienstvak is ontslagen en verweerder hem bij 
beslissing van 20 Januari 1925 met ingang 
van laatstgenoemden datum krachtens de 
a,rtikelen 48, 2e lid, 54, 56, lste lid A en Cb, 
108 en 152 der Pensioenwet 1922, S. 240, een 
jaarlijksch pensioen heeft verleend van f 415.--:- 1 

0. dat dit pensioen aan klager is uitbetaald 
tot en met 31 Maart 1925 ; 

0. dat klager sedert 19 Mei 1924 in dienst is 
van de Naamlooze Vennootschap tot Exploi
tatie van Bendien's Confectiefabrieken te 
Almelo en als loon heeft genoten van 19 Mei 
tot en met 27 December 1924 f 825.34 en van 
29 December 1924 tot 28 Maart 1925 f 320.46 ; 

0. dat verweerder bij beslissing van 15 Juni 
1925 aan klager heeft medegedeeld, dat hem 
krachtens art. 67 (2) der Pensioenwet 1922 
over 1924 slechts f 17.33 en over het lste kwar
taal 1925 geen pensioen mocht worden uit
betaald, en hem heeft uitgenoodigd het over 
die tijdvakken te veel genotene ad f 259.34 en 
f 103.75 aan het Algemeen Burgerlijk Pensioen' 
fonds terug te betalen ; 
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0. dat klager tegen deze beslissing een be
zwaarschrift heeft ingediend, waarin hij mede
deelt, dat verweerder naar zijn meening ten 
onrechte de inkomsten over het geheele jaar 
bij elkaar heeft geteld en dan natuurlijk tot een 
voor hem nadeelige berekening is gekomen, dat 
de woorden "zoodra en zoolang'' m art. 67 (2) 
een dergelijke toepassing niet toelaten en her
ziening der beslissing heeft verzocht ; 

0. dat verweerder bij nadere beslissing van 
26 Januari 1926 aan klager heeft medegedeeld, 
dat zijn verzoek voor inwillig.ing niet vatbaar 
is, daarbij overwegende : 

dat artikel 67, tweede lid, der Pensioenwet 
1922, zooals het luidde vóór de wijziging bij de 
wet van 28 Mei 1925, S. 216, tegenover het 
bedrag der laatstelijk genoten wedde - dat is 
het laatstelijk per jaar aan wedde genotene -
stelde het jaarlijksch pensioen en de nieuwe 
inkomsten ; , 

dat dus het bedrag dier inkomsten, evenals 
ook het pensioen, moet zijn het jaarbedrag ; 

dat derhalve, zoodra in een-geval, zooals hier, 
waarin een ge.Pensionneerde nevens het wacht
geldpensioen mkomsten, bedoeld in genoemde 
wetsbepaling genoot, aan het einde van een 
jaar bleek, dat het bedrag dier over dat jaar 
genoten inkomsten, vermeerderd met dat van 
het pensioen, het laatste weddebedrag te boven 
ging, het pensioen over dat jaar moest worden 
verminderd en de pensioensvermindering elk 
volgend jaar opnieuw moest worden toege
past, zoolang telkens aan het einde .van een 
jaar laatstgenoemd bedrag lager was dan de som 
der over dat jaar aan pensioen en bij-inkomsten 
genoten bedragen ; 

dat aangezien reclamant blijkens opgaven 
van de N. V. tot Exploitatie van Bendien's 
Confectiefabrieken te Almelo van 19 Mei tot 
27 December 1924 f 825.34 en over het eerste 
kwartaal in 1925 f 320.46 aan loon heeft ont
vangen met toepassing van genoemd wets
artikel het hem als hulpbestel!er met ingang 
van 1 Mei 1924 verleend pensioen van f 415.
over 1924 slechts ten deele en over het eerste 
kwartaal van 1925 niet aan hem kan worden 
uitbetaald ; 

dat het door reclamant over genoemden tijd 
te veel aan pensioen genotene, moet worden 
terugbetaald ; 

0. dat klager van de laatste beslissing in 
beroep is gekomen bij klaagschrift luidende : 

"De Pensioenraad put uit artikel 67 /2 ten 
onrechte de tegenstelling laatstelijk genoten 
wedde en jaarlijksche pensioen plus nieuwe 
inkomsten. Artikel 67 /2 toch spreekt van het 
inkomsten. Artikel 67 /2 toch spreekt van "het 
pensioen''. 

Op grond van die o. i. onjuiste interpretatie 
komt de Pensioenraad tot de volgende bere
kening: 
Bezoldiging gedurende 1 .Januari 

tot 30 April 1924 in dienst der 
Posterijen en Telegrafie ge-
noten 1/ 3 X f 1264. . . . . 421.331/ 3 

Pensioen over 8 maanden 
2/ 3 X f 415 . . . . . . . . ,, 276.662/a 

Inkomsten N. V. Bendien's Con-
fectiefabrieken . . . . . 825.34 

Samen ... 
Laatstelijk genoten wedde . 

Teveel genoten . . . 

f 1523.34 
f 1264.-
f 259.34 

Tegen deze berekening is aan te voeren : 
a. dat belanghebbende pas ingaande 1 Mei 

1924 is gaan behooren tot hen, die ingevolge 
het tweede lid van artikel 48 zijn gepensionneerd 
en dus vóór dien datum artikel 67 /2 niet op 
hem van toepassing kan zijn ; 

b. dat bovendien de woorden "zoodra en 
zoolang" in artikel 67 /2 een berekening over 
het geheele jaar niet toelaten. 

Naar onze bescheiden meening zou bij een 
juiste toepassing de volgende berekening 
moeten worden gevolgd : 
Pensioen gedurende 19 Mei/27 December 1924 

71/ 
7 maanden en 10 dagen 

1
J X f 415 f 268.-

Inkomsten gedurende genoemd 
tijdvak . . . . . . . . . . . f 825.34 

Samen . . . . . . f 1093.34 
Laatstelijk genoten wedde f 1264, zoodat geen 

terugbetaling behoeft te geschieden. 
Op al deze gronden verzoekt belanghebbende 

Uwen Raad de beslissing, waarvan beroep, te 
vernietigen en een betere toepassing van artikel 
67 /2 te bevorderen" : 

0. dat verweerder eene-contra-memorie heeft 
ingediend, luidende: 

"Appellant ontving met ingang van 1 Mei 
1924 een pensioen van f 415.-. Zijne inkomsten 
uit de 19 Mei 1924 aanvaarde betrekking bij 
de Maatschappij tot exploitatie van Bendien's 
confectiefabrieken bedroegen van 19 Mei tot 

1 en met 31 December 1924 f 825.34. (a). Het 
pensioen over het tijdvak van 1 Mei tot en met 
31 December 1924 bedroeg f 276.67, (b). en de 
laatstelijk genoten wedde, berekend over dat 
tijdvak f 842.67 (2/a van f 1264. ) (c). Aangezien 
a + b f 259.34 meer bedraagt dan c, moest 
krachtens artikel 67, tweede lid der Pensioen
wet 1922, zooals dit 'artikel vóór de wijziging 
bij de wet van 28 Mei 1925, S. 216, luidde, b met 
dat bedrag worden verminderd. 

Appellant wien over 1924 f 276.67 aan pen
sioen werd betaald, ontving dus f 2.59.34 te veel. 

In gevallen, waarin een gepensionneerde met 
zoogenaamd wachtgeld1;ensioen, slechts over 
een deel van een jaar mkomsten uit eene na 
zijne pensionneering verkregen betrekking 
geniet, moest voor de toepassing van boven
genoemd artikel en moet voor de toepassing 
van artikel LXXXIV der wet van 28 Mei 1925, 
S. n°. 216, het pensioen over het volle jaar, 
vermeerderd met die inkomsten, gesteld worden 
tegenover de laatstelijk genoten wedde over 
een vol jaar. 

Zoodra aan het einde van een jaar bleek 
(blijkt) dat het gezamenlijk bedrag der door een 
gepensionneerde met wachtgeldpensioen over 
een deel van het jaar genoten nieuwe inkomsten 
en van zijn pensioen hooger was (is) dan het 
bedrag zijner laatste wedde, moest (moet) het 
pensioen met het verschil dier beide bedragen 
worden verminderd en zoolang aan het einde 
van een volgend jaar laatstgenoemd bedrag 
lager was (is) dan bedoeld totaalbedrag moest 
(moet) met de vermindering van het pensioen 
worden voortgegaan. 

Vermindering van de wachtgeldpensioenen 
op dien voet beantwoordt aan de bedoeling 
der beide genoemde artikelen. Werden die 
artikelen in dien zin toegepast dat het verschil 
tusschen de som der nieuwe inkomsten en het 
pensioen over het tijdvak, waarover die in-
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komsten werden genoten, en het over dat 
tijdvak berekend deel der laatste wedde in 
mindering werd gebracht van het pensioen, 
dan zou het resultaat zijn eene zeer ongelijk
matige behandeling van de betrokken ge
pensionneerden die tot groote onbillijkheden 
zou leiden. Van twee gepensionneerden, b.v. 
ieder met een jaarlijksch pensioen van f 600.-, 
eene laatste wedde van f 2000.- en bijinkom
sten over een bepaald jaar in eene tijdelijke 
betrekking tot een bedrag van f 1200.-, van 
wie de een, die tijdelijke functie gedurende de 
eerste zes maanden vervullende, over dat tijdvak 
f 200.- per maand en de ander, die gedurende 
het geheele jaar werkzaam was f 100.- per 
maand genoot, de eerste zijn pensioen over dat 
jaar tot de helft verminderd zien en de ander 
het volle pensioensbedrag ontvangen. Dit ware 
eene door niets gemotiveerde en met de billijk
heid strijdige ongelijkheid. 

De wetgever heeft gewild dat gepension
neerden, met wachtgeldpensioen, in het genot 
van nieuw verworven salaris, over eenig jaar 
niet meer aan pensioen en salaris - onver
schillig, of het laatste al dan niet over slechts 
een deel van het jaar loopt - genieten dan zij, 
hadden zij de verlaten betrekking blijven ver
vullen, aan wedde zouden hebben ontvangen. 

Natuurlijk moet eventueel reeds elke pen
sioenstermijn verminderd worden, maar de 
verminderingen kwartaalsgewijze toegepast, 
dragen slechts een voorloopig karakter. De 
definitieve vaststelling van het bedrag dat 
gekort moet worden, eventueel gepaard met 
restitutie van hetgeen te veel voorloopig werd 
ingehouden, heeft aan het einde van het jaar 
plaats. 

In overeenstemming met de bedoeling van 
den wetgever zijn ook in casu, terwijl appellant 
de bijinkomsten van 19 Mei 1924 af genoot, 
het pensioen, dat met 1 Mei 1924 inging, en 
de laatste wedèle genomen over het tijdvak 
van 1 Mei tot en met 31 December"; 

In rechte: 
O." dat klager in den loop van het geding nog 

heeft aangevoerd, dat hij vóór zijn pension
neering zich regelmatig door arbeid van ver
schillenden aard "bijinkomsten" wist te ver
schaffen, en dat deze naar zijn meening in 
mindering behooren te worden gebracht van het 
door hem bij de Naamlooze Vennootschap voor
noemd genoten loon ; 

0. dat echter uit hetgeen klager omtrent den 
arbeid, waarmede die bijinkomsten werden 
verdiend, heeft medegedeeld, blijkt, dat deze 
arbeid was van bijkomstigen aard en niet is 
gelijk te stellen met dien, door hem sedert 
19 Mei 1924 bij voornoemde Naamlooze Ven
nootschap zonder onderbreking verricht ; 

0 . dat reeds om deze reden in deze terecht 
met die bijinkomsten geen rekening is gehouden ; 

0. dat, nu een regeling bepalingen bevattende 
ter uitvoering van voormeld 2• lid (zooals dit 
van 1 Juli 1923-1 .Juli 1925 heeft geluid) 
ontbreekt, een berekening der daar genoemde 
inkomsten over een anderen termijn dan de door 
verweerder aangenomene - kwartaalsgewijs 
b.v. - evenzeer reden van bestaan zou kunnen 
hebben en door die bepaling zou zijn toe
gelaten; 

0. dat dit evenwel in dit gerling - nu de 
bedoelde inkomsten zonder onderbreking ge-

noten zijn - niet tot een ander resultaat zou 
leiden en deze Raad zich in deze vereenigt met 
de toepassing door verweerder aan voormeld 
2• lid gegeven, met dien verstande evenwel dat 
.deze - in strijd met het daar voorkomende 
woord "zoodra" - ten onrechte bij zijn bere
kening uitgegaan is van klager's pensioen over 
het tijdvak 1 Mei 1924 tot en met 31 December 
1924, in plaats van slechts rekening te houden 
met het pensioen van den dag af waarop klager 
inkomsten in dienst van voormelde Naam
looze Vennootschap ging genieten, n.l. van 
19 Mei 1924 af; . 

0. dat over het tijdvak 19 Mei 1924 tot en 
met 31 December 1924 klager's pensioen 
bedroeg f 255.91 en zijn inkomsten bij voor
melde Naamlooze Vennootschap f 825.34, te 
zamen dus f 1081.25, terwijl over dat tijdvak 
zijn laatstelijk genoten "wedde" als hulp
besteller zou bedragen hebben f 779.46; 

0. dat dus over dat tijdvak het pensioen, 
vermeerderd met de in voormeld 2• lid bedoelde 
inkomsten zou overschrijden het bedrag der 
laatstelijk genoten wedde, en wel met f 301. 79, 
waaruit volgt, dat aan klager over laatst
gemeld tijdvak geen pensioen had moeten zijn 
uitbetaald ; 

0. dat wat het l • kwartaal 1925 betreft de in 
de contra-memorie gegeven berekening juist is ; 

Rechtdoende in naam der Koningin ! 
Vernietigt voormelde beslissingen, voor zoo

ver zij betreffen het jaar 1924 ; 
Verstaat dat aan klager over het tijdvak van 

1 Mei tot en met 18 Mei 1924 zijn pensioen als 
hulpbesteller onverminderd toekomt, dat hem 
over het tijdvak van 19 Mei 1924 tot en met 
31 December 1924 geen pensioen had mogen zijn 
uitbetaald en stelt het door hem over dit tijdvak 
aan het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds 
verschuldigde vast op f 255.91; 

Bevestigt die beslissingen voor zoover zij 
betreffen het lste kwartaal 1925. (A.B.) 

Juli 1926 (ongedateerd). RoNDS~HRIJVEN van 
den Pensioenraad aan de Gemeentebestu
ren betreffende pensioensgrondslagen. 

Bij uitspraak van 8 Juni 1926, 1925 D n°. 
96, I, n°, 12, van den Centralen Raad van Be
roep te Utrecht werd bevestigd onze beslis
sing van 3 Nov. 1925, waarbij wij, inafwijking 
van het besluit van Burg. en Weth. van 's-Her
togenbosch van 22 Sept, 1925, den pensioens
grondslag van J. J. M. Wilbers, leeraar aan de 
koninklijke school voor kunst, techniek en 
ambacht aldaar, welke met ingang van 1 Juli 
1925 van f 5155 - het bedrai:,, van den pensi
oensgrondslag op 30 Juni 1922 - op het be
drag der wedde (f 3944) werd t eruggebracht, 
met ingang van dien datum op f 5155 beves
tigden, uit overweging, dat een ambtenaar 
met eene wedde, lager dan zjjn laatste pensioens
grondslag vóór 1 Juli 1922, die onder de werking 
van art,. 150, lste lid der pensioenwet, zooals 
dat artikel vóór 1 Juli H\25 luidde, omdat bij 
den hoogeren pensioensgrondslag wilde be
houden, niet binnen den in dat - nog onge
wijzigd - artikel gestelden termijn het dftar 
bedoelde verlangen heeft te kennen gegeven, op 
1 Juli 1925 een verkregen recht had op dien 
pensioensgrondslag, dat de wet van 28 Mei 
1925 (Stbl. n°. 216) hem niet heeft ontnomen, 

/ 
/ 
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en zich dus dat recht niet nog eens op den in het 
artikel, zooals het thans luidt, voorgeschreven 
voet behoefde te verzekeren. 

Voor de ambtenaren, in dienst op 1 Juli 1925, 
met een pensioensgrondslag hooger dan hunne 
wedde, die het in het gewijzigd art. 150 bedoelde 
verlangen niet vóór 1 Sept. 1925 hebben te 
kennen gegeven en wier pensioensgrondslag 
tegen hun wil tot het bedrag hunner wedde 
werd verlaagd, moet dus de pensioensgrondslag 
wederom met ingang van l Juli 1922 of van 
den lateren datum vóór 1 Juli 1925, wa.arop 
het verschil tusschen pensioensgrondslag en 
wedde intrad , op het bedrag v'an den grondslag 
van 30 Juni 1922 worden gesteld. 

De gegevens hieromtrent moeten ons dan 
spoedig worden verstrekt in een suppletoiren 
staat A over het 2de kwartaal 1925. 

(Gem. Stem). 

2 Juli 1926. BESLUIT tot nadere wijziging van het 
Algemeen Reglement Vervoer 1901. S. 229. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister Vl\n 

Waterstaat van 8 Juni 1926, La . 0 ., afdeeling 
Vervoer- en Mijnwezen; 

Gelet op artikel 27 der Spoorwegwet ; 
Den R aad van State gehoord (advies van 

22 Juni 1926, n°. 22); 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 30 Juni 1926, La. I., 
afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
in het Algemeen Reglement Vervoer 1901, 

vastgesteld bij Koninklijk besluit van 4 Januari 
1901 (Staatsblad n°. 20), het laatst gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 15 Maart 1926 (Staats 
blad n°. 42), de volgende wijzigingen aan te 
brengen: . 

I. In punt X van bijlage A onder letter c. 
12 vervallen de woorden : • 

"Elke wagen mag slechts tot twee derden van 
zijn draagvermogen worden beladen". 

II. H et bestaande punt XXVI van bijlage B 
wordt eerste lid, en daarin vervalt het woord : 
,,kopervitriool". 

III. Aan punt XXVI van bijlage B wordt 
een tweede lid toegevoegd, luidende als volgt : 

,.2. Voor kopervitriool en mengsels van koper
vitriool met kalk, soda en dergelijke (poeder voor 
het maken van Bordeausche pap, enz.) is eene 
verpakking in stevige zakken, die zoo dicht 
zijn, dat de inhoud niet kan verstuiven, vol
doende." 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
S taatsblad geplaatst en in afschrift aan den 
R aad van State medegedeeld zal worden. 

Beatenberg, den 2den Juli 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Water.•taat, H. v . D. VEGTE . 
(Uitgeg. 22 J uli 1926. ) 

2 Juli 1926. KONINKLIJK BESLUIT. 
Berekening der vergoeding, bedoeld in 

art. 101, 9de lid 1. o.-wet. 
Met betrekking tot de berekening van 

het gemiddeld aantal lesuren, dat in het 
onmiddellijk voorafgaande kalenderjaar 
aan openbare scholen door vakonderwij
zers is gegeven, tellen de scholen, die na 
den aanvang van het kalenderjaar zijn 
geopend, t en volle mede: 

Wr:r WILHELMINA, ENZ. ; 
Beschikkende op het beroep ingesteld door 

Regenten der burgerscholen van de Ned. H erv. 
gemeente te Utrecht tegen het besluit van Ged. 
Staten van Utrech t van 22 Dec. 1925, 5e afd. n°. 
3249/2373, voor zoover daarbij met handhaving 
van het besluit van den Raad van Utrecht van 
4 Juni 1925 de vergoeding bedoeld in art. 101, 
9de lid der lager-onderwijswet 1920, over 1924 
voor de bijzondere scholen voor uitgebreid 
lager onderwijs aan het Domplein no. 4/5 en 
aan het Oudkerkhof 23 is vastgesteld onder
scheidenlijk op f 1251.09 en f 1529.11 ; 

Den Raad van State, enz. ; 
Overwegende : dat de Raad van Utrecht bij 

besluit van 4 Juni 1925 voor de burgerscholen 
der Ned. H erv. gemeente alda.ar de vergoeding 
bedoeld bij art. 101, 9de lid der lager-onder
wijswet 1920, over 1924 heeft bepaald, voor 
de school voor uitgebreid lager onderwijs op 
het Domplein op f 1225.15 en voor de school 
voor uitgebreid lager onderwijs op het Oud
kerkhof op f 1529.ll ; 

dat het schoolbestuur van het raadsbesluit 
bij Ged . Staten in beroep is gekomen, aanvoe
rende, dat door den Raad twee openbare scho
len voor uitgebreid lager onderwijs, welke op 
1 Sept. 1923 zijn geopend, bij de berekening 
van het gemiddeld aantal uren ten volle zijn 
medegeteld, terwijl het schoolbestuur, in ver
band met de omstandigheid, dat elk dier scho
len gedurende 4 maanden en bovendien met één 
in plaats van met drie klassen in werking is 
getreden, deze scholen niet of elke voor 1/9 in 
rekening wenscht te doen brengen ; dat voorts 
de telling van het aantal uren op onjuiste wijze 
heeft plaats gevonden ; 

dat Ged . Staten bij besluit van 22 Dec. 1925 
met handhaving voor zooveel de hierna te 
noemen scholen betreft van het raadsbesluit 
de vergoeding hebben vastgesteld voor de school 
op het Domplein op f 1251.09 en voor de school 
op het Oudkerkhof op f 1529.11 ; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat wat het eerste bezwaar van het school
bestuur betreft , art. 101, 9de lid, laatste vol
zin der lager-onderwijswet 1920 geen onder
scheid maakt tusschen scholen, waaraan ge
durende het geheele jaar en waaraan gedurende 
een gedeelte van het jaar, waarover de bereke
ning loopt, door vakonderwijzers werd les ge
geven en dat artikel niet toelaat, rekening te 
houden met gedeelten /klassen) van scholen , 
zoodat eene dergelijke school, welke in den loop 
van een jaar werd geopend, ten volle bij de 
berekening moet medetellen ; dat, wat het 
tweede bezwaar betreft, de telling van het aan
t-al uren, zooals deze door het schoolbestuur 
in zijn èeroepschrift is aangegeven en overge
nomen uit het verslag der commissie voor plaat
selijk schooltoezicht in de gemeente Utrecht, 
onjuist is gebleken ; dat het gemiddeld aantal 
wekelijksche lesuren der bedoelde gelijksoor
tige uitgebreid lager onderwijsscholen in 1923 
bedroeg 11 , het gemiddeld bedrag, dat per 
lesuur over 1924 voor de openbare uitgebreid 
lager onderwijsscholen is uitgegeven f 139.01, 
zoodat voor de bijzondere ui tgebreid lager 
onderwijsscholen ten hoogste f 1529. ll kan 
worden uitbetaald; dat aan de van het appel
leerend schoolbestuur uitgaande school , oor 
uitgebreid lager onderwijs aan het Domplein in 
1924 gemiddeld 9 lesuren per week door vak-



425 JO .Ju L 1 (S.230-231) 1926 

onderwijzers zijn gegeven, welke het school
bestuur ten volÏe vergoed behoort te krijgen en 
aan die van het Oudkerkhof gemiddeld 28½ 
lesuren per week door vakonderwijzers zijn 
gegeven, waarvan slechts 11 wor<len vergoed, 
omdat het gemiddeld aantal van de openbare 
scholen voor uitgebreid lager onderwijs niet 
hooger is geweest ; 

dat het school be tuur in beroep aar>voert, dat 
het zich door het bestreden besluit van Ged. 
Staten bezwaard acht ; dat het door de gemeen
te uitgegeven bedrag voor vakonderwijzers 
ontleend is aan 1924 en dat als aantal lesuren, 
dat aan openbare $Cholen voor uitgebreid lager 
onderwijs door vakonderwijzers les is gegeven, 
is genomen het aantal van 1923 ; dat het 
schoolbestuur voorts verwijst naar de gronden 
op welke het bij Ged. Staten beroep heeft inge
steld; 

0. dat ingevolge art. 101, 9de lid, l ste en 2de 
a linea der lager-onderwijswet 1920 voor de 
berekening der daar bedoelde vergoeding als 
grondslag moet worden genomen het bedrag 
per lesuur, dat de gemeente in het jaar, waar
voor de aanvrage om vergoeding gedaan wordt, 
voor het vakonderwijs heeft uitgegeven, ter
wijl het aantal lesuren, waarvoor de vergoeding 
wordt toegekend, ontleend wordt aan het on
middellijk voorafgaande kalenderj~-ar; 

dat derhalve, aangez ien de vergoeding is aan
gevraagd over het jaar 1924, het aantal lesuren, 
dat aan openbare scholen voor uitgebreid lager 
onderwijs door vakonderwijzers is les gegeven, 
terecht is ontleend aan het onmiddel liik voor-
afgaand kalenderjaar 1923 ; · 

0. wijders dat de in art. 101, 9de lid der 
lager-onderwijswet 1920 bedoelde vergoeding 
niet voor een grooter aantal lesuren wordt 
toegekend, dan waarvoor aan de naar de oader
scheiding van art. 3, 2de en 4de lid, overeen
komstige openbare school in het omniddellijk 
voorafgaande kalenderjaar, vakonderwijzers 
werkzaam zjjn geweest, terwijl wanneer aan 
meer dan één overeenkomstige openbare school 
vakonderwijzers werkzaam zijn, de vergoeding 
wordt toegekend voor ten hoogste het gemid
delde aantal lesuren, dat in het onmiddellijk 
voorafgaande kalenderjaar aan die .scholen 
door vakonderwijzers werd les gegeven ; dat 
va.ststaat, dat in het voorafgaande kalender
jaar, dus in 1923, in de gemeente Utrecht aan 
vijf m,ereenkomstige opPnbare scholen vak
onderwijzers werkzaam zijn geweest ; 

dat Ged. Staten bij de berekening der ver
goeding terecht in aanmerking hebben genomen 
het gemiddelde van het aantal uren, dat door 
de aan die scholen in dat jaar verbonden vak
ondenyjjzers incJerdaa<l is Jes gegeven; 

dat wel is waar twee der bierbedoelde open
bare scholen eer t op 1 Sept. 1923 zijn geopend, 
doch dat de wet geen onderscheid maakt tus
schen scholen, welke vól-ir en welke nà den 
aanvang ~an het kalenderjaRr geopend zijn; 

Gezien de lager-onderwijswet- 1920; 
rlebbcn goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
(Gem. Stem). 

10 Juli 1926. BESLUIT tot nadere wijziging 
van het Koninklijk besluit van 18 Septem
ber 1906 (Staatsblad n°. 244), waarbij aan 
de Vereeniging tot Christelijke Verzorging 
van krankzinnigen in Nederland, gevestigd 
te Utrecht, vergunning is verleend in de 
gemeenten Doorwerth en Renkum een ge
sticht voor krankzinnigen op te richten. 
s. 230. 

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

Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 6 Juli 
1926, n°. 1382, afdeeling Armwezen; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staatsblad 
no. 96) laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
27 ov.ember 1919 (Staatsblad n°. 784) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met intrekking van Onze besluiten van 25 

November 1920 (Staatsblad n°. 360) en van 
17 Juni 1921 (Staatsblad n°. 804) te bepalen: 

Art. I. H et eerste lid van art. 2 van Ons 
besluit van 18 September 1906 (Staatsblad 
n°. 244) wordt gelezen als volgt: 

"In het gesticht bestaande uit 15 paviljoenen 
en de noodige dienstgebouwen, mogen niet 
meer dan 525 krankzinnigen, 229 mannen en 
306 vrouwen, verpleegd worden. 

Bovendien mogen in het gesticht gedurende 
het tijdvak, eindigende l Juli 1931 nog 26 
mannen en 40 vrouwen verpleegd worden". 

Art. II. Artikel 6 van Ons bovengenoemd 
besluit wordt gelezen als volgt : 

,,De geneeskundige behandeling der verpleeg
den wordt opgedragen aan ten minste __ drie 
geneeskundigen, die gevestigd moeten z1Jn in 
woningen op het terrein van het gesticht en 
buitbn het gesticht geene geneeskundige praktijk 
mogen uitoefenen. 

Zoolang het aantal verpleegden, niet meer 
dan 175 bedraagt, moet aan ten minste één 
geneeskundige, zoolang het aantal verpleegden 
meer dan 175 doch niet meer dan 350 bedraagt, 
aan ten minste twee geneeskundigen de genees
kundige behandeling zijn opgedragen". 

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

Beatenberg, den l0den Juli 1026. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw, 
J. B. KAN. 
( Uit,geg. 23 Aug. 1926.) 

10 Juli 1926. BESI.UIT, waarbij, met intrek
king van het Reglement voor de Rijks hoo
gere burger- en landbouwscholen, vastge
stelrl bij Koninklijk besluit van den 30sten 
Augustus 1864 (Staatsblad n°. 91), laatstelijk 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van den 
26sten April 1920 (Staatsblad n°. 216), een 
nieuw Reglement voor· de Rijks hoogere 
burgerscholen wordt vastgesteld. S. 231. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
27 Mei 1926, no. 4068m, Afdeeling Middelbaar 
Onderwijs; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 29sten Juni 1926, n°. 18); 
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Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 6 Juli 1926, no. 6025, 
Afdeeling Middelbaar Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
1°. in te trekken het Reglement voor de 

Rijks hoogere burger- en landbouwscholen, 
vastgesteld bij Koninklijk besluit van den 30sten 
Augustus 1864 (Staatsblad n°. 91), laatstelijk 
gewijzigd bij Ons besluit van den 26sten April 
1920 (Staatsbl,ad n°. 216) ; 

2°. vast te stellen het navolgende reglement: 

Reglement voor de Rijles hoogere burgerscholen. 
- Art. 1. De directeur is onder toezicht van 
den betrokken inspecteur van het middelbaar 
onderwijs belast met het bestuur en het beheer 
der school. · 

Hij draagt zorg, zoowel door bijwoning van 
lessen, als door andere gepaste middelen, dat 
het onderwijs geregeld en overeenkomstig de 
voorschriften .gegeven worde. 

2. De regeling van het onderwijs geschiedt 
door den directeur, in overleg met de leeraren. 
Bij verschil beslist de I ospecteur, behoudens 
beroep op den Minister. Hangende dit beroep, 
wordt gehandeld naar de beslissing van den 
Inspecteur. 

In zaken, die op de schooltucht of op de in
wendige huishouding der school betreklriog 
hebben, gedragen de leeraren zich naar de be
slissing van den directeur. Bij verschil beslist 
de Inspecteur, behoudern beroep op den Mi
nister. Hangende dit beroep wordt gehandeld 
naar de beslissing van den Inspecteur. 

3. De directeur geeft aan den Inspecteur 
de verlangde inlichtingen en uit eigen beweging 
aan hem steeds kennis van hetgeen meldings
waardig voorvalt. 

4. Jaarlijks vóór den laatsten October doet 
de directeur den Inspecteur een beredeneerd 
verslag toekomen van den staat der school 
gedurende het laatste schooljaar. 

5. Bij afwezigheid van den directeur wegens 
ziekte of om andere redenen gedurende ten 
hoogste 7 dagen, wordt deze vervangp,n door 
een der leeraren, die, onder goedkeuring van 
den Inspecteur wanneer het eene vervanging 
voor meer dan 3 dagen geldt, door den directeur 
wordt aangewezen. De directeur doet hiervan 
mededeeling aan den Inspecteur en aan de 
commissie van toezicht. 

Verkeert de directeur, door plotselinge on
gesteldheid of andere wettige redenen, in de 
onmogelijkheid om aan het voorschrift van het 
eerste lid van dit artikel te voldoen, dan treedt 
de oudste leeraar der school voorloopig in zijn 
plaats en geeft ten spoedigste van het gebeurde 
kennis aan den Minister, aan den Inspecteur en 
aan de commissie van toezicht. 

Bij afwezigheid om andere reden dan ziekte 
van meer dan één dag tot ten hoogste 7 dagen 
vraagt de directeur verlof aan den Inspecteur. 
Voor een verlof langer dan 7 dagen vraagt hij 
verlof aan den Minister, door tusschenkomst 
van den Inspecteur. 

Indien de directeur, om welke reden ook, 
gedurende meer dan 7 dagen moet worden 
vervangen, wordt de leeraar, die hem vervangt, 
door den Minister aangewezen. 

6. Is een der leeraren door ongesteldheid of 
andere wettige reden verhinderd onderwijs te 
geven, dan verwittigt hij daarvan aanstonds 

den directeur, die ten spoedigste maatregelen 
neemt, om hem, zoo mogelijk, door een of meer 
der leeraren tijdelijk te doen vervangen. 

Om geen andere redenen mag het onderwijs 
worden nagelaten zonder vergunning van den 
directeur. 

Voor een afwezigheid van een leeraar gedu
rende langer dan een week wordt de vergunning 
van den Minister vereischt, welke door tusschen
komst van den directeur wordt gevraagd. 

7. Bij ontstentenis van een leeraar worden 
de volgens het programma aan hem opgedragen 
lesuren zooveel doenlijk door de andere leeraren 
vervuld. De directeur maakt daarvan een rege
ling op, waaraan de leeraren verplicht zijn zich 
te houden, behoudens beroep op den Minister. 
Van deze regeling g__eeft de directeur aan den 
Minister en aan den Inspecteur kennis, wanneer 
zij voor een langer tijdvak dan een week geldt. 

8. De leeraren en de directeur behoeven de 
vergunning van den Minister tot het bekleeden 
van openbare of bijzondere betrekkingen en tot 
het geven van privaatonderwijs, zoomede tot 
het drijven van handel. 

De voorwaarden, waaronder die vergunning 
kan worden verleend, worden vastgesteld door 
den Minister. 

9. De directeur roept de leeraren zoo dik
wijls te zamen als hij noodi~ acht. De samen
roeping moet geschieden, indien ten minste drie 
leeraren schriftelijk het verlangen daartoe, met 
opgave van het te behandelen onderwerp, aan 
den directeur te kennen geven, binnen 14 dagen 
na indiening van het verzoek. 

De directeur is voorzitter der vergadering. 
Zij benoemt een harer leden tot secretaris. 

10. Ieder leeraar is bevoegd in de vergade
ring zoodanige onderwerpen, het onderwijs en 
de school betreffende, ter sprake te brengen, als 
hij goedvindt. 

11. De vergadering is bevoegd tot het doen 
van voorstellen aan den Minister. 

12. Ieder jaar vóór 1 Mei wordt de lijst 
van boeken en leermiddelen voor het volgend 
schooljaar in een vergadering der leeraren vast
gesteld en aan de goedkeuring van den Minister 
onderworpen. 

13. H et programma der school vermeldt : 
a. de namen van de leden der Commissie 

van toezicht op het Middelbaar Onderwijs;• 
b. de namen van het onderwijzend en be

dienend personeel ; 
c. de eischen van toelatin~ ; 
d. het getal lesuren, wekeliJks in elke klasse 

aan elk vak te wijden ; 
e. het leerplan der school ; 
/ . de lijst van boeken en leermiddelen; 
g. een nauwkeurige opgave der kosten van 

de verplichte boeken en leermiddelen in elke 
klasse en in alle kla-ssen gezamenlijk ; 

h. de beschikking, regelende de schoolgeld-
heffing; 

i- het huishoudelijk reglement der school ; 
k. de spreekuren van den directeur. 
Bij het programma wordt een door den direc

teur vastgestelde rooster der lesuren gevoegd. 
14. H et progra=a wordt tijdig gedrukt. 

Drie exemplaren worden gezonden aan den 
Minister en een exemplaar wordt gezonden aan 
den inspecteur en aan ieder der leden van de 
plaatselijke commissie van toezicht op het 
Middelbaar Onderwijs. 
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15. De directeur doet zich zoo dikwijls hij 
zulks noodig oordeelt door de leeraren schrifte
lijk verslag geven van de in iedere klasse be
handelde leerstof en van de vorderingen der 
leerlingen. Het verslag omtrent de vorderingen 
der leerlingen ontvangt hij ten minste vier maal 
in iederen cursus. 

Elk der verslagen omtrent de vorderingen der 
leerlingen wordt in een vergadering der leeraren 
ter sprake gebracht. 

16. De directeur houdt een register der 
leerlingen, waarin, onder meer, aanteekening 
wordt gehouden van den tijd, dien zij aan de 
school onderwijs genoten hebben, en zoo moge
lijk van de betrekkingen, waarin zij na het 
,·erlaten der school, werkzaam zijn geweest. 

·( 7. De zorg voor de verzamelingen, hulp
middelen en werkplaatsen, welke bij sommige 
vakken van onderwijs dienen, is opgedragen 
aan de leeraren, met dat onderwijs belast. 

Ingeval dezelfde hulpmiddelen door meer dan 
één leeraar bij het onderwijs gebruikt worden, 
beslist de directeur, wie met de zorg daarvoor 
zal zijn belast. 

18. De directeur heeft het algemeen toezicht 
over de gebouwen, schoolmeubelen, verzame
lingen en andere hulpmiddelen voor het onder
wijs. 

Geen aankoopen of bestellingen geschieden 
door hem, dan na bekomen machtiging van 
den Miniater. 

19. De directeur stelt, in overleg met de 
vergadering van leeraren, en onder goedkeuring 
van den Minister, een huishoudelijk reglement 
vast, waarin zoodanige voorschriften worden 
opgenomen, als ter uitvoering van dit reglement 
noodig worden bevonden. 

20. De bedienden der school worden be
noemd door of vanwege den Minister. Zij be
hoeven de vergunning van den Minister tot het 
bekleeden van openbare en bijzondere betrek
kingen, zoomede tot het drijven van handel. 
Hunne werkzaamheden worden geregeld bij 
eene door of vanwege den Minister vastgestelde 
instructie, welke hun door den directeur bij 
hunne indiensttreding wordt ter hand gesteld. 

21. Geen leerling wordt tot de leseen toe
gelaten, dan na door den directeur der school 
te zijn ingeschreven. Deze inschrijving heeft 
kosteloos plaats in de eerste helft der maand 
Juni. 

De toelatingsexamens worden afgenomen in 
de eerste helft der maand Juli. 

22. De dagen, waarop de examens worden 
gehouden, worden door den directeur tijdig 
bekend gemaakt. De plaatselijke Commissie 
van toezicht op het Middelbaar Onderwijs 
wordt door hem tot bijwoning uitgenoodigd. 

De directeur der school kan na de zomer
vacantie tot het inschrijven van candidaten en 
het afleggen van éen toelatingsexamen opnieuw 
de gelegenheid openstellen, indien de omstan
digheden hem daartoe aanleiding geven. 

Bij den aanvang van elk schooljaar ontvangt 
iedere leerling een exemplaar van het gedrukte 
programma der lessen en van den lesrooster. 
De leerlingen, die van de betaling van school
geld zijn vrijgesteld, ontvangen een en ander 
koateloos ; door de overige leerlmgen is deswege 
een door den Minister te bepalen bedrag ver
schuldigd. 

Zij, die het onderwijs in slechts enkele vakken 

wenschen te volgen, kunnen door den directeur, 
in overleg met de leeraren der school, worden 
vrijgesteld van de examens in het voorgaande 
artikel genoemd. 

23. De directeur draagt zorg, dat ieder 
leeraar bij den aanvang van elk schooljaar een 
lijst ontvangt van hen, die zijne lessen zullen 
bijwonen. 

24. Leerlingen, die na twee jaar in eene 
klasse gezeten te hebben, niet worden bevorderd, 
worden niet langer tot de school toegelaten, 
tenzij buitengewone omstandigheden deze niet 
bevordering veroorzaakt hebben. 

25. Aan leerlingen, die zich aan herhaald 
onordelijk gedrag gedurende de lessen of aan 
wederkeerende ongehoorzaamheid aan de regle
mentaire voorschriften schuldig maken, kan 
door de vergadering der leeraren, op voorstel 
van den directeur, het verder bijwonen der 
lessen ontzegd worden, behoudens beroep op 
den Minister. 

26. Iedere leerling is verplicht voor den 
directeur of voor de vergadering der leeraren te 
verschijnen, wanneer hij daartoe van den direc
teur een oproeping ontvangen heeft. 

27. De cursus vangt aan den eersten Dinsdag 
in September. 

Er zijn drie vacanties. 
De eerste vacantie begint op den 23sten 

December na afloop van den schooltijd, of, 
indien de 23ste December op Maandag of op 
Zaterdag valt, respectievelijk op den 20sten of 
den 22sten December na afloop van den school
tijd en eindigt den avond van den 6den Januari 
of, indien de 6de Januari op Zondag valt, den 
avond van den 7den Januari. 

De tweede vacantie begint op Woensdag 
vóór Paschen na afloop van den schooltijd en 
eindigt op den avond van den laten Maandag 
na den 2di;m Paaschdag. 

De derde vacantie eindigt den avond van 
den Maandag onmiddellijk voorafgaande aan 
den eersten Dinsdag in September en begint 
op den zevenden Zaterdag aan dien Maandag 
voorafgaande na afloop van den schooltijd. 

Bovendien wordt vrijgegeven den Zaterdag 
voor en den Dinsdag na Pinksteren. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het St,aatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

Beatenberg, den !Oden Juli 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwi:} s 
Kunsten en Wetenschappen, 

WASZINK. 
(Uitgeg . 26 Juli 1926.) 

10 Juli 1926. BESLUIT tot intrekking van het 
Koninklijk besluit van Il December 1902 
(Staat8blad n°. 217) en tot vaststelling van 
een a.Jgemeenen maatregel van bestuur als 
bedoeld in artikel 18, tweede lid, onder i 
der Wet op de Rijksverzekeringsbank 
(Staarsblad 1920, n~. 780). S. 232. 

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

Arbeid, Handel en N~jverheid van 29 Mei 1926, 
n°. 1166, afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gezien Ons besluit van 11 December 1902 
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(Staatsblad n°. 217) tot vaststelling van een 
algemeenen maatregel van bestuur, als bedoeld 
in artikel 92, sub h, der Ongevallenwet 1901; 

Gelet op artikel 18, tweede lid, onder i, der 
Wet op de Ri_jksverzekeringsbank (Staatsblad 
1920, n°. 780) en Ons besluit van 6 April 1921 
(Staatsblad n°. 670), houdende vaststelling van 
een itl~emeenen maatregel van bestuur als be
doeld m artikel 22 van genoemde wet ; 

De Raad van State gehoord (advies van den 
22 Juni 1926, n°. 25) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 2 Juli 1926, n°. 1570, 
afdeeling Arbeidersverzekering ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
in te trekken Ons besluit van 11 December 

1902 (Staatshlad n°. 217) tot vaststelling van 
een algemeenen maatregel van best-uur als be
doeld in artikel 92, sub h, der Ongevallenwet 
1901 en te bepalen als volgt : 

Art. 1. Door de Rijkwerzekeringsbank kan 
op een goed tot een bedrag van ten hoogste 
twee derden der verkoopwaarde hypotheek 
worden genomen of overgenomen. 

2. Alvorens op een goed hypotheek te nemen 
of over te nemen, doet het bestuur der Rijks
verzekeringsbank de verkoopwaarde daarvan 
schatten. 

De schatting heeft niet plaats, alvorens de 
door het bestuur te begrooten som van de 
schattingskosten bij de bank is gestort. 

3. Bij eene akte, waarbij hypotheek wordt 
gevestigd ten behoeve van de Rijksverzekerings
bank, moet worden bepaald : 

1°. dat de Rijksverzekeringsbank de be
voegdheid heeft bedoeld in artikel 1223, tweede 
lid, van het Burgerlijk Wetboek; 

2°. dat bij willigen verkoop van het goed 
geene zuivering als bedoeld in artikel 1254 van 
het Burgerlijk Wetboek zal plaats hebben; 

3°. dat de Rijksverzekeringsbank, wanneer 
en zoo dikwijls als zij dat noodig oordeelt, een 
onderzoek zal kunnen doen inst,ellen naar den 
toestand van het verhypothekeerde goed en dit 
zal kunnen doen herschatten ; 

4°. dat 70nder toestemming der · Rijksver
zekeringsbank geene verandering mag worden 
gebracht in den aard of de bestemIDÎllg van het 
verhypothekeerde goed en dit niet eene be
werking mag ondergaan, waardoor het aan
merkelijk in waarde zou verminderen : 

5°. dat de eigenaar het verhypothekeerde 
goed, indien dit aan brandgevaar onde~hevig is, 
ten genoegen van de R,iksverzekeringsbank 
tegen brandschade verzekerd zal houden en 
telkenq op aanvrage van het- bestuur der bank 
de verzekeringspolis en het bewijs van de be
taling der verzekeringspremie zal vertoonen ; 

6°. dat bij met-nakoming door den hypothe
cairen schuldenaar van eemge verplichting, 
voortvloeiende uit het sub 3-5 bepaalde, de 
Rijksverzekeringsbank zal gerechtigd zijn de 
schuld dadelijk met de rente op te vorderen, en 
dat de bank hiertoe ook het recht zal hebben 
bij niet-betaling der rente op eemgen vervaldag, 
zullende het verloop van den vervaldag voor 
ingebrekestelling gelden ; 

7°. dat ingeval van brandschade, aan het 
verhypothekeerde goed overkomen, de assu
rantiepenningen ten beloope van het, bedrag, 
waarvoor de hypotheek is verleend, in de plaats 
van de onderzetting zullen treden ; 

8°. dat het beding, bedoeld sub 7, op kosten 
van den eigenaar zal worden beteekend aan 
~engene, bij wien het goed tegen brandschade 
1s verzekerd ; 

9°. dat het verhypothekeerde goed met 
zonder toestemming der Rijksverzekeringsbank 
mag worden verhuurd en dat in geval va.n 
verhuring op het oogenblik, waarop de Rijks
verzekeringsbank van de bevoegdheid sub 1°. 
gebruik maakt, de vordering van de nog niet 
verschenen huurpenningen geacht wordt aan 
haar gecedeerd te zijn. 

10°: dat zonder toestemming der Rijksver
zekningsbank op het verhypothekeerde goed 
geen zakelijk recht mag worden gevestigd ; 

11°. dat de Rijksvel"Zekermgsbank voor het 
bedra~ van ter zake der geldleeilll)g verschul
digde mteressen over twee Jaren en het loopende 
jaar in denzelfden rang van hypotheek geplaatst 
wordt als voor de hoofdsom ; 

12°. dat alle kosten, op de vestiging en in
schrijving der hypotheek vallende, komen ten 
laste van den eigenaar van het goed. 

4. Hypotheek kan met worden overgeno
men, indien niet de acte der over te nemen 
hY.potheek ten behoeve van den oorspronke
liJken hypotheeknemer bedingen van dezelfde 
strekking bevat. eJq die, welke ingevolge arti
kel 3 moeten worden bepaald bij een acte, 
waarbij hypotheek wordt gevestigd ten behoeve 
van de Rijksverzekeringsbank. 

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

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nijver
heid i.s bela~t met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. · 

Beatenberg, den l0den Juli 1926. 
WILHELMINA. 

De M inister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. 8L0TEMAKER nE BRUÏNE. 

( Uitgeu. 27 Juli'. 1926.) 

10 Jul, 1926. BESLUIT tot uitvoering van ar
t,ikel 19 van de Vleeschkeuringswet (Staats 
blaa 1919, nu. 524), S. 233. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid van -18 Mei 1926, 
no. 349 E, Afdeeling Volksgezondheid; 

Gezien art. 19 van de Vleeschkeuringswet, 
Staatsblad 1919, n°. 524; • 

Gezien Ons besluit van 6 Juni 1921, Staatsblad 
n°. 754; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
22 Juni 1926, n°. 26); 

Gezien het nader rapport van Onzen Mmister 
van Arbeid, Handel en Nijverheid van 2 Juli 
1926, n°. 544 E, Afdeeling Volksgezondheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het navolgende te bepalen : 
Art. 1. In deze voorschriften wordt ver

staan onder : 
a. ,,Minister" de Minister belast met de 

uitvoering van de Vleeschkeuringswet (Staats -
blad 1919, n°. 524): · 

b. ,,inspecteur" de inspecteur bij het Staats
toezicht op de Volksgezondheid voor het be-
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trokken deel des lands, belast met het toezicht 
op de naleving van rle Vleeschkeuringswet ; 

c. ,,kenringsveearts" de persoon, bedoeld in 
het eerste lid van artikel 25 van de Vleesch
keuringswet ; 

d. ,,de wet" de VIE"eschkeuringswet, (Staals-
1,lad 1919, no. 524). 

2. De in artikel I 9 van de wet genoemde 
inrichtingen moeten. - ongerekend de voor
schriften voor elk afzonderlijk gesteld in de 
betreffende artikelen van dit besluit - voldoen 
aan de navolgende ei~chen. 

A. Het daglicht moet in voldoende mate 
toetreden, hetzij door het dak, hetzij door den 
wand, hetzij door beiden, en zoodanig, dat eene 
gunstige daglichtvoorziening in elk deel van de 
inrichting wordt verkregen, terwijl ·tenmmste 
één der wanden buitenwand moet zijn over de 
volle afmeting, die het lokaal aan de zijde van · 
dien wand heeft, en gedeeltelijk moet bestaan 
uit een of meer lichtramen van doorschijnend 
glas, dat niet gekleurd i~ en het daglicht onbe
lemmerd doorlaat. 

De gezamenli_jke oppervlakte glas, ongerekend 
îlas in deuren, ·mag niet minder bedragen dan 
/, gedeelte van de vloeroppervlakte van het 

lokaal. 
Het bovenstaande is niet van toepassing op 

pekelkelders, bewaarpla~,tsen van vleesch en 
koel- en vriesruimten, met dien verstande, dat 
in deze inrichtingen het daglicht geheel of ge
deeltelijk kan vervangen worden door electrisch 
licht, of, voor zooveel pekelkelders en bewaar
plaatsen van vleesch betreft, door ander vol
doend kunstlicht. 

B. Er moet voldoende frissche lucht aan
wezig zijn ; de buitenlucht moet door ventilatie
openingen (roosters, ventilatoren, beweegbare 
ramen), hetzij in het dak, hetzij in den buiten
wand, hetzij in beiden, in het lokaal kunnen 
binnengelaten worden, waarbij de gezamenlijke 
doorlaatruimte niet minder mag bedragen dan 
1 / 20 • voor pekelkelders 1 / 100 van de vloeropper
vlakte van het lokaal, tenzij de- luchtverver
sching geschiedt door electrische ventilatoren 
van voldoende capaciteit. 

Het bovenstaande is niet van toepassing op 
koel- en vriesruimten, inrlien de luchtverver
sching geschiedt door een buizenstelsel, waardoor 
de lucht kllilStmatig wordt af- en aangevoerd, 
of op eene andere wijze, ais met het stelsel van 
koelinrichting overeenkomt en zoodanig, dat 
frissche lucht in voldoende mate aanwezig is. 

C. De vloeren, behoudens die van vries- en 
,koelruimten, moeten van een materiaal ver
vaardigd Z\in, dat vocht niet doorlaat of op
neemt, zi_i mogen geen scheuren en onnoodige 
verdiepwgen vertoonen en moeten zooveel hel
ling hebben, dat het spoel- en schrobwater, 
hetzij rechtstreeks, hetzij door open goten, ge
makkelijk wegvloeit naar, met afneemba3,r 
rooster gedekte en van stankafsluiting voor
ziene kolken, vanwaar het door een goed ge
sloten, waterdicht rioolstelsel wordt wegge
voerd, of geleid naar een waterdichten put, die 
buiten de inrichting is gelPgen en zoodani~ is 
afgeslo~en, dat hij geen onaangenamen reuk 
verse!eidt en die op geregelde tijden wordt 
geledigd. 

Het bepaalde omtrent de helling der vloeren 
en het wegvloeien van het schrobwater is niet 
v1'n toepassing voor vries- en koelruimten, voor 

pekelkelders en vleeschwinkels, indien het 
schrobwater niet kan wegvloeieP. 

D. De hoogte der inrichting mag, gemeten 
vanaf den vloer, op geen enkele plaats minder 
dan 2½ Meter zijn ; een daarin opgehangen 
geslacht of afgeslacht slachtdier mag met geen 
enkel deel den vloer kunnen aanraken. 

De wanden, met uitzondering van die van 
vries- en koelruimten, moeten aan de binnen
zijde van steen zijn ; van den vloer 3,f gemeten 
tot een hoogte van tenminste 2½ Meter, moeten 
de wanden glad zijn, waterdicht en licht van 
kleur en niet bekleed of bestreken met eenig 
materiaal, dat niet bestand is tegen reiniging 
met warm zeepwater. 

Afwijking van de eischen ten aanzien van de 
wanden is geoorloofd voor het gedeelte der 
wanden, dat ing•momen wordt door deuren en 
vensters. 

De bepaling omtrent de hoogte de,· wanden 
i.,o niet van toepassing voor lokalen, waarin uit
sluitend vleesch gezouten of gepekeld wordt. 

Onze Mini~ter kan bepalen, dat door hem 
aangewezen soorten kunststeen als steen zullen 
worden beschouwd. 

E. De overgangen van vloer naar wanden 
en van wanden onderling moeten rond afge
werkt zijn. 

F. Bijaldien een zoldering aanwezig is, moet 
deze zoodanig ingericht zijn, dat zij stof
dicht is. 

G. De ruimten der lokaliteiten moeten zóó 
groot zijn, dat de voor het bedrijf ncodi~e han
delingen en de controle naar behooren kunnen 
geschieien. 

H. Het terrein, de kolken, de lok,üen en de 
zich daarin bevindende voorwerpen moeten ge
regeld schoon gehouden worden ; e!ken da.g 
nadat in de lokalen gewerkt is, moeten deze en 
de voorwerpen en ~ereedschappen, welke daarbij 
hebben dienst ~ectaan, onm1ddell~jk 11a het ge
eindigd zijn cter werkzaamhedm, gereinigd 
worden. 

I. Wanneer een drinkwaterleidiug in de ge
meente aanwezig is moeten de ver9chillende 
bedrijfslokalen daarbij aangesloten zijn - tenzij 
Burgemeester en Wethouders hiervan gE"heel of 
gedeelt,cl\ik ontheffing verleenen -- en mag, 
tenzij met vergunning van genoemd college, 
geen ander watAr aangewend worden. 

Ingeval Burgemeester en Wet-houders onthef
fing verleenen of ingeval eene drinkwaterleiding 
niet aanwezig is, moet in de verschillende be
drijlslokalen onschadelijk water in voldoende 
hoeveelheid ter beschikking zijn, een en ander 
ter beoordeeling van Burgemee~ter en Wet
houders en mag geen ander water worden aan
gewend. ook geen andere watervoondening aan
wezig zijn, tenzij met toestemming van genoemd 
College. 

Van het verleenen van bovenl,edoelde ont
heffingen en de beoordeeling omtrent onschade
lijkheid van het water wordt door Bu -~emeester 
en Wethoudei·s den Inspecteur binnen een 
m9and mededeeling gedaan; deze kt :, binnen 
een maand na deze mededeeling 1 ,,gen het 
verleenen der ontheffing en het oordeel omtrent 
de onschadelijkheid van het water bij G0depu
teerde Staten in beroey gaan. 

J. Het terrein vóor de ingangen der ge
bouwen moet tot eene breedte v-,;i,n tenminste 
1 Meter vanuit den buitenwand gemeten regel-



1926 10 J u L r (S.233) 430 

matig bestraat . zijn, zoodanig dat afdoende 
reiniging kan geschieden. • 

2. Behalve de in artikel 2 gestelde eirnhen, 
gelden voor slachterijen bovendien de navoh en
de voorschriften : 

A. De daglichtvoorziening moet zooda,-ig 
zijn, dat overal bij dag de keuring bij gesloten 
deuren, zonder kunstlicht, kan geschieden. 

B. De lokalen, waarin geslacht wordt, moe
ten van zoodanige afmeting zijn en zoodanig 
ingericht, dat de voor slachting vereischte 
werkzaamheden en de keuring van het geslachte 
dier en de organen naar behooren kunnen ge
schieden en, bijaldien een afzonderlijk lokaal 
voor het hangen der geslachte dieren niet aan
wezig is, deze op tenmwte 2 Meter afstand van 
de slachtruimte na het afslachten kunnen wor-
den gebra.cht. , 

Onder slachtruimte wordt verstaan dat ge
deelte van den vloer, waarop het dier wordt 
geslacht en waarop of waarboven het wordt 
afgeslacht, tot een oppervlakte van tenminste 
2 bij 2 Meter. 

Indien in eene slachterij runderen, tenzij 
nuchtere kalveren, of eenhoevige dieren worden 
geslacht, moeten de lengte- en breedte-afmetin
gen van het lokaal tenminste 5 en 3½ l\feter 
bedragen, indien het geslachte dier niet onmid
dellijk na de slachting uit het lokaal verwijderd 
wordt. Geschiedt zulks wel, dan kan volstaan 
worden met afmetingen van 3½ en 3½ Meter. 
Laatstgenoemde getallen gelden tevens als 
kleinste maten voor lokalen, waarin nuchtere 
kalveren, varkens, schapen of geiten geslacht 
worden, indien daarin niet twee of meer dezer 
dieren gelijktijdig gedood en afgeslacht worden. 

C'. Voor de keuring van organen en deelen 
moeten, ter beoordeeling door den keurings
veearts, in voldoende getale aanwezig zijn daar
voor geschikte tafels en haken. De tafels moeten 
een vlak, glad blad, van hard materiaal ver
vaardigd, hebben en moeten zoo groot zijn, dat 
daarop het darmscheil in zijn geheel kan worden 
uitgespreid. Bovendien moet in ieder elacht
lokaal of in de onmiddellijke nabijheid daarvan 
aanwezig zijn een waschgelegenheid met zeep en 
zindelijken handdoek. De haken moet.en zinde
lijk en vrij van roest zijn. 

D. De slachtlokalen moeten zoodanig ge
legen of zoodanig ingericht zijn, dat de slach
tingen vanaf den openbaren weg niet zichtbaar 
zijn. 

E. De lokalen. waarin geslacht wordt en de 
hangruimte voor het vleesch mogen niet ge
bruikt worden voor het bewaren van kleerling
stukken en afvalproduct.en van dierlijken oor
sprong of andere voorwerpen en stoffen, die, 
naar het oordeel van den keuringsveearts niet 
aanwezig mogen zijn. 

Gedurende het slachten en zoolang vleesch 
aanwezig 1s, worden in de slacht- of hanglokalen 
geen andere werkzaamheden verricht dan die, 
welke tot de uitoefening van het · bedrijf en de 
keuring behooren . 

F. Openen van maag en darmen en het 
reinigen van rleze organen mag niet geschieden 
in de slachtlokalen of lokalen, waar het vleesch 
zich bevindt. 

G. Slachtdieren mogen slechts t er onmiddel
lijke slachting in een slachtlokaal aanwezig zijn, 
ook indien dit tevens dienst doet als hang ruimte. 

H. In een zelfde slachtlokaal mogen niet ter 

zelfder tijd varkens en andere slachtdieren ge
~Jacht worden. 

I. De bij de ~Jachterij behoorende stallen 
moeten van een waterdichten vloer voorzien 
z~jn. Indien de slachtdieren voor de keuring 
vóór het slachten in deze of andere lokalen 
worden aangeboden, moet aldaar het daglicht 
behoorlijk kunnen toetreden of voldoende kunst
licht aanwezig zijn en moeten deze lokalen 
behoorlijk rein zijn. 

J. De slachterij mag niet in rechtstreeksche 
open verbinding staan met woningen, schaft
lokalen, vleescliwinkels, werkplaatsen ter be
reiding van vleeschwaren of t er verwerking van 
darmèn en andere producten van dierlijken 
oorsprorig, bewaarplaatsen van afvalproducten 
en stallen. 

K. Voor zooveel de vaste afva.l niet onmid
dellijk na iedere slachting van het terrein wordt 
vermjderd, moet deze in een goed afgedekten 
waterdichten bak worden verzameld en met 
kalk worden bestrooid . 

4 . Behalve de in artikel 2 gestelde eischen, 
gelden voor vleeschwinkels bovendien de na
volgende voorechrüten. 

A. Zij mogen niet in rechtstreeksche open 
verbinding staan met woonvertrekken, slachte
rijen, schaftlokalen, werkplaatsen ter bereiding 
van vleeschwaren of ter bewerking van darmen 
en andere producten van dierlijken oorsprong, 
bewaarplaatsen van afvalproducten van dier
lijken oorsprong en stallen. 

B. Zelfstandigheden, die aan het vleesch 
een bijsmaak kunnen geven of bederf ervan 
kunnen bevorderen, mogen in vleeschwinkels 
niet aanwezig zijn. 

C. Slechts vleesch- en vleeschwaren, zoo
mede in luchtdicht gesloten voorwerpen, gecon
serveerde levensmiddelen, eieren en boter, in 
een verpakkmg waarin zij aan den verbruiker 
wordt afgeleverd, benevens voorwerpen en in
richtingen, verband houdende met bewareri en 
verkoopen van vleesch, mogen in de vleesch
winkels aanwezig zijn. 

D. Toonbanken, ijskasten, uitstalkasten, 
hakblokken en andere voor het geb!.uik bij den 
verkoop bestemde toestellen en gereedschappen 
moeten in zindelijken toestand gehouden worden. 

E. De personen, met den verkoop van 
vleesch in de vleeschwinkels belast, moeten tij
dens hunne bedrijfswerkzaamheden steeds zin
delijk gekleed zijn en moeten reine handen 
hebben. 

F. In eiken vleeschwinkel, of in de onmid
dellijke nabijheid daarvan, moet aanwezig zijn 
een waschgelegenheid, met zeep en zindelijken 
handdoek. 

G. De haken, waaraan het vleesch wordt 
gehangen, moeten zindelijk, en vrij van roest 
worden gehouden. 

"i. Behalve de in artikel 2 gestelde eischen, 
gelden voor bewaarplaatsen van vleesch boven
dien de navolgende voorschriften. 

A. Zij moeten droog en koel zijn. 
B. Zij mogen niet in rechtstreeksche open 

verbinding staan met woonvertrekken, schaft
lokalen, werkplaatsen ter verwerking van dar
men en andere producten van dier!;jken oor
sprong, of bewaarplaatsen van afvalproducten 
van dierlijken oorsprong en stallen. 

C. Zelfstandigheden, die aan het vleesch een 
bijsmaak kunnen geven of bederf ervan kunnen 
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bevorderen, mogen in bewaarplaatsen van 
vleesch niet aanwezig zijn. 

li. Behalve de in artikel 2 gestelde eischen, 
gelden voor de vleeschwarenfabrieken boven
dien de navolgende voorschriften. 

A. Zij mogen niet in rechtstr"eksche open 
verhinding staan met woonvertrekken, vleesch
winkels, werkplaatsen t er verwerking van dar
men en andere producten va.n dierlijken oor
sprong, bewaarplaatsen van afvalproducten van 
dierlijken oorsprong en stallen. 

B. Zelfstandigheden, die aan het vleesch 
een bijsmaak kunnen geven of bederf ervan 
kunnen bevorderen, mogen in vleeschwaren
fabrieken niet aanwezig zijn. 

C. De haken, bestemd voor het ophangen 
van het vleesch, zoomede de toesrellen en ge
reedschappen bestemd voor het bewerken van 
het vleescb moeten zinde4ik, en vrij van roest 
worden gehouden. 

D. H et personeel, dat bij de bereiding van 
vleeschwaren werkzaam is, verricht zijn bedr~fs
bezigbeden in zindelijke kleeding en werkt met 
zindeljjke handen. 

E. In elke vleeschwarenfabriek moet aan
wezig zijn een waschgelegenbeid met zeep en 
zindelijken handdoek. 

F. In de vleescbwarenfa brieken worden tij
dens het bedrijf geen andere werkzaamheden 
verricht, dan die welke tot de uitoefening van 
het bedrijf behooren. 

G. Onder de in vorig lid bedoelde werkzaam
heden, welke niet mogen worden verricht, zijn 
be(ITepen, slachten van vee, het reinigen en 
sliJmen van darmen. 

7. In slachterijen, vleescbwinkels, bewaar
plaatsen van vleescb, rookerijen, zouterjjen van 
dierlij ke stoffen en vetsmelterijen mogen urinoirs 
en privaten niet aanwezig zijn. Deuren, vensters 
en ventilatieopeningen van privat en en urinoirs 
mogen in deze inrichtingen m et uitkomen. 
Deuren, vensters en ventilatieopeningen van 
privaten en urinoirs in vleeschfabrieken mogen 
niet op bedrijfslokalen daarvan uitkomen. 

8. Onder recbtstreekscbe open verbinding 
wordt in dit besluit niet verstaan een deur, die 
de opening tusschen twee ruimten geheel afsluit 
en na opening terstond weder gesloten wordt. 

9. In de in artikel 19 der wet bedoelde in
richtingen mogen honden en katten niet aan
wezig zijn. 

1(1. Onze Minister kan verbieden, dat per
sonen, lijdende aan eene der door hem te noemen 
besmettelijke ziekten , werkzaam zijn in de door 
hem aan te wjizen inrichtingen, als bedoeld in 
artikel 19 der wet. 

11. Onze Minister kan nadere voorschriften 
~even voor de uitvoering van de bepalingen van 
ait besluit. 

12. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van een nader door Ons te bepalen dag ; op 
dat tijdstip vervalt Ons besluit van 6 J·uni 1921, 
Staats/-lad n°. 754, met uitzondering evenwel 
van de bij dat besluit gegeven regelen -o-oor in
richtingen, welke op den datum van inwerking
treding van dit besluit in overeenstemming 
waren met de bij dat besluit gestelde eiscben, 
zooJang zij aan die eiscben voldoen. 

13. Ten aanzien van de overige op den 
datum van het in werking t-reden van dit besluit 
bestaande inrichtingen zijn, tot op den dag, 
waarop het bedrijf ophoudt te bestaan, ó 'ik 

indien zulks van tijdelijken aard is, of waarop 
de inrichtingen of het bedrijf in andere handen 
dan van echtgenoote of kinderen overgaan, of 
de inrichtingen worden verbouwd, de volgende 
bepalingen van dit besluit niet van toepassing : 

l. de in artikel 2 onder letter A genoemde 
eischen: 

a. dat ten minste één der wanden buiten
wand moet zijn en de daarmede verband hou
dende bepalingen omtrent lich1,voorziening door 
dien wand; 

b. dat de gezamenlijke oppervlakte glas, 
ongerekend glas in deuren, niet minder mag 
bedragen dan 1/ 6 gedeelte van de vloeropper
vlakte, mits de gezamenlijke oppervlakte glas, 
ongerekend gla~ in deuren, tenminste 1./10 ge
deelte van de vloeroppervlakte bedraagt; 

2. de hoogte, genoemd onder letter D van 
artikel 2, voor zooveel het betreft bewaarplaat
sen van vleesch of vleeschwarenfabrieken, waar
in al8 bedrijf, vleescb of vleescbwaren worden 
bewerkt, toebereid of verduurzaamd en waarin 
niet meer dan vier personeu werkzaam zijn : 

3. de bepaling van artikel 3 onder letter A, 
mits voldoende kunstlicht aanwezig is ; 

4. de bepalingen omtrent de ruimte-afme
tingen, genoemd onder letter B van artikel 3 ; 

5. het bepaalde onder letter E van artikel 2. 
Onze Minister van Arbeid, Handel en Nijver

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

Beatenberg, den l0den Juli Hl26. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Harulel en Nij,,erheid, 
J. R. 8L0TEMAKER DE BRUÏNE. 

(Uiigeg. l/.2 Juli 1926.) 

10 Juli 1926. BESLUIT, houdende nadere be
palingen omtrent het verleenen van terug
gaaf van accijns bij uitvoer van alcohol~ 
houdende goederen. S. 234. 

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

Financiën van 12 Juni 1926, n°. 190, Accijnzen; 
Gezien artikel lb der wet van 18 Juli 1904 

(Staatsblad n°. 190) ; 
Den Raad van State geboord (advies van 

29 Juni 1926, n°. 19) ; 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 1 Juli 1926, n°. 130, 
Accijnzen ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. H et eerste lid van artikel 2 van 

Ons besluit van 15 Maart 1910 (Staatsblad 
n°. 86), laatstelijk gewijzigd bij dat van 12 De
cember 1921 (Staaf.sblad n°. 1353), wordt gelezen 
als volgt: 

Er bestaat geen aanspraak op teruggaaf bij 
uitvoer van goederen, die methylalcohol, propyl
alcohol of iso-propylalcohol bevatten, of die 
bereid zijn met honig, en van geneesmiddelen, 
die methylalcohol, propylalcohol, iso-propyl
alcohol, methylaethylketon of aceton bevatten. 

2. H et laatste lid van artikel 16 van Ons 
voormeld besluit wordt gelezen als volgt : 

Onze Minister van Financiën kan toestaan, 
dat de teruggaaf reeds geschiedt, wanneer de 
t en uitvoer bestemde goederen zijn opgeslagen : 
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1 °. in een distilleerderij, als bedoeld is bij 
artikel 3 der wet van 6 April 1877, Staatsblad 
n°. 70; 

2°. in een algemeen of publiek entrepot. 
3. Dit besluit treedt in werking met ingang 

van den tweeden dag na dien der dagteekening 
van het Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

Artikel 1 van dit besluit is van toepassing 
ten aanzien van goederen als daarin zijn be
doeld, voor zoover die goederen ten uitvoer zijn 
aangegeven na het in werking treden der wet 
van 10 Juni 1926 (Staatsblad n°. 179). 

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

Beatenberg, den l0den Juli 1926. 
WILHELMINA. 

De j}finister van Financiën, DE GEER. 
( Uitgeg. 26 Juli 1926.) 

10 Jiûi 1926. BESLUIT, houdende wijziging 
van artikel 7 van het Koninklijk besluit 
van 16 October 1925 (Staatsblad n°. 420), 
tot vaststelling van een algemeenen maat
regel van bestuur als bedoeld in artikel 
437 quater van het Wetboek van Strafrecht. 
s. 2:15 

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

Justitie van den l l Juni 1926, 2de Afdeeling A, 
n°. 929; 

Gezien artikel 437 quater van het Wetboek 
van Strafrecht ; 

Gelet op Ons besluit van 16 October 1925 
(Staatsblad n°. 420), tot vaststelling van een 
algemeenen maatregel van bestuur als bedoeld 
in artikel 437 quater van het Wetboek van 
Strafrecht : 

Den Raad van State ~ehoord (advies van 
29 Juni 1926, n°. 16); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 7 Juli 1926, 2de Pf
deeling A, n°. 878 ; 

Rebben goedgevonden en verstaan 
te bepalen: 
in artikel 7 van Ons bovengenoemd besluit 

wordt in plaats van "aan opvarenden" gelezen : 
,,aan den schipper of aan de opvarenden". 

Onze Minister van Justitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Sta«tsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift, zal wordeP gezonden aan den Raad 
van State. 

Beatenberg, den lOden Juli 1926. 
WILHELMINA. 

De j}finister van Justitie, J. DoNNER. 
(Uitgeg. 26 Juli 1926.) 

10 Juli 1926. KONI:'IKLIJK BESLUIT. 
De administratiekosten eener bijzondere 

school en de contributie wegens lidmaat
schap van het R.-K. Centraal Bureau 
voor Onderwijs en Opvoeding zijn uitgaven 
als bedoeld in art. 55 sub o der wet. en 
komen dus voor vergoeding krachtens · art. 
101 2e lid in aanmerking. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Besch;kkende op het beroep, ingPsteld door 

den Raad der gemeente Stoppeldijk tegen het 
besluit van Ged. Staten van Zeeland van 12 
Maart 1926, n°. 21, eerste afd., waarbij met 
vernietiging van zijn besluit van 27 Augu~tus 
1925 ten behoeve van de Roomsch-Katholieke 
bijzondere lagere school aldaar over het jaar 
1924 het bedrag der vergoeding, bedoe_ld in 
art. 101, tweede lid, der Lager-Onderw1Jswet 
1920, in verband met het zevende en achtste 
lid van dit artikel is vastgesteld op f 2206.83 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
23 Juni 1926, n°. 529 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wet,enschappen van 
6 Juli 1926, n° 7712, afd. L. 0. F . ; 

0. dat de Raad der gemeente Stoppeldijk 
op 27 Angustus 1925 de vergoeding als bedoeld 
in art. 101 der Lager-Onderwijswet 1920 over 
de jaren 1922, 1923 en 1924 ten behoeve yan 
het Roomsch-Katholiek schoolbestuur heeft 
bepaald op f 2997.95, waarbij geen rekening is 
gehouden met de volgende posten: 1°. school
behoeften over 1922: f 1463.68; 2°. lidmaat
schap der vereeniging "het Roomsch-Katholiek 
Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding' ' 
over de jaren 1922, 1023 en 1924 ad f 170.20, 
en waarbij voorts de administratiekosten over 
de jaren 1922, 1923 en 1924 welke in rekening 
zijn gebracht voor f 270. zijn teruggebracht 
tot f 75 per jaar, voor de jaren 1923 en 1924, 
en tot nihil voor het jaar 1922 ; 

dat. nadat het schoolbestuur van dit besluit 
in beroep was gekomen bij Gerl. Staten, dit 
college bij besluit van 12 Maart 1926 het beroep 
gegrond heeft verklaard en het bedrag der 
vergoeding over het jaar 1924 heeft vastge
steld op f 2206.83; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat wat betreft de schoolbehoeften over 1922, 
de desbetreffende vermmdering geheel ten on
rechte is toegepast, daar de bijzondere school 
ook in 1922 reeds bestond, zoodat de in dat 
jaar gedane uitgaven voor schoolbehoeften, 
waartegen overigens geen bezwaar is gerezen, 
mede behooren te worden vergoed ; dat, wat 
het lidmaatschap der vereeniging "Het 
Roomsch-Katholiek Centraal Bureau voor 
Onderwijs en Opvoeding" betreft, naar het oor
deel van Ged. Staten dit kan worden beschouwd 
als noodig ter verzekering van den goeden gang 
van het onderwijs (art. 55 lettt>r o der wet), 
zoodat ook 's Raad~ bezwaar hiertegen niet 
als gegrond kan worden beschouwd ; dat, wat 
de administratiekosten aan~aat, het schoolbe
stuur verklaart er in te willen berusten, dat 
deze op f 75 per jaar worden berekend, mits 
ze ook over 1922 worden vergoed, tegen welk 
laatste om reeds de bovengemelde reden geen 
bezwaar kan bestaan, zoodat derhalve als in 
totaal te vergoeden arlministratiekosten in 
aanmerking komt 3 X f 75 of f 22.'5 ; dat in 
verhang met een en ander het schoolbestuur 
over de jaren 1922, 1923 en 1924 aanspraak 
kan maken op eene vergoeding van f 4751.83 
verminderd met f 45 wegens te veel berekende 
administratiekosten, alzoo op f 4706.83 ; dat 
aan het schoolbestuur over het iaar 1922 niets 
is uitgekeerd en over 1923 f 2500, zoodat de 
vergoeding over 1924 moet worden gesteld op 
f 4706.83 - f 2500 = f 2206.83; 

dat het gemeentebestuur in beroep aanvoert, 
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dat de uitgaven voor schoolbehoeften over 1922 
ten nauwste verbonden zijn aan de vergoeding 
volgens art. 205 der Lager-Onderwijswet over 
dat jaar, waartoe de Raad nog steeds meent 
niet verplicht te zijn ; dat heb lidmaatschap 
der Vereeniging "Het Roomsch-Katholiek 
Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoe
ding" niet noodzakelijk is ter ver.Gekering van 
den goeden gang van zaken van het onder
wijs, aangezien ook zeer wel zonder dat lid
maatschap de goede gang van het onderwijs op 
de bjjzondere school zou verzekerd zijn ; dat 
weliswaar over dP jaren 1923 en 1924 voor 
administratiekosten door den Raad is toege
staan een bedrag van f 75 per jaar, doch dat 
zulks. geheel onverplicht is geschied en Ged. 
Staten mitsdien het recht missen ook eenzelfde 
bedrag vast te stellen over het jaar 1922 ; 

0. dat de vraag of de gemeente Stoppeldijk 
gehouden is tot uitkeering der vergoeding, be
doeld bij art. 205, eerste lid der Lager-Onder
wijswet Hl20, vreemd is aan dit geschil ; 

dat nu de bijzondere school in het jaar 1922 
reeds bestond de uitgaven wegens schoolbe
hoeften en de administratiekosten betreffende 
dit jaar, zijnde uitgaven, bedoeld onder art. 55 
onder f en o dier wet, ingevolge art. 101, vijfde 
Jid, der wet behooren te worden vergoed ; 

0. wijders wat betreft de contributie wegens 
lidmaatschap van het Roomsch-Katholiek 
Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding, 
dat blijkens de geschiedenis der wet tot de 
uitgaven ter verzekering van den goeden gang 
van het onderwijs als bedoeld bij art. 55 onder 
o der wet ook behooren de kosten, vallende 
op een onderwijsbureau, zoodat ook deze kosten 
ingevolge art. 101, vijfde lid, der wet behooren 
te worden vergoed, mede over het jaar 1922; 

Gezien de genoemde wet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

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

Wetenschappen is belast, enz. (A. B.J 

10 Juli 19261 KONINKLIJK BESLUIT. 
Eene berekening van het voorschot op 

de vergoeding, bedoeld in art. 101, 9• lid, 
naar den maatstaf van een gemiddeld aan
tal lesuren per klasse vindt geen steun in 
de bewoordingen van genoemde wetsbe
paling, noch in de geschiedenis van hare 
totstandkoming. 

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

het Bestuur der Vereeniging tot Stichting van 
bijzondere scholen der l ste klasse te Rotter
dam tegen het besluit van Ged. Staten van 
Zuid-Holland van 26 Januari 1926, G. S. 
n°. 67, waarbij ongegroPd is verklaard zijn be
roep tegen het besluit van den Raad van 
Rotterdam van 28 Mei 1925, tot vaststelling 
van het voorschot voor 1925 op de vergoeding, 
bedoeld in art. 101, 9• lid, der Lager-Onderwijs
wet 1920 ten behoeve van de bijzondere school 
dier Vereeniging, Hovenierstraat 30, aldaar; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de ge
~chillen van be~tuur, gehoord, advi.es van 23 
Juni 1926 n°. 533 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
6 Juli 1926, n°. 7714, afd. L. 0 . .F.; 

1926 

0. dat tegen het vorengenoemd raadsbesluit, 
waarbij het, voorschot werd vastgesteld op een 
bedrag van f 2980, het schoolbestuur biJ Ged. 
Staten van Zuid-Holland in beroep is gegaan, 
op grond dat de gemeenteraad het voorschot 
slechts heeft verleend over 1365 uren vakonder
wijs, terwijl het schoolbestuur meent aanspraak 
te kunnen maken op vergoeding over 1700 
lesuren ; dat deze beperking haar grond daarin 
vindt, dat de vergoeding voor vakonderwijs 
naar het oordeel van den gemeenteraad voor 
alle bijzondere scholen, onverschillig het aantal 
klassen, zou moeten worden toegekend voor ten 
hoogste het gemid-:leld aantal lesuren, dat in 
het onmiddellijk voorafgaande kalenderjaar 
aan de openbare scholen door vakonderwijzers 
les gegeven werd en deze regel ook bij de ver
leemng van voorschot zou moeten worden toe
gepast ; dat het zich met deze uitlegging van 
art. 101, 9• lid, der wet niet kan vereenigen ; 
dat toch bij eene zoodanige interpretatie de 
bedoeling van de tweede alinea dezer wetsbe
paling, te weten gelijkstelling van openbaar 
en bijzonder onderwijs, niet wordt bereikt ; 
dat de gemeente Rotterdam thans nog slechts 
6-klassige lagere scholen heeft, terwijl de school 
der Vereeniging 12 klassen telt, zoodat het op 
den duur per klasse slechts vergoeding zou 
ontvangen voor de helft van het aantal uren 
vakondenvijs, dat aan de openbare scholen 
wordt gegeven; dat anderzijds b.v. een pas 
opgerichte bijzondere school met 3 klassen, 
per klasse het dubbel aantal lesuren vakonder
wijs van de openbare school zou kunnen geven 
en al die uren vergoed zou krijgen ; dat het 
in den loop van 1925 het aantal lesuren vak
onderwijs heeft verlaagd en gebracht van 2080 
op 1700 ; dat het verzoekt om het bedrag van 
het voorschot op de vergoeding van de kosten 
voor vakonderwijs voor 1925 ten behoeve van 
zijne school vast te ste!len op den grondslàg 
van 1700 lesuren ; 

dat Ged. Staten hierop bij besluit van 26 
Januari /3 Februari 1926 G. S. n°. 67, met 
handhaving van het bestreden raadsbesluit, 
het beroep ongegrond hebben verklaard, uit 
overweging, dat het gemiddeld aantal lesuren, 
waarnaar met inachtneming van het bepaalde 
in art. 101, 9• lid, juncto art. 103, 3• lid, der 
wet het gemeentelijk voorschot voor 1925 op 
de hierbedoelde vergoeding is berekend, aan 
de OJ?enbare scholen voor gewoon lager onder
wijs m de gemeen•e Rotterdam 1365 heeft he
el.ragen ; dat de Raad in zijn bestreden besluit 
het gemeentelijk voorschot voor de school voor 
gewoon lager onderwijs der in beroep gekomen 
Vereeniging voor 1925 op een gelijk getal van 
1365 lesuren heeft vastgesteld ; dat, waar de 
laatstbedoelde school geacht moet worden te 
zijn "overeenkomstig" in den zin der wet aan 
de openbare scholen voor gewoon lager onder
wijs in de gemeente Rotterdam, de berekening 
van het hierbedoelde voorschot voor de school 
der in beroep gekomen vereeniging ingevolge 
de meergenoemde wetsbepaling terecht is ge
schied naar een getal van 1365 lesuren ; 

dat van het besluit van Ged. Staten het 
schoolbestuur bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat het op de in zijn adres aan 
Ged. Staten aangevoerde gronden, die door 
Ged. Staten in hunne beschikking niet verder 
worden besproken, van meening blijft, dat aan 

28 
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art. 101, negende lid, der Lager-Onderwiiswet 
1920 eene onjuiste uitlegging is gegeven; 

0. dat het schoolbestuur er bezwaar tegen 
maakt, dat de Raad der gemeente Rotterdam 
bij het vaststellen van het te verleenen voor
schot het gemiddeld aantal lesuren, bedoeld in 
de tweede alinea van het negende lid van art. 
101 der Lager-Onderwijswet 1920, niet per 
klasse heeft berekend ; 

dat, waar eene berekening naar den maat
staf van een gemiddeld aantal lesuren per 
klasse geen steun vindt in de bewoordingen 
der genoemde wetsbepaling noch in de ge
schiedenfr van hare totstandkoming, Ged. 
Staten van zu;d-Hol!and terecht het besluit 
van den Raad der gemeente Rotterdam van 
28 Mei 1925 hebben gehandhaafd; 

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

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

Wetenschappen is belast. enz. (A. B.) 

10 Juli 1926. KONINKLIJK BESLUIT. 
Voor de vaststelling van wat onder 

,,overeenkomstige openbare lagere school" 
in het 3e lid wordt verstaan doet niet ter 
zake of aan de openbare school door vaca
ture en besmettelijke ziekte een tijdlang 
stagnatie in het onderwijs is voorgekomen. 

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

het Roomsch-Katho!iek Parochiaal Armbe
stuur te Cuyck als bestuur der Roomsch-Kat,ho
lieke bijzondere scholen, Groote Straat en Molen
straat, aldaar, tegen het besluit van Ged. Staten 
van Noord-Brabant van 10 Maart 1926, G. 
n°. 340, III• afd. B, waarbij met vernietiging 
van het besluit van den Raad van Cuyck van 
3· October 1925 ten behoeve van deze 0 cholen 
het bedrag van het voorschot, bedoeld in art. 
103, derde Jid, der Lager-Onderwjjswet 1920, 
over het jaar 1925 is vastgesteld, onderscheiden 
lijk op f 80fl.Sl en f 801.02 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de ge
schillen van bestuur, gehoord, advies van ?3 
Juni 1926, n°. 528; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
6 Juli 1926, n°. 7710, afd. L. 0 . F. ; 

0. dat de Raad der gemeente Cuyck c. a .. 
in zijne vergadering van 3 October 1925 op de 
aanvrage van het Roomsch-K atholiek Paro
chiaal Armbestuur te Cuyck heeft besloten het 
bedrag van het voorschot bedoeld in art. 103, 
derde lid, der Lager-Onderwij swet 1920 voor 
het jaar 1925 vast.gesteld op 2433/. x f 3.29½ = 

.
f 803.15½ voor de bijzondere lagere onderwijs
school voor jongens te Cuyck (Groote Straat) 
en op 242 x f 3.29½ = f 797.39 voor de bij 
zondere lagere onderwijsschool voor meisjes te 
Cuyck (Molenstraat), uit overweging, dat de 
kosten van instandhouding der overeenkom
stige openbare lagere school in zijne gemeente 
over 1923 in totaal beloopt f 234.98 en dus per 
leerling f 234. 98 : 57 = f 4.12 : dat mitsdien het 
voorschot moet worden bepaald op 80 % hier
van off 3.29½ per leerling; dat. het gemiddelde 
getal leerlingen der bijzondere scholen voor 
jongens 2433/. en voor meisjes 242 heeft be
dragen; 

dat, nadat het Roomsch-Katholiek Paro
chiaal Armbestuur te Cuyck van dit besluit 
bij Ged. Staten van Noord-Brabant, in beroep 
was gekomen, aanvoèrende dat de openbare 
lagere school te Cuyck niet zou kunnen worden 
beschouwd als een "overeenkomstige'' school 
in den zin van art. 103, derde lid, der Lager
Onderwijswet 1920, daar van 1 Januari 1923 
tot 23 Februari 1923 op de openbare lagere 
schooi slechts met, halve kracht /in een der twee 
lokalen) is gewerkt; dat later wegens besmette
ltjke ziekte nog driemaal vacantie is gegeven 
voor een lokaal, in totaal ± 28 dagen ; dat 
alzoo op die school, juist in den wintertijd 
bijna drie volle maanden in slechts é~n lokaal 
les is gegeven, wat een a.anmerkelijke besparing 
van brandstoffen, schoolbehoeften en andere 
benoodigdheden met zich bracht ; dat voorts de 
openbare lagere school te Cuyck blijkbaar 
slecht onderhouden wordt, daar geen vernis 
op de banken te zien is, de afvoer van he,:; regen
water te wenschen overlaat, het verven van 
het buitenwerk slordig en kladderig is geschied, 
in het lokaal voor het 4•, 5e en 6• leerjaar geen 
plaatwerk voor aanschouwelijk onde!'Wijs aan
wezig is, terwijl de in gebruik zijnde leermid
delen slecht onderhouden en nooit vernieuwd 
zijn, Ged. Staten bij besluit van 10 Maart 1926, 
G n '"· 340, III" afd. B, met verni<"tiging van het 
bestreden raadsbesluit het bedrag v9,n het 
voorschot bedoeld in a.rt. 103, derde lid der 
Lager-Onderwijswet 1920 over 1925 hebben 
vastgesteld op : a. t en behoeve van de bijzondere 
jongensschool in de Groote Straat op 243¼ X 
f 3.31 = f 806.81 en b. ten behoeve van de 
bijzondere meisjesschool in de Molenstraat op 
24?. X f 3.31 = f 801.02; daarbij overwegende, 
dat de vraag of beide bijzondere lagere scholen 
in kwestie al dan niPt scholen zijn, overeen
komende met de openbare lagere school te 
Cuyck, in den zin van art. 103, derde lid, aer 
wet, enkel moet worden getoetst aan de andere 
vraag, of die drie scholen al dan niet zijn scholen 
van dezelfde soort (scholen voor lager onderwijs 
of voor uitgebreid-lager-onderwijs); dat, aan
gezien />n de beide bijzondere scholen èn de 
openbare lagere schoo! in de gemeente Cu:vck 
scholen zijn van dezelfde ~oort, namelijk voor 
lager-onderwijs, eerstbedoelde vraag in be
vestigenden zin moet worden beantwoord ; 
dat de overige door den appellant aangevoerde 
bezwaren niet ter zake dienende zijn, vermits 
zij geen skun vinden in de wet; dat de appel
lant in eene nadere memorie heeft aangevoerd, 
dat voor het aanmaken der kachels in de open
bare lagere school hout wordt gebezigd, aan 
gevoerd uit de gemeentebosschen ; dat Burge
meester en Wethouders van Cuyck, hierover 
gehoorrl, zulks erkennen onder mededeeling, 
dat als aanvulling van anderP brandstoffen 
voor het aanmaken van bedoelde kachels ;n 
1923 lindensnoeihout, afkomstig van de hoornen 
bij de school, is gebruikt en we~ 10 bossen, ter 
gezamenlijke wa9,rde van ± f 1 ; dat blijkens 
de laatRtelijk gesloten rekeningen, dit is over 
het ja•,r 1923 door de gemeente wegem kosten 
van het, openbaar lager onderwijs, bedoeld in 
art. 101, vijfde Jid, der wet is uitge5:ven een 
bedrag van f 234.98, waarbij is te voege1.,, rle 
evengenoemde som ad f 1, terwijl het gemid
delde aantal leerlingen, dat de openbare lagere 
school a!rlaar heeft bezocht, 57 beloopt, zoodat 
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gemiddeld per leerling moet geacht wnrden 
te zijn uitgegeven f 2::15.9S: 57 = f 4.14 en het 
voorschot per leerling mitsdien is vast te stellen 
op 80 % daarvan of f :!.31; dat van het besluit 
van Ged. Staten het schoolbestuur bij Ons in 
beroep is gekomen, aanvoerende, dat over het 
jaar 1923 de openbare lagere school te St. 
A~atha geen normaal jaar heeft gemaakt, en 
mitsdien niet als een overeenkomstige school 
in den zin der wet kan worden aangemerkt ; 
dat z. i. een "overeenkomstige" school normaal 
school moet kunnen doen en niet 3 winter
maanden voor de helft ledig mag staan ; 

0. dat art. 103, derde lid, der Lager-Onder
wijswet 1920 bepaalt, dat de gemeenteraad 
aan een schoolbestuur een voorschot kan ver
strekken op de Rijk.wergoeding, waarop het 
aanspraak heeft, tot ten hoogste tachtig ten 
honderd van hetgeen terzelfder zake v9or de 
overeenkomstige openbare lagere scholen in die 
gemeente is uitgegeven over het laatste dienst
jaar, waarover de rekening is gesloten ; 

dat onder overeenkomstige openbare lagere 
scholen moeten worden verst,aan de scholen 
van dezelfde soort in de gemeente bestaande ; 

dat in de gemeente Cuyck c. a . naast de beide 
bijzondere scholen voor lager-onderwijs bestaat 
een openbare school van dezelfde soort te weten: 
een school voor lager onderwijs, en hieraan niet 
afdoet dat aan die openbare school door vaca
ture en besmettelijke ziekte een tijdlang stag
natie in het onderwijs iF voorgekomen ; 

dat ook voor het overige het voorschot door 
Ged. Staten overeenkomstig de wettelijke be
palingen is va~tgesteld ; 

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

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

Wetemchappen is bela~t, enz. (A. B.) 

10 Juli 1926. KONINKLIJK BESLUIT. 
Uit de omstandigheid dat de wet geen 

minimum-aantal lesuren aangeeft, waarin 
door den onderwijzer moet worden les ge
geven, mag niet worden afgeleid, dat het 
Rijk verplicht zou kunnen worden de jaar
wedden t,e vergoeden ook van onderwijzers, 
wier aantal lesuren niet voldoet aan den 
eisch van een volledige dienstpraestatie. 

WIJ WILHELMINA. E N Z. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het Bestuur van het Zedelijk Lichaam "Ur
sula.'s Zusters" te Venray tegen de beslissing 
van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 16 Juli 1925, n°. 11888 
afd. L. 0 . F., tot vaststelling der Rijksver
goeding, becloeld in art. 97 der Lager-Onder
wijswet 1920 over het jaar 1924 ten behoeve 
van de bijzondere lagere school aldaar, Eind
straat 20 (Pensionaat Jeruzalem) ; 

Gezien het advies van den Onderwijsraad 
(Afdeeling voor het algemeen vormend lager 
onderwijs en het bewaarschoolonderwijs) van 
31 Maart 1926, n°. 5997 A; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de ge
schillen van bestuur, gehoord, advies van 
8 Juni 1926, n°. 451; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
6 Juli 1926, n°. 7312, afd. L. 0. F . ; 

0 . dat Onze Minister bij bovengemelde be
slissing het bedrag der Rijksvergoeding voor 
bedoelde school over het jaar 1924 heeft be
paald op f 6463.32 uit overweging, dat blijkens 
mededeeling van het Rijksschooltoezicht onder
wijs werd gegeven o. a . : a. door de onderwijzeres 
M. E. Mencke in 1924 tot de groote vacantie 
niet meer dan 9½ uren per week en daarna 
niet meer dan 10 ½ uren per week; /,. door de 
onderwijzeres M. M. H. Stoffels gedurende het 
tijdvak 1 Januari tot en met 29 Februar; 1924 
met meer dan 11 ½ uren per week, van 1 Maart 
1924 af tot aan de groote vacantie niet meer 
dan 12 1/;i uren per week, en daarna niet meer 
dan 128/ 4 uren per week; dat onder die om
standigheden deze onderwijzeressen niet ge
acht kunnen worden te behooren tot die, welke 
aanspraak hebben op de volle jaarwedde, vast
gesteld in Ons besluit van 16 December 1920, 
S. 899 en het schoolbestuur derhalve ger.n aan
spraak heeft op de overeenkomstige Rijksver
goeding voor die leerkrachten ; 

dat het schoolbestuur in beroep aanvoert, 
dat het niet ontkent, dat de onderwijzeressen 
Mencke en Stoffels in het jaar 1924 les gegeve.n 
hebben gedurende het aantal uren, in de voor
melde ministerieele beschikking genoemd, doch 
daartegenover stelt, dat gedurende de uren, 
waarin deze onderwijzeressen geen onderwijs 
gaven, Jes werd gegeven door leerkrachten, 
wier salaris niet voor Rijksvergoeding in aan
merking is gebracht, doch voor rekening van 
het schoolbestuur kwam ; dat het schoolbe
stuur van meening is, dat zich in casu een soort
gelijk geval voordoet, als waarover Ons besluit 
van 21 Juli 1923 n°. 11 handelt, en derhalve 
ook de jaarwedden van de onderwijzeressen 
Mencke en Stoffels voor Rijksvergoeding in 
aanmerking behooren te komen ; 

0. dat ingevolge art. 56, eerste lid en art. 97, 
eerste lid der Lager-Onderwijswet 1920 het 
Rijk aan de gemeenten en aan de besturen 
der bijzondere scholen de jaarwedden vergoedt 
der hoofden en der volgens de artt. 27 en 28 
verplichte onderw:ijzers ; 

dat art. 28, voorschrijvende door hoeveel 
onderwijzers het hoofd der school naarmat,e 
van het getal schoolgaande kinderen ten minste 
moet wordeR bijgestaan kennelijk bedoelt, dat 
daarbij alleen in aanmerking kunnen komC'n 
de onderwijzers, die aan bepaalde, redelijker
wijze te stellen ei.schen voldoen ; 

dat immers bij eene andere opvatting der 
wet hare strekking, om aan elke school leer
krachten, welke aan redelijke eischen voldoen, 
te verzekeren, zoude kunnen worden verijdeld ; 

dat tot deze eischen bepaaldelijk behoort 
het vereischte, dat tenzij bijzondere omstan
digheden zich daartegen mochten verzetten, 
de onderwijzers niet alleen gedurende den ge
heelen bij den rooster van lesuren vastgestelden 
8Chooltijd aan .de school zijn verbonden in dien 
zin, dat zij gedurende dien geheelen tijd voor 
het aan de school te geven onderwijs beschik
baar zijn en steeds beschikbaar blijven, doch 
ook dat zij een aantal lesuren geven, dat aan 
normale eischen voldoet ; 

0. wat dit !aatste betreft, dat wel is waar de 
wet geen minimum aantal lesuren aangeeft, 
waarin door den onderwijzer les gegeven moet 
worden, doch dat daaruit niet mag worden 
afgeleid, dat het Rijk verplicht zou kunnen 

28"' 
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worden __ de jaar_wedden te vergoeden ook van 
onderw1Jzers. wier aantal lesuren niet aan dien 
eisch voldoet ; 

dat immers veeleer moet worden aangenomen, 
dat, waar de onderwijzers worden gesalarieerd 
n3:~r de in het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke 
R1Jksambtenaren 1925 vastgestelde regelen, 
ook van hen voor het recht op de in dat be
sluit in uitzicht gestelde jaarwedde eene vol
ledige dienstpraestatie wordt vereischt ; 

dat - behoudens bijzondere omstandigheden 
- van den hier gestelden eisch in beginsel 
alleen mag worden af~eweken in de gevallen, 
bedoeld in Ons besluit van 2!l Januari 1924, 
S. 23, waarbij o. a. die jaarwedde of wedde 
bij dat verlof, welke bepalingen ingevolge 
art. 91 der wet moeten worden opgenomen 
in de akte van benoeming van den onderwijzer 
aan eene bijzondere school; 

dat, terwijl het, bestaan van bijzondere om
standigheden, als hier bedoeld, niet is gesteld, 
veelmin gebleken, een beroep op Ons besluit 
van 21 Juli 1923 n°. 11 niet opgaat; 

dat toch dit besluit, blijkens zjjne feitelijke 
overwegingen de afwezigheid en de vervanging 
betrof van een onderwijzer, wiens lesuren 
vielen des namiddags van half vijf tot half 
zeven, zijnde uren welke slechts bij ~roote 
uitzondering op den rooster als lesuren worden 
aangemerkt, zoodat in dit geval de aanwezig
heid moest worden aangenomen van bijzondere 
omstandigheden, waaronder niet mocht woraen 
gec'ischt, dat de onderwijzer gedurende den 
geheelen bij den rooster van lesuren vastge
stelden schooltijd aan de school was verbonden 
in dien zin, dat hij gedurende dien geheelen 
tijd voor het aan de school te geven onderwijs 
beschikbaar was ; 

0. ten slotte wat betreft de onderwijznessen 
aan bovenbedoelde school Eind.straat 20 (pen
si?naat, ,Terurnlem) te Venray dat de onder
WIJZeres M. E. Mencke in 1924- tot de groote 
vacantie niet meer dan 9½ uren per week en 
daarna niet meer dan 10½ uren per week, en 
de onderwijzeres M. M. R: St,offels gedurende 
het tijdvak l ,Januari tot en met 29 .Februari 
l.924 niet meer dan 11 ½ uren per week, van 
l Maart 1924 tot aan de groote vacantie niet 
meer dan 12½ uren per week en daarna niet 
meer dan 12¾ uren per week les heeft gegeven ; 

dat onder deze omstandigheden deze onder
wijzeressen niet geacht kunnen worden aan het 
vereischte eener volledige dienstpraestatie te 
hebben voldaan en Onze Minister terecht bij 
zijne bestreden beslissing heeft beslist, dat 
voor deze leerkrachten geene aanspraak be
staat op de overeenkomstige Rijksvergoeding ; 

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

met handhaving van de bestreden beslissing 
van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 16 Juli 1925, n°. 11888 
afd. L. 0. F., het bedrag de.r Rijksvergoeding, 
bedoeld 1n art. 97 àer Lager-Onderwijswet 1920, 
over het jaar 1924 voor àeze school vast te 
stellen op f 6463.32. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunst-en en 
Wetenschappen is belast, enz. (A. B.) 

16 Juli 1926. RONDSCHRIJVEN van den Minis
ter van Binnenlandsche Zaken en Land
bouw aan Heeren Gedeputeerde Staten der 
onderscheidene provinciën, betreffenrle : 
verantwoording der provinciale fondsen . 

Ik heb de eer Uw College te berichten, dat 
de verantwoording der provinciale fondsen 
der Algemeene Rekenkamer aanleiding heeft 
gegeven tot het maken van de volgende op
merkingen. 

Relcenplichtig ambtenaar. 
In de eerste plaats is de Algemeene Reken

kamer van oordeel, dat waar een rekenplichtig 
provinciaal ambtenaar is aangewzeen, ·deze 
uitsluiterd belast zal moeten zijn met het beheer 
van de Algemeene provinciale kas, d. w. z. ont
van~sten en betalingen van allerlei aard zal 
doen, welke niet door middel "an den Postchè
que- en Girodienst kunnen geschieden. 

Enkele provirciën hebben echter dien ambte
naar het beheer over de provinciale postreke
ning opgedra/l"en. Dit nu acht de Kamer on
noodig en ook niet in overeenstemming met 
artikel 122 van de Provinciale Wet. Naar haar 
gevoelen kan over de fondsen, welke de Post
chèque- en Girodienst van de provincie onder 
zijne berusting heeft, slechts worden beRchikt 
op de in dat artikel bedoelde wijze, en kunnen 
Gedeputeerde fltat-en hunne bevoedhheid tot 
het afgeven van bevelschriften - waarmede 
girotiljetten en chèques op ééne lijn staan -
niet op een ambtenaar van de provincie dele
geeren. 

De Kamer acht bovendien de tusschenkomst 
van een rekenplichtig amb1enaar tot het doen 
van girobetalingen omslachtig omdat daardoor 
voor elke betaling eerst een bevelschrift op 
dezen en later een girobiljet of chèque moet 
worden opgemaakt. Het lijkt wel zoo eenvoudig 
dat Gedeputeerde Staten rechtstreeks betaal
baar stellen ten laste van de postrekening op de 
in artikel 122 van de Provinciale Wet bedoelde 
wijze. Ook kan de kamer niet inzien dat het 
noodig of wenschelijk zou zjjn om zooals in 
Noord-Holland, eene postrekening te doen 
openen ten name van den rekenplichtigen 
ambtenaar nevens de provinciale postrekening. 

Provinciale leeningen. 
Tot en met November 1925 geschiedde de 

betaling van rente en aflossing der provinciale 
leeningen door de betaalmeesters ingevolge 
bevelschriften, welke het totaal van de op een 
bepaalden datum vervallen obligaties of cou
pons vermeldden. De betaalmeesters brachten 
maandelijks in uitgaaf wat zij hadden betaald, 
onder overleg~ing bij de eerste betaling van 
bedoelde bevelschriften en verder van de be
taalde schuldbekentenissen en cou:r.on~. 

H et komt der Kamer wenscheliJk voor dat 
deze regeling zooveel doenlijk worde besten 
digtd en dat dus in het vervolg steeds bevel
schriften worden opgemaakt ten name van 
den ambtenaar of van de bank, aan wie de 
betaling is opgedragen De bedragen van deze 
bevelschriften worden dan door Gedeputeerde 
staten ten laste van de provinciale begrooting 
geboekt. Gedeputeerde Staten of de rekenplich
tigen leggen bij hunne verantwoording deze 
- niet voor rnldaan geteekende - bevelschrif
ten over, alsmede de betaalde obligaties en 
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coupons met eene specificatie vermeldende, per 
leening en per vervaldag, het aantal stukken 
van elke soort en het in totaal betaald bedrag, 
b.v. ' 

Leening 1923, Wegenverbetering, Rente per 
1 April 1926. 
2526 coupons ad f 
1627 

897 

2.50 
5.- .. . 

10.- .. . 
Totaal . 

f 6,315.
. ., 8,135.
. ., 8,970.
f 23,420.-

Dit totaal kan in één post in de geldelijke 
verantwoording worden opgenomen. 

Verstrekking van kasgelden. 
De ambtenaren of banken, die met het alge

meen kasbeheer van de provinciën zijn belast, 
zullen veelal niet - zooals vroeger de bf:ltaal
meesters over voldoende fondsen beschikken 
tot het doen van de vereischte betalingen en dus 
kredieten ten laste van de provinciale post
rekening moeten ontvangen. De bedrage~ dezer 
geldverstrekkingen, welke natuurlijk met ten 
laste van de begroeting kunnen worden geboekt, 
zouden, in de door Gedeputeerde Staten op te 
maken borderellen betreffende de . giro-ver 
antwoording in een afzonderlijke rubriek "geld
verstrekkingen" kunnen worden opgenon;_i~n. 
De Kamer kan dan nagaan of deze bedragen 
door de aan haar rekenplichtige ambtenaren 
of banken in ontvang zijn gebracht. 

Volledigheidshalve wordt hier nog aan toege
voegd dat prvinciale ambtenaren, die alleen 
voor bepaalde doeleinden gelden _ontvangen ~n 
dus niet met het algemeen geldehJk beheer ziJn 
belast, niet aan haar rekenplichtig zijn. Op de 
verantwoording van de aan die ambtenaren ter 
goede erkening verstrekte gelden of voorschot
ten, oefent de Kamer geen t oezicht uit. 

Ontvangsten en uitgaven buiten de provinciale 
begrooting oni. 

Het is gebleken, dat de provinciën ook beta
lingen en ontvangsten doen voor derden, welke 
tot dusver buiten de geldelijke rekening en 
verantwoording werden gehouden. De Kamer 
zou gaarne zien ·dat dergelijke posten voortaan 
eveneens werden verantwoord en wel in afzon
derlijke staten "ontvangsten" of "betalingen 
voor derden" . Zij zal daardoor o. m. kunnen 
nagaan of tusschen de afrekening van den 
Postchèque- en Girodienst en de verantwoording 
van Gedeputeerde Staten overeenstemming 
bestaat. 

Saldo's welke van de betaalmeesters zijn overge-
1wmen. 

Bij de opheffing van de kantoren der betaal
meesters zijn de in hunne kassen aanwezige pro
vinciale saldo'a aan de provinciale rekenplich
tigen afgedragen. Deze hebben echter de over
genomen bedragen nog niet aan de Ka mer yer
antwoord. De Kamer drintg er op aan, dat dit 
alsnog, zoo spoedig mogelijk, geschiedt. 

(B.) 

19 Juli 1926. RONDSCHRIJVEN van den Minis
ter van Binnenlandsche Zaken en Land
bouw aan H eereh Gedeputeerde Staten 
der onderscheidene provinciën, betreffende 
gemeente-financiën. 

Ik heb de eer het volgende onder de aandacht 
van Uw College te brengen. 

H et aantal gemeenten, dat in financieele 
moeilijkheden verkeert, neemt steeds toe_. ter
wijl uit de gegevens, die op dit stuk ten dienste 
staan, blijkt dat dit aantal ook verder nog beden
kelijk dreigt toe te nemen. Ik mee_n ter ads_truc
t ie op het volgende te mogen wiJzei:i. BhJkens 
de Statistiek der gemeentebegrootmgen van 
1925 waren er van de 265 gemeenten boven 
de 5,joo zielen 4n. of 17%, die haar rekening yan 
het laatste dienstjaar hadden moeten afslmten 
met een nadeelig saldo. De gemeenteschuld~n 
groeien in een zeer snel tempo aan. H et m~
staand bedrag der gemeentelijke leeni_ngen, 1s 
met terzijdestelling van de kasgeldleemngen en 
de woningbouw-voorschotten geste~e_n van 
f 230 millioen in 1898 tot f 1093 milhoen op 
1 Januari 1924, t erwijl bijv. in diezelfde per~ode 
de Rijksschulden opliepen van f 1092 milhoen 
tot f 2788 millioen. Hierin schuilt een groot 
gevaar. Een nog veel sterkere vermeerdering 
vertoonen de gemeentelijke uitgaven, die ~~gen 
van ± f ll0 millioen in 1900 tot f 1001 IDI!lioen 
in 1921. Een verbetering in den finan01eelen 
toestand van vele gemeenten zal dan ook eerst 
kunnen intreden, indien veel meer naar verso
bering wordt gestreefd. Uit de "Rangschik!ángs
lijst naar den Belastingdruk 1925/1926 (mtgave 
Centraal Bureau voor de Statistiek), blijkt dat 
er wel in het algemeen een daling valt te c~n
stateeren in het bedrag van het hoogst ge_lD:1d· 
deld inkomen, doch dat van een sterke neigmg 
tot verlaging van den belastingdruk niet kan 
worden gesproken. 

Naar aanleiding van _he_t bovenstaaf!de, h_eb 
ik gemeend, onder verwiJzmg naar de circulaire 
van mijn toenmaligen ambtsvoorganger d.d. 
15 September 1922 n°. 1~08? afd. B.~. ('.1an 
de Commissarissen der Komngm der provmcien) 
d.d. 29 September 1922, n°. 12470 afd. B. B. 
en d.d. 10 November 1922 n°. 14257 afd. B. B., 
mij tot Uw College t e moet en wenden, t en einde 
met Uwe medewerking te trachten tot verbete
ring te komen in den financie~len t oe~tand, 
waarin tal van gemeenten zICh bevmden. 
Naar mijn oordeel zal het toch geen betoog 
behoeven, dat een dergelijke poging n~odzake
lijk is, ook in verband met de lasten, d!e nood
lijdende gemeenten in de gevallen waa:~m hulp
verleening onafwijsbaar is, op het RiJk en de 
Provincie leggen. 

Ten einde het aantal noodlijdende gemeenten 
tot een zoo klein mogelijk aantal te beperken:en 
overigens in het algemeen een gezond gemeen
telijk financieel beheer t e bevorderen, wordt 
door mij, na overleg met mijn ambtgenoot van 
Financiën, een dringend beroep op Uw College 
gedaan, bovenbedoelde medewerking t e willen 
verleenen. De volgende gedragslijn zou ik aan 
Uw beter oordeel willen onderwerpen. 

a. Geen goedkeuring zal zijn t e hechte_n aan 
leeningsbesluiten tot het aangaan van leerungen, 
dan slechts in de allernoodzakelijkste gevallen 
en alleen indien onomstootelijk vaqtsta.at, dat 
de uitgaaf een leening wettigt. 

Een van de oorzaken van financieelen achter
uitgang van verschillende gemeent':ln is ~-1. 
hierin gelegen, dat men veel te spoedig geneigd 
is, uitgaven waarvan het nut zich over_meerdere 
jaren uitstrekt, ten laste van den b_1;11tenge_wo
nen dienst te brengen. Daardoor ZIJD geleide-
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1ijk vele gemeenten buiten verhouding tot haar 
draakracht, met schuld bezwaard geraakt en 
hebben zij alle weerstandsvermogen verloren . 
De regel, die het Rijk, behoudens uitzonderin
gen volgt, dat alleen die uitgaven uit den kapi
taaldienst mogen worden bestreden, die dadelijk 
vloeiende inkom.sten medebrengen, ten minste 
gelijk aan de rente der aan t e gane schuld , komt 
zeer aanbevelenswaardig voor ; 

b. Uit het bovenstaande volgt, dat goed zal 
dienen te worden toegezien op het bewaren van 
de juiste scheiding tusschen gewone en buiten
gewone uitgaven; 

c. Krachtige maatregelen zijn te nemen,ten 
einde conversie van leeningen, die veelal nog 
tegen een hoog rentetype loopen, te bevorde
ren · 

d.' Geen goedkeuring is te verleenen aan be
sluit en tot het aangaan van een leening tot 
dekking van een tekort op den gewonen dienst, 
tenzij in zeer bijzondere gevallen (voor nood
lijdende gemeenten), de Minist er van Financiën 
en ik daartoe medewerking verleenen. 

Ik meen hier te mogen opmerken, dat als 
r egel m. i. een gemeentebegrooting slechts 
goedgekeurd zal mogen worden, indien zij , voor 
zooveel den gewonen dienst betreft, sluit. E en 
tekort op eenig jaar zal men alleen door het 
aangaan van een (kasgeld) leening mogen 
dekken, indien absoluut te verwachten is, dat 
binnen zeer korten tijd, verbetering in den 
financieelen toestand zal intreden. I s dat niet 
het geval, dan zullen andere maatregelen 
moeten worden getroffen. Voorkomen dient t e 
worden, dat een tekort van jaar tot jaar blijft 
oploopen. 

c. Indien leeningen moeten worden gesloten , 
is t e waken t egen afslui ting met te langen loop
tijd; 

/ . Inperking is op t e leggen van de bedragen 
de vlottende (kas) schuld. 

H et kan n .l. niet worden tegengesproken, dat 
vele gemeenten haar bedragen aan kasgeld, 
soms wegens gebrek aan liï uide middelen uit 
anderen hoofde vloeiende, zeer hoog opvoeren, 
dan wel de reeds gesloten leeningen verlengen, 
waardoor de begrootingen met geroote bedragen 
voor rente worden bezwaard, veelal ook door 

. ver traagde aflossingen ; 
g. Te bevorderen is het voeren van een be

drijvenpolitiek, die in geen geval nadeelige 
financieele gevolgen heeft voor de gemeentekas, 
Is zulks niet mogelijk. dan kan het aanbeveling 
verdienen het bedrijf (bijv. grondbedrijven) op 
t e heffen : 

h. Aandrang zal zijn uit te oefenen op die 
gemeentebesturen , die een heffing van inkom
stenbelasting door eigen administratie hebben, 
dat het aandeel "kwade posten' ' tot het mini
mum wordt beperkt ; 

i . Een scherp toezicht is uit t e oefenen op 
het vaststellen der salarissen ; 

i. In het algemeen zal streng stelling zijn 
t e nemen, tegen het aangaan van verplichtingen 
door gemeentebesturen , die de financieele last en 
verzwaren, zonder dat uiterste noodzaak aan
wezig is. 

Met betrekki ng t ot dit pun t zij nog opge
merkt, dat ik ook de medewerking van mijn 
ambtgenooten op dit stuk zal vragen , door 
zich t e onthouden van het nemen of voorberei 
Jen van maat regelen leidende tot het leggen 

van financieele lasten op de gemeenten, zonder 
overleg met mijn Departement. 

Zoude Uw· College bereid zijn, Uwe onont
beerlijke medewerking' voor de naleving van 
het bovenstaande te verleenen, dan zal daaraan, 
naar mijn aanvankelijk oordeel, kracht kunnen 
worden bijgezet, door onthouding van de goed
keuring aan de begrooting indien zulks noodig 
is. 

H et ware mij aangenaam van Uw College 
te mogen verned!.en of door mij op de gevraagde 
medewerking kan worden ~erekend, t erwijl ik 
het op prijs zal stellen brj Uw antwoord in 
bevest igend geval tevens in kennis t e worden 
gesteld met de wijze, waarop Uw College ge
meend heeft, aan het bovenstaande uitvoerig 
te moeten geven. 

H et zal ten slotte wel geen betoog behoeven, 
dat ook al worden de hier gestelde regels in 
acht genomen, een recht op onderst and uit de 
Rijks of provinciale kas nimmer ontstaat . 

(B.) 

21 Juli 1926. R ESOLUTIE van den Minister 
van F inanciën houdende voorschriften ter 
uitvoering van de wet van 27 J uni 1926, 
Stbl. 227. 

§ 1. Zoodra bij een ontvanger der directe 
belastingen of der successierechten een ver
zoekschrift tot toepass ng van art. 1 der voor
melde wet binnenkomt, boekt hij dit in het re
gister best emd voor de aanteekening van n ge
komen stukken c.q. met vermelding van het 
aanta l bij lagen . Den datum van binnenkomst, 
het volgnummer van boeking en c.q. het aantal 
bijlagen t eekent hij vervolgens bij door hem te 
waarmerken verklaring op het verzoekschrift 
aan . Daarna doet hij de stukken t en spoedigste 
toekomen aan den inspecteur, aangewezen bij 
§ 2, onder toevoeging, indien zulks mogelijk is, 
van een duplicaat-aanslagbiljet, of wel onder 
m.ededeeling van de r eden waarom een dupli
caat-aanslagbiljet niet ' door hem kan worden 
overgelegd. 

§ 2. Ter uitvoering van art. l, derde lid 
der wet worden bij deze aangewezen als ambte
naar door wiens tusschenkomst een verzoek
schrift zal worden toegezonden aan den voor
zitter van den R aad van beroep : 

a. Voor alle verzoekschriften, ingediend bij 
een ontvanger der directe be!a;itingen : de in
specteur der directe belastingen onder wien het 
ontvangkantoor ressorteer t waar het verzoek
schrift is ingekomen ; 

b. Voor alle verzoekschriften, ingediend bij 
een ontvanger der successierechten : de inspec
t eur der directe belastingen onder wien de ge
meente ressorteert waar het ontvangkantoor 
is gevestigd ; 

c. Voor alle verzoekschriften , ingediend bij 
den ontvanger eener gemeente : de inspecteur 
der directe belastingen onder wien die gemeente 
ressorteer t. 

§ 3. De inspecteur, aangewezen bjj § 2 zend t 
het verzoekschTfit zoo spoedig mogelijk door 
aan den voorzitter van den R aad van beroep 
tot wien het is gericht, onder toevoeging, zoo 
mogelijk, van een duplicaat-aanslagbiljet. H ij 
doet de stukken steeds vergezeld gaan van een 
schriftelijke memorie van advies nopens het 
aan het verzoekschrift te geven gevolg. 
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Voor het uitbrengen van dit advies wint hij, 
zoo noodig, bericht en raad in van andere 
ambtenaren. 

Voor zooveel een verzoekschrift plaatselijke 
inkomstenbelasting betreft van een gemeente 
die deze belastin~ door haar eigen administratie 
doet heffen, is hij bovendien verplicht het ad
vies van het bestuur dier gemeente bij zijn 
memorie over te leggen. 

~ 4. De voorzitter van den Raad van beroep 
is bevoegd de tusschenkomst in te roepen van 
den bij § 2 aangewezen inspecteur der directe 
belastingen tot het verkrijgen van nadere inlich
tingen. De inspecteur is verplicht zoo spoedig 
en volledig mogelijk aan dit verzoek te voldoen. 

§ 5. Ter voldoening aan art. 2 der wet 
wordt voor de behandeling van verzoekschriften 
betreffende aanslagen, opgelegd in de gemeente 
Rotterdam, aangewezen de voorzitter van den 
Raad van beroep voor de directe belastingen I 
te Rotterdam. _ _ _ (Gem. Stem.) 

28 Juli 1926. BESLUIT tot bekrachtiging van 
een wijziging van het Rijnvaartpolitie
reglement voor den Rijn met inbegrip van 
de Waal en de Lek. S. 236. 

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

Waterstaat van 2 Juli 1926, La. K, afdeelihg 
vVaterstaat A, en van Buitenlandsche Zaken 
van 5 Juli 1926, Directie van Economische 
Zaken, n°. 20654 ; 

Gezien de door de Centrale Commissie voor 
de Rijnvaart in haar zitting van April 1926 
vastgestelde na te noemen wijziging van het 
Rijnvaartpolitiereglement ; 

Gelet op de herziene akte omtrent de Rijn
vaart van 17 October 1868, sedert gewijzigd ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
13 Juli 1926 n°. 22) ; . 

Gezien het nader rapport van Onze voornoem
de Ministers van 20 Juli 1926, La. F, afdeeling 
Waterstaat A, en 23 Juli 1926, Directie van 
Economische Zaken, n°. 22358 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat met ingang van 1 Augustus 

1926 van kracht zal zijn de na te noemen wijzi
ging van het bij Ons besluit van 23 Januari 1913 
(Staatsblad n°. 40) bekrachtigde Rijnvaart
politiereglement, ten aanzien van welk regle
ment het laatst een aanvulling van kracht is 
verklaard bij Ons besluit van 20 Juli 1925 
(Staatsblad n°. 336) ; 

Na paragraaf 25 wordt onder het hoofd: 
,,9bis. Bijzonder voorschrift voor de sleep

vaart bij Dusseldorf", 
een nieuwe paragraaf 25bis ingevoegd, lui

dende als volgt : 
"In het riviervak tusschen de kilometerraaien 

240.3 en 243.3 is het verboden stroomafwaarts 
te ddjven met vaartuigen met een grooter 
laadvermogen dan 50 ton." 

Onze Ministers voornoemd zijn belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad geplaatst en aan den Raad van State 
medegedeeld zal worden. 

Soestdijk, den 28sten Juli 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, H. v. D. VEGTE. 
De Minister van Buitenlandsche Zaken, 

VAN KARNEBEEK. 
(Uit,geg. 30 Juli 1926.) 

28 Juli 1926. BESC'HJKKING van den Minis
ter van Justitie, betreffende rechtstreek
schen doorvoer van ter zee binnenkomen
de vuurwapenen en munitiën. 

De Minister van Justitie, 
Gelet op het bepaalde in art. 2, lid 2 sub 3°., 

van het Koninklijk besluit van 11 Juli 1919, 
S J 74, houdende voorschriften ter uitvoering 
van de Vuurwapenwet 1919, zooals dit besluit 
is gewijzigd bij besluit van 15 Juli 1920 (Staats
blad n°. 608) ; 

Heeft goedgevonden : .. 
met ingang van 1 Augustus 1926 vr\J te laten 

den rechtstreekschen doorvoer van ter zee 
binnenkomende vuurwapenen en munitiën, 
welke voorwerpen zonder lossing of overlading 
binnen normalen tijd met het schip, waarop 
zij zich bevinden, weder ter zee worden wegge
voerd, mits de gezagvoerder van het schip 
onverwijld en in elk geval binnen twaalf uur 
na aankomst in de eerste Nederlandsche haven 
van de in zijn vaartuig aanwezige vuurwapenen 
en munitiën opgave doet aan het hoofrl van 
politie ter plaatse, en overigens ook aan het 
hoofd van politie têr plaatse, waar verder nog 
ligplaats gekozen mocht worden, en wijders die 
voorwerpen door de ambtenaren der invoer
rechten en accijnzen zijn verzegeld en in alle 
douanedocumenten en aangiften die vuurwape-

• nen en munitii'n steeds als zoodanig zijn ver
meld geworden. 

Dit besluit kan te allen tijde worden ingetrok-
ken. (B.) 

29 Juli 1926. BESLUIT, bepalende de bekend
making in het Staatsblad van het op 29 
October 1925 te Parijs tot stand gekomen 
Tnternationaal 'l'elegraafreglement, strek
kende tot vervanging van het op 11 Juni 
1908 te Lissabon vastgesteld reglement. 
s. 237. 

WIJ WILHELMINA, ENZ, 
Gezien het op 29 October 1925 te Parijs tot 

stand gekomen Internationaal Telegraafregle
ment, strekkende tot vervanging van het op 
11 Juni 1908 te Lissabon vastgesteld reglement, 
van welk eerste reglement een afdruk en een 
vertaling bij dit besluit zijn gevoegd 1 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van den !Oden Juli 1926, n°. 9, 
Afdèeling Posterijen en Telegrafie ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
bedoeld Reglement, alsmede de vertaling 

daarvan te doen bekend maken door plaatsing 
van dit besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn ieder voor zoovee:. 
hem aangaat, belast met de uitvoering van het
geen ten deze wordt vereischt. 

Soestdijk, den 29sten Juli 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, 
H. v. D. VEGTE. 

( Uitgeg. 23 Aug. 1926.) 

1 Hierna is alleen de Hollandsche vertaling 
opgenomen. 
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INTERNATIONALE TELEGRAAFOVER
EENKOMST met daar&ij behoorenà, re,g
lement, Herziening van Par-ijs (1925). 

INHOUDSOPGAVE. 
Overeenkomst van St.-Petersburg. 
Internationaal dienstreglement, Herziening van 

Parijs (1925). 
Artikel één. 

Art. 2. 
3. 

4. 

HOOFDSTUK I. 
INTERNATIONAAL NET. 

Samenstelling van het net. 
Samenstelling van het net. Werking 
van verkeerswegen. 
Onderhoud van verkeerswegen. 

HOOFDSTUK II. 
DUUR VAN DEN DIENST. OPENSTELLING VAN 

Art. 5. 
6. 

DE KANTOREN. 

Opening en sluiting van den dienst. 
Verkortingen, welke den aard van 
den omvang van den dienst der 
kantoren aangeven. 

HOOFDSTUK III. 
ALGEMEENE REGELEN BETREFFENDE HET 

VERKEER. 

HOOFDSTUK IV. 
SAMENSTELLING EN AANBIEDING VAN 

Art. 7. 

8. 
9. 

10. 
ll. 

12. 

13. 

14. 
15. 

Art. 16. 

17. 

Art. 18. 
19. 

TELEGRAMMEN. 

Verstaanbare taal en geheim schrift. 
Toelating van deze talen. 
Verstaanbare taal. 
Overeengekomen taal. 
Cijferschrift. 
Samenstelling van telegra=en. Tee
kens, welke gebruikt kunnen worden. 
Rangschikking vap de verschillende 
deelen van een telegram. 
H et opstellen van betaalde dienst
aanwijzingen. 
Het opstellen van het adres. 
Het opstellen van den inhoud en de 
onderteekening. Vaststelling van de 
identiteit van den afzender. Verkla
ring van echtheid der onderteekening. 

IWOFDSTUK V. 
REGEERINGSTELEGRilIMEN. 

Enkele paragrafen betreffende regee
ringstelegranunen . 
Telegrammen, welke van den Secre
taris-Generaal van den Volkenbond 
uitgaan. 

HOOFDSTUK VI. 
DIENSTTELEGRilIMEN. 

Diensttelegra=en en dienstpota's. 
Betaalde nota's. 

HOOFDSTUK VII. 
W OORDENTELLING. 

Art. 20. Woordentelling (algemeene aanwij
zingen). 

Art. 21. Woordentelling (in bijzonderheden 
opgenoemde regels). 

22. Voorbeelden van woordentelling. 

HOOFDSTUK VIII. 
TARIEVEN EN PRIJSBEREKENING. 

Art. 23. 

24. 
25. 
26. 

27. 

28. 

29. 

Europeesch verkeer en buiten-Euro
peesch verkeer. 
Gouden frank. 
Samenstelling van het tarief. 
Vaststelling van grondtaksen in het 
Europeesch verkeer. 
Vasts•elling van grondtaksen in het 
buiten-Europeesch verkeer. 
Tijdstip waarop nieuwe tarieven in 
werking treden. 
Bevoegdheid tot afronding der be
dragen. Vaststelling van munt-aequi
valenten. 

HOOFDSTUK IX. 
HEFFING VAN TELEGRil!KOSTEN. 

Art. 30. Heffing bij aanbieding; heffing bij 
ontvangst. 

31. Vergissingen bij de prijsberekening. 

HOOFDSTUK X. 
OVERSEINING VAN TELEGRilDIEN. 

Art. 32. 

33. 
34. 

35. 
36. 

37. 
38. 

39. 

40. 
41. 

Seinteekens van de Morse-code, van 
den Hughes-, den Baudot- en den 
Siemenstoestel. 
Volgorde bij de overseining. 
Regels voor de overseining. Oversei
ning in series. 
Overseining in series. 
Oproep van het kantoor in verbin
ding. Verbod om een telegram, dat 
niet aan de bepalingen voldoet, te 
vertragen. 
Regels voor de overseining. 
Ontvangst en controle door den op
nemenden ambtenaar. 
Ambtelijke herhaling (collationne
ment). 
Reçu. 
Behandeling van verminkte tele

garmm.en. 

HOOFDSTUK XI. 
VERZENDING VAN TELEGRAMMEN. 

Art. 42. Vaststelling van den door de tele
gra=en te volgen weg. Verzending 
van telegrammen per draad en per 
draadlooze. 

HOOFDSTUK XII. 
STORING DER TELEGRAFISCHE VERBINDINGEN. 

DUPLICAAT OVERSEINING. 

Art. 43. Behandeling in geval van storing der 
verbindingen. 

44. Verzending van telegrammen per 
post, ingeval van storing. 

HOOFDSTUK XIII. 
INTREKKING VAN EEN TELEGRill OP VERZOEK 

VAN DEN AFZENDER. 

Art. 45. Behandeling. 
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HOOFDSTUK XIV. 
TUITING VAN TELEGRAMMEN, 

Art. 46. Behandeling. 

HOOFDSTUK XV. 
AFLEVERING TER PLAATSE VAN BESTEMMING. 

Art. 47. Behandeling in verschillende gevallen 
48. 

HOOFDSTUK XVI. 
TELEGRAMMEN MET BIJZONDERN AANWIJZINGEN. 

Art. 49. 
50. 
51. 

52. 

53. 
54. 

,, 55. 

,, 56. 

57. 

58. 
59. 

60. 
61. 

Algemeene bepalingen. 
Dringende bijzondere telegrammen. 
Telegrammen met antwoord betaald . 
Behandeling ten kantore van afzen
ding. 
Telegrammen met antwoord betaald. 
Behandeling ten kantore van bestem
ming. Frankeering van het antwoord
telegram. Terugbetaling van het 
antwoordbewijs. 
Telegrammen met collationneering. 
Telegrammen met kennisgeving van 
ontvang. Behandeling ten kantore 
van afzending. 
Telegrammen met kennisgeving van 
ontvang. Behandeling ten kantore 
van bestemining. 
Naseining van telegrammen op ver
zoek van den afzender. Behandeling 
op de kantoren van afzending en van 
bestemming. 
Naseining van telegrammen op ver
zoek van den geadresseerde. 
Meervoudige telegrammen. 
Telegrammen met bezorging per bode 
of per post. 
Telegrammen met bezorging per bode 
Telegrammen met bezorging per post. 

HOOFDSTUK XVII. 
TELEGRAMMEN NAAR EN VAN SCHEPEN OP ZEE. 

Art. 62. Omschrijving van kustsein- en radio
telegrammen. 

HOOFDSTUK XVIII. 
KusTSEINTELEGRAMMEN. 

Art. 63. Kustseintelegrammen. 

HOOFDSTUK XIX. 
RADIOTELEGRAMMEN . 

Art. 64. Radiotelegrammen. 

HOOFDSTUK XX. 
TELEGRAFISCHE POSTWISSELS. 

Art. 65. Telegrafische postwissels. 

Art. 66. 

67. 

68. 

HOOFDSTUK XXI. 
PERSTELEGRAMMEN. 

Voorwaarden waarop perstelegram
men zijn toegelaten. 
Samenstelling van · perstelegrammen. 
Verplichting om perstelegrammen 
openbaar te maken. 
Algemeene bepalingen betreffende 
perstelegrammen. 

HOOFDSTUK XXII. 
TELEGRAMMEN VOOR MEERVOUDIGE BESTEM· 
JIIINGEN, WELKE PER DRAADLOOZE TELEGRAFIE 

WORDEN OVERGEBRACHT. 

Art. 69. Telegrammen voor meervoudige be
steminingen, welke per draadlooze 
telegrafie worden overgebracht. 

Art. 70. 

Art. 71. 

HOOFDSTUK XXIII. 
UITGESTELDE TELEGRAMMEN. 

Uitgestelde telegrammen. 

HOOFDSTUK XXIV. 
TELEFOONDIENST. 

Telefoondienst. 
Afd. A. 

B. 
C. 

D. 

E. 

F. 
G. 
H. 
I. 

K. 

L. 

M. 
N. 

0. 

P. 

Q. 
R. 
s. 

Internationa.al net. 
Duur van den dienst. 
Lijst van de geabonneerden 
en van de zelfstandige 
publieke stations. 
Gewone particuliere ge
sprekken. 
Dringende particuliere ge
sprekken. 
Bliksemgesprekken. 
Regeeringsgesprekken. 
Abonnementsgesprekken. 
Dienstgesprekken. 
Tarieven. Inning van de 
taksen. 
Wijze van toepassing der 
tarieven. Duur der ge
sprekken . 
Gespreksaanvragen. 
Telefoonoproep berichten 
en -voorberichten. 
Totstandbrenging en ver
breking van verbindingen. 
Ontheffing van taksen en 
terugbetalingen. 
Afrekening. 
Bewaring van bescheiden. 
,,Comité Consultatü I nter
national" voor telefoon-
verbindingen op grooten 
afstand. 

T. Algemeene bepalingen. 

HOOFDSTUK XXV. 
BEWARING VAN BESCHEIDEN. 

Art. 72. Terinijnen voor bewaring van be
scheiden. 

73. Inzage verleening van Ininuten van 
telegrammen. Uitreiking van afschrif
ten van telegrammen. 

HOOFDSTUK XXVI. 
ONTHEFFING VAN KOSTEN EN TERUGBETALINGEN. 

Art. 74. Vaststelling der gevallen waarin 
terugbetaling van kosten geschiedt. 

75. Behandeling van terugbetalingen. 
76. Vaststelling van de Administratie, 

welke in verschillende gevallen de 
terugbetaling moet dragen. 

77. Vaststelling van de Adininistratie, 
welke de terugbetaling moet dragen 
bij stuiting van telegrammen. 
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Art. 78. 

79. 
80. 

81. 

HOOFDSTUK XXVII. 
AFREKENING. 

Aanwijzing van de Administratiën, 
welke rekeningen samenstellen. 
Samenstelling van rekeningen. 
In het Europeesch verkeer kunnen 
de rekeningen naar gemiddelden 
worden samengesteld. 
Uitwisseling van rekeningen, onder
zoek van rekeningen, betaling van 
saldi. 

HOOFDSTUK XXVIII. 
VOORBEHOUD. 

Art. 82. Opsomming van onderwerpen, waar
op het voorbehoud kan betrekking 
hebben. 

HOOFDSTUK XXIX. 
INTERNATIONAAL BUREEL. WEDERKEERIGE 

Art. 83. 
84. 

85. 

86. 
87. 

Art. 88. 
89. 

INLICHTINGEN. 

Algemeene bepalingen. 
Vaststelling van de begrooting van 
het Internationaal bureel en ver
deeling der uitgaven. 
Betrekkingen tusschen de Admi
nistratiën · en het Internationaal 
bureel. 
Werkzaamheden van het Bureel. 
,,Comité consultatif international" 
voor telegraafverbindingen. 

HOOFDSTUK XXX. 
CONFERENTIES. 

Bijeenkomst der Conferenties. 
Kosten aan de Conferenties ver
bonden. 

HOOFDSTUK XXXI. 
TOETREDING. VERKEER MET NIET TOEGETREDEN 

ADllUNISTRATIEN. 

Art. 90. Weigering om de overeengekomen 
tarieven toe te passen. Keuze van 
het Europeesch of buiten-Europeesch 
verkeer. 

91. Bepalingen betreffende bijzondere 
ondernemingen. 

92. Verkeer met niet toegetreden Staten. 
Klapper. 
Aanhangsel. 

VERTALING. 

INTERNATIONALE TELEGRAAFOVER
EENKOMST, den 22sten Juli 1875 te 
St. Petersburg gesloten. Koninklijk besluit 
van l Juni 1876 (Staatsblad n°. 112). 

Art. 1. De Hooge contracterende Partijen 
kennen een ieder het regt toe, om door middel 
van de internationale telegrafen te correspon
deren. 

Art. 2. Zij verbinden zich tot het nemen 
van alle maatregelen, welke noodig zijn om 
het geheim en de goede overbrenging der 
berigten te verzekeren. 

Art. 3. Zij verklaren echter geene verant
woordelijkheid op zich te nemen met betrekking 
tot den internationalen telegraafdienst. 

Art. 4. Iedere Regering verbindt zich voor 
den internationalen telegraafdienst afzonder
lijke draden te bestemmen, wier aantal vol-

doende zal moeten zijn om eene snelle over
brenging der telegrammen te verzekeren. 

Die draden zullen aangelegd en bediend 
worden op de wijze, welke de ondervinding als 
de beste heeft doen kennen. 

Art. 5. De telegrammen worden in drie 
klassen gerangschikt : 

1°. Regerings-telegrammen, uitgaande van 
het Hoofd van den Staat, van de ministers, van 
de opperbevelhebbers der land- en zeemagt en 
van de diplomatieke en consulaire agenten der 
contracterende Regeringen, alsmede de ant
woorden op deze telegrammen ; 

2°. diensttelegrammen, uitgaande van de 
telegraafbesturen der contracterende Staten en 
betrekking hebbende op den internationalen 
telegraafdienst of op onderwerpen van alge
meen belang, door de genoemde besturen in 
gemeen overleg aangewezen ; 

3°. bijzondere telegrammen. 
Bij de overbrenging genieten de Regerings

telegrammen den voorrang bov!)n de overige 
telegrammen. 

Art. 6. Regerings- en diensttelegrammen 
mogen, welke ook hunne bestemming zij, in 
geheim schrift gesteld zijn. 

Bijzondere telegrammen in geheim schrift 
mogen gewisseld worden t usschen twee Staten, 
welke deze wijze van verkeer toelaten. 

De Staten, welke de afzending noch de 
ontvangst van bijzondere telegrammen in 
geheim schrift toelaten, moeten die telegrammen 
doorseinen, behoudens het in artikel 8 voorzien 
geval van schorsing van den telegraafdienst. 

Art. 7. De Hooge contracterende Partijen 
behouden zich de bevoegdheid voor, om de 
overseining te beletten van elk bijzonder tele
gram, dat gevaarlijk mogt schijnen voor de 
veiligheid van den Staat of strijdig mogt zijn 
met de wetten van het land, de openbare orde 
of de goede zeden. 

Art. 8. Iedere Regering behoudt zich even
zeer de bevoegdheid voor, wanneer zij zulk 
noodig oordeelt, den internationalen telegraaf
dienst, hetzij geheel, hetzij alleen op zekere 
lijnen en voor zekere soorten van berigten, 
voor onbepaalden tijd te schorsen, onder ver
pligting om daarvan terstond aan ieder der 
overige contracterende Regeringen kennis te 
geven. 

Art. 9. De Hooge contracterende Partijen 
verbinden zich eiken afzender in het genot te 
stefün van de onderscheiden inrigtingen, waar
omtrent de telegraafbesturen der contracterende 
Staten zijn overeengekomen, __ ten einde meer 
zekerheid en gemak te geven b1J het overbrengeD-
en bestellen der berigten. 

Zij verbinden zich eveneens hem in staat te 
stellen gebruik te maken van de maatregelen, 
door een der andere Staten genomen en bekend 
gemaakt, ten aanzien van bijzondere middelen 
van overbrenging ofb es telling. 

Art. 10. De Hooge contracterende Partijen 
verklaren de navolgende grondslagen voor de 
vaststelling der internationale tarieven aan te 
nemen: 

Er zal een eenvormig tarief worden toegepast 
voor alle berigten langs denzelfden weg, tusschen 
de kantoren van twee der contracterende Staten, 
onverschillig welke, te wisselen. Een zelfde 
Staat kan echter, in Europa, voor de toepassing 
van het eenvormig tarief in hoogstens twee 
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groote territoriale afdeelingen verdeeld worden. 
H et bedrag der seinkosten wordt van Staat 

tot Staat vastgesteld, in gemeen overleg tus
schen de uiterste en de tusschenliggende 
Regeringen . 

De tariefprijzen , toepasselijk op de berigten, 
.gewisseld tusschen de contracterende Staten, 
zullen, ten allen tijde, in gemeen overleg kunnen 
worden gewijzigd. 

De frank dient als eenheidsmunt bij de 
zamenstelling der internationale t arieven. 

Art. ll. De telegra=en, betreffende den 
dienst van de internàtionale telegrafen der con
tracterende Staten, worden over het geheele 
telegraafnet der genoemde Staten kosteloos 
geseind. 

Art. 12. De Hooge contracterende Partijen 
zijn elkander wederkeerig rekening schuldig 
van de door ieder hunner geheven kosten. 

Art. 13. De bepalingen van de t egenwoor
dige overeenkomst worden aangevuld door een 
reglement, waarvan de voorschriften ten allen 
tijde, in gemeen overleg tusschen de telegraaf
besturen der contracterende Staten, kunnen 
gewijzigd worden . 

Art. 14. Een centraal orgaan, gesteld onder 
het honge gezag van het opperbestuur van een 
d er contracterende Staten, daartoe door het 
reglement aangewezen, is belast met het ver
zamelen, ordenen en openbaar maken van 
opgaven en inlichtingen van eiken aard, betrek
kelijk de internationale telegrafie, met het 
onderzoek der aanvragen om wijziging in de 
tarieven en in het dienstreglement, met de 
bekendmaking der aangenomen veranderingen 
en, in het algemeen, met alle onderzoekingen 
en werkzaamheden, welke hetzelve in het 
belang der internationale telegrafie zullen 
worden opgedragen . 

De kosten, waartoe deze inrigting aanleiding 
geeft, worden door al de besturen der contrac
terende Staten gedragen. 

Art. 15. H et tarief en het reglement, voor
zien bij de artikelen 10 en 13, vormen bijlagen 
tot de tegenwoordige overeenkomst. Zij hebben 
dezelfde verbindende kracht als deze overeen
komst, en treden te gelijk met haar in wer
king. 

Zij zijn onderworpen aan herzieningen, 
waarbij alle Staten die er aan hebben deel
genomen zich zullen kunnen doen vertegen
woordigen. 

Tot dat einde zullen op gezette tijden admi
nistratieve vergaderingen plaats hebben , wor
dende de plaat s en de tijd van elke volgende 
vergadering door de voorafgaande bepaald. 

Art. 16. Deze vergaderingen zijn zamen
gesteld uit de afgevaardigden, die de besturen 
der contracteerende Staten vertegenwoordigen. 

Bij de beraadslagingen heeft ieder bestuur 
regt op ééne stem, met voorbehoud, dat, 
wanneer het verschillende van eene zelfde 
R egeering afhankelijke besturen geldt, de aan
vraag daartoe langs diplomatieken weg zij ge
daan aan de Regering van het land waar de 
vergadering moet bijeenkomen, vóór den dag, 
voor de opening bepaald, en mits ieder dezer 
besturen eene bijzondere en afzonderlijke ver
te0enwoordiging hebbe. 

De herzieningen , die het gevolg zijn van de 
beraadslagingen der vergaderingen, zijn niet 
van kracht dan na de goedkeuring van de 

Regeringen van al de contracterende Staten 
te hebben verkregen. 

Art. 17. De Hooge contracterende P artijen 
behouden zich, ieder voor zich, het regt voor, 
om afzonderlijk onder elkander bijzondere 
beschikkingen van allerlei aard t e maken om
trent de punten van de dienst, welke de geza
menlijke Staten niet betreffen. 

Art. 18. De Staten, die geen deel aan de 
tegenwoordige overeenkomst genomen hebben, 
zullen op hunne aanvraag daartoe kunnen 
toetreden. 

Die toetreding zal langs diplomatieken weg 
aan den contracterenden Staat, binnen welken 
de laatste vergadering gehouden is, en door 
dezen aan de anderen bekend gemaakt worden. 

De toetreding sluit in zich de aanneming 
van alle bepalingen en het genot van alle 
voordeelen, bij de tegenwoordige overeenkomst 
vastgesteld. 

Art. 19. De telegrafische betrekkingen met 
niet toetredende Staten of m et bijzondere 
ondernemingen worden geregeld in het alge
meen belang van de voortgaande ontwikkeling 
der verkeersmiddelen, door het reglement voor
zien bij artikel 13 der tegenwoordige overeen
komst. 

Art. 20. De t egenwoordige overeenkomst 
treedt in werking met den !sten J anuarij 1876, 
nieuwe stijl, en bljjft van kracht voor onbe
paalden tijd en tot één jaar na den dag waarop 
zij zal zijn opgezegd. 

De opzegging heeft alleen gevolg voor den 
Staat die haar gedaan heeft. Voor de overige 
contracterende partijen blijft de overeenkomst 
van kracht. 

Art. 21. De tegenwoordige overeenkomst 
zal bekrachtigd worden en de akten van be
krachtiging zullen binnen het kortst mogelijk 
tijdsverloop te St. Petersburg worden uitge
wisseld. 

Ten blijke waarvan de wederzijdsche gevol
m agtigden deze hebben onderteekend en er 
hunne zegels op hebben gesteld. 

Gedaan te St. P et ersburg, den 10/22 Julij 
een duizend acht honderd vijf en zeventig. 

Volgen de onderteekeningen. 

INTERNATIONAAL DIENSTREGLEMENT, 
behoorende bij de Internationale T elegraaf
overeenkomst van St . Petersburg. (Artikel 13 
der Overeenkomst) . (Herziening van Parijs 
1925). 

Art . één . Voor zoover dit Reglement niet 
anders bepaalt,. zijn de voorschriften, welke 
van toepassing zijn op de verbindingen per 
draad, eveneens op de draadlooze verbindingen 
van toepa.ssing. 

HOOFDSTUK I. 
I NTERNATIONAAL NET. 

(Artikel 4 van de Overeenkomst.) 

Samenstelling van het net. 

Art. 2. De kantoren. tusschen welke de 
wisseling van telegrammen onafgebroken, of 
zeer druk is, worden zooveel mogelijk door recht
streeksche verkeerswegen verbonden, welke 
voldoende waarborgen van mechanischen, elec
trischen en technischen aard bieden. 
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Sa7f!enstelling van ket net. Werking van verkeerB
wegen. 

Art. 3. § 1. De internationale verkeers
wegen worden tot een zoodanig aantal tot 
stand gebracht, dat zij voldoen aan alle be
hoeften van het verkeer tusschen de recht
streeks verbonden kantoren. 

§ 2. De dienstuitvoering op deze verkeers
wegen geschiedt in overleg tusschen de betrok
ken Administratiën. 

§ 3. 1. De internationale draden kunnen 
in geval . van storing aan hunne bijzondere 
bestemmmg_ worden onttrokken ; zij moeten 
echter aan die bestem,ming worden teruggegeven 
zoodra de storing is opgehouden . 

2. Elk der betrokken Administratiën ver
bindt zich, zoovool in haar vermogen ligt, het 
ges~oor~e draadgedeelte, dat op haar grond
gebied ligt, zoo spoedig mogelijk te vervangen. 

~- De binnenlandsche gedeelten van de 
bUiten gebruik zijnde internationale draden 
kunnen door de Administratiën worden gebruikt 
op voorwaarde, dat zij aan hunne gewone 
bestemm~g worden teruggegeven, zoodra het 
verzoek hiertoe wordt gedaan. 

§ ~- De overseining van telegrammen langs 
de m ternationale draden geschiedt in het 
algemeen alleen door de eindkantoren. De 
Administratiën nemen, elk voor zooveel haar 
betreft, maatregelen, dat op eiken belangrijken 
internationalen draad, een of meer kantoren 
van het traject in de plaats kunnen t reden van 
het als eindpunt aangewezen kan toor, indien 
het rechtstreeksch werken t usschen de beide 
eindkantoren onmogelijk wordt. 

Onderhoitd van verkeerBwegen. 

Ar~. 4. § 1. De Administratiën werken, 
elk bmnen hare eigen werkingssfeer, samen tot 
de bescherming van de internationale verkeers
wegen (draden, kabels, kantoren, draadlooze 
stations) ; zij nemen t en aanzien van eiken 
van deze verkeerswegen zoodani$e maatregelen, 
dat daarvan het beste partiJ kan worden 
getrokken. 

§ 2. In geval van storing van internationale 
verkeerswegen, deelen de betrokken kantoren 
elkaar den _uitslag van hunne onderzoekingen 
mede, ten emde den aard der storino te kunnen 
bepalen en deze in den kortst mogelijken tijd 
t e doen verdwijnen. 

§ 3 De eindkantoren der internationale 
draden met druk verkeer onderzoeken den 
electrischen toestand (isolatie, weerstand enz.) 
van . deze drade!;i telkens, wanneer zij zulks 
nuttig achten. ZIJ treden met elkaar in overleg 
omtrent dag en uur van deze metingen deelen 
elkaar den uitslag daarvan mede en g~an zoo 
spoedig mogelijk over tot opheffing van de 
waargenomen gebrekeP. 

HOOFDSTUK II. 
D UUR VAN DEN DIENST. O PENSTELLING VAN 

DE KAN TOR EN. 

Opening en sluiting van den dierist. 
. Art. 5. § 1. Tusschen belangrijke kan
~oren, welke met elkaar in verbinding staan 
•estaat_ zooveel mogelijk onafgebroken dag- e~ 

J achtdienst zonder onderbreking. 
§ 2. Elke Administratie stelt de uren vast, 

waarop de_ kantoren voor het publiek geopend 
moeten z1Jn. 

. § 3 ... De kantoren, welke geen onafgebroken 
dienstt1Jd hebben, mogen niet sluiten vóór al 
hurn:i,e internationale telegrammen zijn over
ge~emd naar een kant oor, dat langer geopend 
bh1ft. 

§ 4. Tusschen twee kantoren van verschil
lende Staten, welke rechtstreeks met elkaar 
verbonden zijn, wordt het sluitsein door het 
ka:ntoor, dat sluit aan het kantoor, dat geopend 
bhJft, gevraagd en door dit laatste kantoor 
gegeven. Wanneer de beide met elkaar in ver
binding st aande kantoren op hetzelfde tijdst ip 
sluiten, wordt het sluitsein door het kantoor 
van den Staat, welks hoofdstad het meest 
oostelijk ligt gevraagd en door h et andere k an
toor gegeven. 

. § 5. Voor kantoren met doorloopenden 
dienst loopen de dagdiensten van middernacht 
tot middernacht, behoudens wanneer door de 
bet rokken Administratiën anders is overeen
gekomen. 

§ 6. Dezelfde tijdregeling wordt aange
nomen voor alle kantoren van een zelfde land. 
pe wettelijke tijd, welke door een Administratie 
1s aangenomen, wordt aan de andere Admi
nistratiën medegedeeld door tusschenkomst van 
het Internationaal bureel. 

VerkOTtingen, welke den aard van den omvang 
van den dienst der kanJoren aangeven. 

Art . 6. 1. De volgende verkortingen zijn 
aangenomen om den aard van den dienst en de 
openstellingsuren der kantoren aan te geven : 
N . ~antoor met onafgebroken dag- en nacht-

drnnst ; 
N .j K antoor met uitgebreiden dagdienst ; 

C. K antoor met volledigen dagdienst · 
F. Spoorwegstation open voor het publiek 

verkeer ; 
P . K antoor aan een particulier toebehoorend; 
R. R adiotelegrafisch station aan den vasten 

wal of aan boord van een schip, dat blijvend 
voor anker ligt ; 

S. Kustseinpost ; 
T. Telefoonkantoor open voor het part iculiere 

t elegraafverkeer ; 
K. Kantoor, waar telegrammen van elke 

klasse worden aangenomen, doch dat voor 
d~ ontvangst alleen is opengesteld voor 
die t elegrammen, welke van de aanwijzing 
"telegraaf-restant" zijn voorzien, of welke 
op het stationsterrein moete11 worden 
afgeleverd ; 

VK. K antoor, waar telegrammen van elke 
klasse worden aangenomen, of alleen die 
van reizigers of van het personeel in het 
st ation verblijf houdende, doch dat voor 
de ontvangst van geen enkel t elegram is 
opengesteld ; · 

E. Kantoor alleen open tijdens het verblijf 
van het H oofd van den Staat of van 
het Hof ; 

B. Kantoor alJeen open tijdens het badseizoen ; 
H. Kantoor alleen open tijdens het winter

seizoen ; 
* gesloten kantoor . 

2. De voorafgaand!' verkort ingen kunnen 
onderling worden verbonden. 

3. De verkortingen B. en ij:. worden zooveel 
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mogelijk aangevuld met de vermelding der 
data van openstelling en sluiting der betrokken 
tijdelijke kantoren 

HOOFDSTUK JII. 
ALGEMEENE REGELEN BETREFFENDE 

HET VERKEER. 

(Artikelen 1, 2, 3, 5, 7 en8vande Overeenkomst). 

HOOFDSTUK IV. 
SAMENSTELLING EN AANBIEDING VAN 

TELEGRAMMEN. 

(Artikelen 5 en 6 van de Overeenkomst). 
Verstaanbare taal en geheim schrift. 

Toelating van deze talen. 
Art. 7. § l. De inhoud van telegrammen 

kan worden gesteld in verstaanbare taal of in 
geheim schrift, welk laatste wordt onderscheiden 
in overeengekomen taal en cijferschrift. Elk 
dezer talen kan afzonderlijk, of gezamenlijk 
met de andere in eenzelfde telegram worden 
gebruikt. 

§ 2. Alle Administratiën laten in hun 
geheele verkeer t elegrammen in verstaanbare 
taal toe. Zij zijn bevoegd bijzondere telegram
men, geheel of ~edeeltelijk in geheim schrift 
gesteld, zoowel bij aanbieding als bij ontvangst 
te weigeren, maar zij moeten deze telegrammen 
in doorgaand verkeer toelaten, behoudens in 
geval van schorsing, bedoeld in artikel 8 van 
de Overeenkomst. 

Verstaanbare taal. 
Art. 8. § 1. Verstaanbare taal is die, 

-welke een vcrstaanbaren zin oplevert in één 
of meer der voor het internationaal telegraaf
verkeer toegelaten talen. 

§ 2. Onder telegrammen in verstaanbare 
taal verstaat men die, welker inhoud geheel in 
verstaanbare taal is gesteld. Evenwel wordt het 
karakter van een telegram in verstaanbare taal 
niet gewijzigd door de aanwezigheid van over
-eengekomen adressen, handelsmerken, beurs
koersen, seinletters van het internationaal 
-seinboek, gebezigd in telegrammen, gewisseld 
wet schepen op zee, in gewone of 'handels
correspondentie gebruikelijke verkortingen als : 

fob, cif, caf, · svp, en elke andere soortgelijke, 
ter beoordeeling van het land, dat het telegram 
verzendt, of van een sleutelwoord, voorkomend 
als eerste woord van den inhoud van bank
telegrammen en dergelijke. 

§ 3. Elke Administratie bepaalt, welke van 
.de talen, die binnen het gebied van den Staat, 
waartoe zij behoort, gebruikt worden, door 
haar worden toegelaten voor het internationaal 
telegraafverkeer in verstaanbare taal. H et 
-gebruik van latijn en esperanto is eveneens 
toegelaten. 

Overeengekomen taal. 
. Art. 9. § 1. Overeengekomen taal bestaat 

mt woo~den, welke geen begrijpelijken zin 
vormen m één of meer der talen, welke zijn 
toegelaten voor het telegraafverkeer in ver
•Staanbare taal. 

§ 2. De woorden, hetzij bestaande of kunst
matig gevormde, moeten zijn samengesteld uit 
lettergrepen, welke in de Duitsche, Engelsche, 

,Spaansche, Fransche, Nederlandsche, Italiaan-

sche, Portugeesche of Latijnsche taal overeen
komstig het geldend gebruik kunnen worden 
uitgesproken. Kunstmatig gevormde woorden 
mogen niet de van accenten voorziene letters 

0 -
ä, á, a, é, n, ö en ü bevatten. 

§ 3. De woorden van de overeengekomen 
taal mogen niet langer zijn dan tien letters, 
volgens het i\forse-alphabet, waarbij de samen
voegingen ae, aa, ao, oe, ue elk geteld worden 
voor twee letters. De samenvoeging ch wordt in 
kunstmatig gevormde woorden eveneens voor 
twee letters geteld. 

§ 4. Samenstellingen, welke niet aan de 
voorwaarden van de beide voorgaande para
grafen voldoen, worden beschouwd als tot 
letterschrift met geheime beteekenis te be
hooren en dienovereenkomstig geteld. Evenwel 
zijn de samenstellingen, gevormd door met het 
taalgebruik strijdige samenvoeging van twee 
of meer woorden der verstaanbare taal niet 
toegels.ten. 

Cijferschrift. 
Art. 10. § 1. Cijferschrift bestaat uit : 
1. Arabische cijfers, groepen of reeksen 

Arabische cijfers met eene geheime beteekenis, 
of uit letters (met uitsluiting van de van 

0 

accenten voorziene letters ä, á, a, é, n, ö, ü), 
groepen of reeksen van letters met eene geheime 
beteekenis : 

2. woorden, namen, uitdrukkingen of samen
voegingen van letters, welke niet beantwoorden 
aan de voorwaarden voor verstaanbare taal 
(art. 8) of voor overeengekomen ta1tl (art. 9) 
gesteld. 

§ 2. Het gemengd gebruik in eenzelfde 
groep, van cijfers en letters met geheime 
beteekenis is niet toegelaten. 

§ 3. De groepen, bedoeld in artikel 8, § 2, 
worden niet geacht eene geheime beteekenis 
te hebben. 

Samenstelling van telegrammen. T eekens, welke 
gebruikt kunnen worden. 

Art. ll. § 1. De minuut van het telegram 
moet leesbaar geschreven zijn in teekens, welke 
hun aequivalent hebben in de hieronder vol
gende lijst van seinteekens en welkP in gebruik 
_zijn in het land, waar het telegram wordt 
aangeboden. 

§ 2. Deze teekens zijn de volgende : 
Letters. 

A, B, C, D, E, F, G, H, I , J, K, L, M, N, 
0, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Ä, A 
A, É, N, ö, ü. 

Cijfers. 
1, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Lees- en andere teekens. 
Punt(.), komma(,), punt-kom.ma(;), dubbele 

punt (:), . vraagteeken (?), uitroepteeken (!), 
afkappingsteeken ('), koppelteeken of streepje 
/-), haakjes ( ), aanhalingsteekens ("), breuk
streep (/), onderstreping. 

Betaalde dienstaanwijzingen en hare verkortingen. 
Urgent (Dringend) . . . . . . . . . . D 
Partiellement urgent (Gedeeltelijk drin-

gend) .. .. ....... . .. . PU 
Réponse payée X (Antwoord betaald X) RPX 
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Collationnement (Collationneering). . . TC 
Accusé de réception. télégraphique (télé

gramme avec) (Kennisgeving van 
ontvang :per telegraaf) (telegram met) PC 

Accusé de reception télégraphique urgent 
(télfgramme avec) (Dringende kennis
gevmg van ontvang per telegraaf) 
(telegram met) .......... PCD 

Accusé de réception postal (télégramme 
avec) Kennisgeving van ontvang per 
post) (telegram, met) .. ...... POP 

Faire suivre (Naseinen). . . . . . . . FS 
Poste (Post) . . . . . . . . . . . . . 
Poste recommandée (Post aaDgeteekend) PR 
Poste restante (Poste restante) . . . . GP 
Poste restante recommandée (Poste 

restante aangeteekend) . . . . . . . GPR 
Poste avion (Luchtpost) . . . . . .. PAV 
Télégraphe restant (Telegraaf restant) . TR 
Exprès (Bode). . . . . . . . . . . . 
Exprès paJ-é 1Bode betaald) . 
Mains propres (Eigenhandig) . 

XP 
MP 

Ouvert (Open) . . ..... . 
Jour (Dag) ........ . 
Nuit (Nacht) . . . . . . . . 
X Adresses (X adressen) . .. . 
Communiquer toutes adresses 

adressen mededeelen). . . . . 

. . TMX 
(Alle 

CTA 
JX X jours (X dagen) . . . . . . 

Presse (Pers) . . . . . . . . . 
Télégramme dilléré en langue fran çaise 

(Uitgesteld telegram in de Fransche 
Taal) . . ............. LOF 

Télégramme différé en langue du Pays 
d'origine ou désignée par ce Pays 
(Uitgesteld telegram in de taal van 
het land van afzending of in de door 
di_t land aangewezen taal) . . . . . LOO 

Télégramme différé en langue du Pays 
de destination ou désignée par ce Pays 
(Uitgesteld telegram in de taal van 
het land van bestemming of in de 
door dit land aangewezen taal) . . . LCD 

Télégramme sémaphorique (Kustsein
telegram) . . . . . . . . . . . . . SEM 
§ 3. Elke verwijzing, tusschenvoeging, door

haling of overschrijving moet door den afzender 
of door zijn vertegenwoordiger worden goed
gekeurd. 

§ 4. 1. Romeinsche cijfers zijn als zoodanig 
toegelaten, maar zij worden als Arabische over
gebracht. 

2. Ofschoon het vermenigvuldigingsteeken 
( X) niet zijn aequivalent heeft in de lijst van 
seinteekens, is het toch toegelaten. De letter x 
treedt er bij de overseining voor in de plaats ; 
deze wordt als een woord geteld. 

3. Uitdrukkingen als 30a, 30me, 30ne, 

1°, 2°, ~ enz. kunnen niet door de toestellen 

worden overgebracht ; de afzenders moeten er 
een omschrijving, welke kan worden over
geseind, voor in de plaats stellen, zoo bijvoor
beeld voor de bovenaangehaalde uitdrukkingen : 
30 exposant (exponent) a (of 30 a), trentième 
(dertigste), trentaine (dertigtal), primo (eerste), 
secundo (tweede), B dans losange (B in ruit), 
enz. 

4. Echter worden uitdrukkingen als 30a, 
30b, enz., 30bis, 30ter, enz., 30I, 30n, enz. 301, 
302, enz. , welke het huisnummer in een adres 
aanduiden, zelfs wanneer het een adres in den 

inhoud, of in de onderteekening van een tele
gram betreft, als zoodanig aangenomen, maar 
bij de overseining wordt het nummer van zijn 
exponent, of van de bijbehoorende letters of 
rijfers gescheiden door een breukstreep. Het 
zelfde geldt bij de overseining van huisnummers 
als 30A, 30B, enz. Voor de woordentelling 
volgens de regels voor de prijsberekening, 
wordt de breukst1eep in de groep van cijfers of 
van cijfers en letters waaruit het betrekkelijke 
huisnummer bestaat, niet voor een teeken ge
teld, zelfs niet, wanneer de afzender deze breuk
streep op zijn minuut heeft geschreven. De 
bedoelde uitdrukkingen worden bijgevolg in 
den volgenden vorm overgebracht: 30/A, 
30/B, enz., 30/bis, 30/ter, enz., 30/1, 30/2, enz., 
30/1, 30/2, enz., 30/A, 30/B, enz. 

Rangschikking van de verschillende deelen van 
een telegram. 

Art. 12. De verschillende deelen, waaruit 
een telegram kan bestaan, moeten in onder
staande volgorde zijn gerangschikt : 

1. De betaalde dienstaànwijzingen ; 2. het 
adres ; 3. de inhoud ; 4. de onderteekening. 

Het opstellen van betaalde dienstaanwijzingen. 
Art. 13. § 1. 1. Elke in het Reglement 

voorgeschreven betaalde dienstaanwijzing, waar
van ·de afzender wenscht gebruik te maken, 
moe• op de minuut onmiddellijk boven het 
adres worden geschreven. 

2. -Wat meervoudige telegrammen betreft, 
moet de afzerder deze aanwijzingen schrijven 
ho, en het adres van iederen geadresseerde, 
waarvoor zij kunnen gelden. Evenwel kan bij 
een dringend meervoudig, bij een uitgesteld 
meervoudig en bij een meervoudig telegram 
met collationneering worden volstaan met het 
slechts eenmaal vermelden van de overeen
komstige aanwijzing en wel boven het eerste 
adres. 

§ 2. De betaalde dienstaanwijzingen kunnen 
in eiken door het Reglement toegelaten vorm 
worden geschreven, maar zij worden voor de 
prijsberekening slechts geteld en overgeseind in 
den verkorten vorm door het Reglement aan
gegeven. De aannemende ambtenaar haalt 
eventueel de door den afzender geschreven aan
wijzing door en stelt er de overeenkomstige 
verkorting tusschen twee dubbele liggende 
strepen voor in de plaats (voorbeeld = TO = ). 

§ 3. De afzender kan aanwijzingen geven met 
betrekking tot de verzending van zijn telegram, 
met inachtneming van hetgeen bij de artikelen 
26, § 6, 27, § 2 en 42 is voorgeschreven. 

Het opstellen van het adres. 
Art. 14. § 1. 1. Elk adres moet, om te 

worden toegelapen, tenminste twee woorden 
bevatten, waarvan het eerste den geadresseerde, 
het tweede den naam van het telegraafkantoor 
van bestemming aanduidt. 

2. Voor telegrammen, bestemd voor China, 
is het gebruik van groepen van vier cijfers, om 
den naam en de woonplaats van den geadres
seerde aan te duiden, toegelaten. 

§ 2. 1. H et adres .moet alle aanwijzingen 
bevatten, welke noodig zijn om de aflevering 
van het telegram aan den geadresseerde zonder 
zoeken, of navragen te verzekeren. 

2. Het moet, voor groote steden, de straat 



447 29 Ju L I (S.237) 1926 

en het huisnummer vermelden, of bij gebreke 
daarvan, het beroep van den geadresseerde 
aanduiden, of alle andere noodige inlichtingen 
geven. 

3. Zelfs voor kleine plaatsen moet de naam 
van den geadresseerde, zooveel mogelijk, ver
gezeld gaan van een aanvullende aanwijzing, 
welke het kantoor van be~temming als leidraad 
kan dienen, ingeval de naam van den geadres
seerde verminkt is. 

§ 3. De adresaanwijzingen moeten geschre
ven worden in de taal van het land van bestem 
ming of in het Fransch ; de naam, de voor
namen, de firmanaam en de plaats van afleve
ring worden evenwel aangenomen, zooals de 
afzender deze heeft opgesteld. 

§ 4. 1. H et adres kan worden samengesteld uit 
den naam van den geadresseerde, gevolgd door 
het woord "téléphone" (telefoon) en het nummer, 
of de letter van zijn telefoonaansluiting, hetwelk 
niet noodzakelijk de overbrenging van het 
telegram per telefoon aan den geadresseerde 
tengevolge behoeft te hebben. Het adres wordt 
dan als volgt opgesteld : ,,Pauli téléphone" 
(telefoon) Passy 5074 Parijs". 

2. H et adres kan ook bestaan uit den naam 
van den geadresseerde en het nummer van zijn 
postbus. H et adres wordt in dit geval als volgt 
verl!leld : ,,Pauli boîte postale (postbus) 275 
PanJs". 

§ 5. Indien een telegram is gericht aan 
iemand, die bij een ander verblijf houdt, moet 
het adres, onmiddellijk na de aanduiding v_an 
den werkelijken geadresseerde, een der aan
wijzingen: ,,chez" {,,bij"), ,,aux soins de" 
(,,per adres"), of elke andere gelijkwaardige 
uitdrukking bevatten. 

§ 6. De naam van het telegraafkantoor van 
bestemming moet worden geplaatst nà de 
adresaanwijzingen, welke dienen om den ge
adresseerde en eventueel zijn woonplaats aan 
te duiden ; deze naam moet geschreven worden, 
zooals hij voorkomt in de eerste kolom van de 
Officieele Naamlijst der kantoren. Hij mag slechts 
worden gevolgd door den naam van het onder
deel van het land of door dien van het land 
zelf of wel door beide namen. In dit laatste 
geval moet de naam van het onderdeel onmid
dellijk op dien van het kantoor van bestemming 
volgen. 

§ 7. 1. Indien de als plaats van bestem
ming opgegeven naam niet . staat vermeld in 
de Officieele Naamlijst, is de afzender verplicht 
achter dien naam, hetzij den naam van het 
onderdeel van het land, of dien van het land 
van beste=ing te schrijven, dan wel elke 
andere aanwijzin~, welke hij voor de juiste 
verzending van zijn telegram voldoende acht. 
Dit moet eveneens geschieden, wanneer er meer 
kantoren van den aangegeven naam bestaan 
en de afzender niet in staat is, stellige inlich
tingen te verschaffen, welke het mogelijk maken 
om de officieele benaming van de plaats va,;t 
te stellen. 

2. In beide gevallen wordt het telegram 
slechts op verantwoordelijkheid van den af
zender aangenomen . 

§ 8. Het adres kan in een overeengekomen, 
of verkorten vorm worden geschreven. De 
bevoegdheid van een geadresseerde om zich 
telegrammen met een aldus samengesteld adres 
te doen afleveren , is echter afhankelijk van een 

tusschen dezen geadresseerde en het telegraaf
kantoor van bestemming, getroffen regeling. 

§ 9. Het adre.s van telegrammen met "poste 
restante" ot "telegraaf restant" moet den 
naam van den geadresseerde aangeven ; het 
gebruik van enkele letters, cijfers, alleen voor
namen en gefingeerde namen is voor deze 
telegrammen niet toegelaten. 

§ 10. Telegrammen, waarvan het adres 
niet voldoet aan de voorwaarden, neergelegd 
in de §§ l, 7 en 9 van dit artikel, worden ge, 
weigerd. 

§ ll. In alle gevallen, waarbij het adres 
onvoldoende is, worden de telegrammen slechts 
op verantwoordelijkheid van den afzender aan
genomen, indien deze op de verzending blijft 
aandringen. 

§ 12. In alle gevallen komen de gevolgen 
van een onvoldoend adres voor rekening van 
den afzender. 

Het opstellen van den inhoud en de onderteekening. 
Vaststelling van de identiteit van den afzender. 

Verklaring van echtheid der onderteekening. 
Art. 15. § 1. Telegrammen zonder inhoud 

zijn niet toegelaten. 
§ 2. De onderteekening is niet verplicht ; 

zij kan door den afzender in een gebruikelijken 
verkorten vorm worden gesteld, of vervangen 
worden door een telegram-adres. 

§ 3. De afzender van een bijzonder telegram 
is gehouden, zijn identiteit te bewijzen, indien 
hij daartoe door het kantoor van afzending 
wordt uitgenoodigd. 

§ 4. Hij heeft, van zijn kant, de bevoegd
heid in zijn telegram ·de verklaring van echtheid 
zijner onderteekening te doen opnemen, op de 
wijze, als de wetgeving van het land van afzending 
bepaalt. Hij kan deze verklaring doen over
seinen, hetzij woordelijk, hetzij in dezen vorm : 

"signature légalisée par ... " ( ,,onderteekening 
echt verklaard door ... . ") 

§ 5. Het kantoor onderzoekt de deugdelijk
heid van de verklaring van echtheid. Behalve 
in het geval, dat deze aldaar bekend is, wordt 
de onderteekening van de Autoriteit, die de 
verklaring van echtheid gegeven heeft, slechts 
dan door het kantoor als deugdelijk erkend, 
ivdien zij v.oorzien is van het zegel of van den 
stempel van deze Autoriteit. In het tegenover
gestelde geval moet de aanneming en over
seining van de verklaring van echtheid ge
weigerd worden. 

§ 6. De verklaring van echtheid wordt, zooals 
zij wordt overgeseind, in de woordentelling 
begrepen ; zij komt nà de onderteekening van 
het telegram te staan. 

§ 7. Bij de aanneming van een telegram 
met meer dan honderd woorden merkt de aan
nemende ambtenaar het laatste woord van 
iedere reeks van honderd woorden met een 
kruis ; de woorden van het adres worden be
grepen in de eerste reeks. 

HOOFDSTUK V. 
REGEERINGSTELEGRAMMEN. 

(Artikelen 5 en 6 van de Overeenkomst.} 
Enkele paragrafen betre.ffendee regeeringstele

gramrnen. 
Art. 16. § 1. Regeeringstelegrammen moeten 

voorzien zijn van het zegel of den stempel van 
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de Autoriteit, welke deze verzendt. Deze 
formaliteit wordt niet vereischt, wanneer de 
echtheid van het telegram aan geen twijfel 
onderhe-..,ig is. 

§ 2. H et recht om een antwoord als regee
ringstelegram t e verzenden wordt verkregen 
door de overlegging van het oorspronkelijke 
regeeringstelegram. 

§ 3. 1. Telegrammen van consulaire amb
t enaren, die handel drijven, worden slechts als 
regeeringstelegrammen beschouwd, indien ze 
aan officieele personen zijn gericht en over 
dienstzaken handelen. Intusschen worden t ele
grammen, welke aan deze laatste voorwaarden 
niet voldoen, wel door de kantoren aangenomen 
en als regeeringstelegrammen overgeseind, 
maar deze kantoren brengen ze onmiddellijk 
ter kennis van de Administratie, waartoe ze 
behooren. 

2. Regeeringstelegrammen dragen de dienst
aanwijzing " E tat" (,,Regeerings"); deze aan
wijzing wordt door het kantoor van afzending 
ambtshalve opgenomen aan het einde van de 
inleiding. 

§ 4. Regeeringstelegrammen mogen in elk 
verkeer in geheim schrift worden gesteld. 

§ 5. R egeeringstelegram men, welke niet vol
doen aan de voorwaarden, vermeld in de arti
kelen 8, 9 en 10, worden niet geweigerd, maar 
door het kantoor, dat de onregelmatigheden 
opmerkt , t er kennis gebracht van de Admi
nistratie, waartoe dat kantoor behoort. 

§ 6. Voor regeeringstelegrammen in ver
staanbare taal is gedeeltelijke herhaling ver
plicht ; regeeringstelegra= en, welke geheel of 
gedeeltelijk in geheim schrift zijn gesteld, 
moeten geheel en ambtshalve worden herhaald 
door het ontvangend of door het seinend 
kantoor, naar gelang van het stelsel, dat voor 
de overbrenging gebruikt wordt (artikel 39). 

§ 7. De afzender van een regeeringstelegram 
kan afzien van den bij artikel 5 van de Overeen
komst vastgestelden voorrang bij de overseining ; 
in dit geval moet op de minuut van het t elegram 
door den afzender de aanwijzing "sans priorité" 
(,,zonder voorrang" ) worden gesteld ; dat t ele
gram wordt, wat de volgorde van overseining 
betreft, als een gewoon bijzonder telegram 
behandeld. 

T elegrammen, welke van rlen Secretaris-Generaal 
van rlen Volkenbond uitgaan. 

Art. 17. De instelling van regeeringstele
grammen strekt zich uit t ot telegrammen, welke 
van den Secretaris-Generaal van den Volken
bond uitgaan, evenals tot de antwoorden op 
deze telegrammen. 

HOOFDSTUK VI. 
DIENSTTELEGRAMMEN. 

(Artikel 5 en 11 van de Overeenkomst .) 
Diensttelegrammen en dienstnota's. 

Art. 18. § 1. Diensttelegra= en worden 
onderscheiden in eigenlijke dienst telegrammen 
en in dienstnota's. 1 

§ 2. Zij worden in elk verkeer kosteloos 
overgebracht, uitgezonderd in de in het volgend 
artikel omschreven geva llen . 

1 Hierachter nota 's genoemd. 

§ 3. Zij worden in het Fra nsch gesteld, 
t enzij de betrokken Administratiën omtrent 
het gebruik van een andere taal, zijn overeen
gekomen. Dit geldt ook voor de ambtelijke 
opmerkingen, welke bij de overseining aan de 
telegrammen worden toegevoegd. 

§ 4. Zij moeten worden beperkt tot de 
gevallen van dringenden aard en in den meest 
beknopten vorm zijn gesteld. De administratiën 
en de t elegraafkantoren nemen de noodige 
maatregelen, om het aantal en de uitgebreid
heid der dienstberichten zooveel mogelijk t e 
verminderen. 

§ 5. 1. De eigenlijke diensttelegra= en 
worden gewisseld tusschen de Administratiën 
en de daartoe gemachtigde ambtenaren. 

2. Deze telegrammen vermelden in de in
leiding de dagteekening van aanbieding en 
dragen geen onderteekening. 

H et adres verkrijgt den volgenden vorm : 
,, .... . (afzender) à . .. .. (geadresseerde en 
bestemming) ; voorbeeld : Postelfoon à Burin
t erna Berne". 

3. De Telegraafadministratiën m oeten voor 
de tusschen elkaar gewisselde diensttelegram
men een verkort adres gebruiken. 

4. De inhoud van dienst telegramme_n mag 
in elk verkeer in geheim schrift worden gesteld. 
Diensttelegrammen, welke geheel of gedeeltelijk 
in geheim schrift zijn gesteld, worden geheel 
en ambtshalve herhaald, hetzij door het ont 
vangend, hetzij door het seinend kantoor, naar 
gelang van de toestellen , waarmede de over
seining plaats heeft (artikel 39, § 1). 

§ 6. 1. Nota's hebben betrekking op het
geen in den dienst voorvalt, of betreffen den 
dienst der lij nen, der radio-electrische stations 
èn der overseining. Zij worden tusschen de 
telegraafkantoren gewisseld en hebben geen 
adres noch onderteekening. 

2. Zij zijn dringend of gewoon al naar den 
aard van de mededeeling. 

3. Nota's betreffende den dienst der ver
keerswegen hebben voorrang boven andere 
nota's ; zij dragen aan het begin der inleiding 
de aanwijzing= ADG =. 

4. De plaats van bestemming en die van 
afzending dezer nota's worden uitsluitend in de 
inleiding aangegeven ; deze wordt als volgt 
opgesteld : ,,A Lyon Lilienfeld 15 10.45 m 
(dagteekening en tijd van aanneming); volgt 
de inhoud van het kantoor van afzending. 

5. Belangrij ke kantoren kunnen aan den 
naam van de plaats van afzending, in een ver
korten vorm, den naam van de afdeeling, 
waarvan de nota uitgaat, t oevoegen, bijvoor
beeld: ,,A Paris Berlin Nf (Nachforschungs
stelle-Service des recherches) 15 10.45 m (dag
t eekening en tijd van aanneming)" . Deze toe
voeging moet in het antwoord voorkomen, voor
beeld : ,,A Berlin Nf Paris 15 13.45". 

§ 7. l. N ot a's omt rent een vroeger over 
geseind telegram moeten alle aanwijzingen be
vat ten om het opzoeken van dit t elegram t e 
vergemakkelijken ; in het bijzonder het nummer 
van het kantoor van aanbieding, de dagteeke
ning voluit in let ters geschreven (de naam van 
de maand wordt alleen vermeld in geval van 
t wijfel), den in het oorspronkelijk telegram aan
gegeven verzendingsweg, den naam van den 
geadresseerde en voor zooveel noodig, het vol
ledig adres. Indien het oorspronkelijk t elegram 
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een serienummer droeg, moet dit eveneens in 
de nota worden vermeld. 

2. Indien er verschillende rechtstreeksche 
verzenrlingswegen tusscben twee telegraafkan
toren bestaan, is er aanleiding zooveel mogelijk 
aan te geven, wanneer en langs welken weg het 
oorspronkelijk telegram is overgeseind, terwij l 
de nota's zooveel mogelijk la!lgs denzelfden 
weg verzonden worden. 

3. Wanneer er storing is ontstaan op den 
door het oorspronkelijk telegram gevolgden weg, 
vermeldt het kantoor, dat voor de verder
seining moet zorgen, in de nota de aanwijzing 
,,dévié" (langs een omweg verzonden). 

4. Indien de kantoren van overneming zich 
niet terstond de noodige gegevens kunnen 
verschaffen, om gevolg te geven aan de nota's, 
moeten zij deze onmiddellijk verder seinen. 

5. De kantoren van overneming zijn echter 
gehouden, na de onmiddellijke verderseining 
van deze nota's, een onderzoek in te stellen, 
wanneer dit zijn nut kan hebben en wanneer 
hiertoe aanleiding bestaat, het noodige te 
verrichten. 

§ 8. Kan een tusschengelegen kantoor, zonder 
moeite of vertraging, de noodige gegevens ver
zamelen om gevolg te geven aan een nota, dan 
neemt het de noodige maatregelen om een 
noodelooze verderseining te voorkomen ; in elk 
ander geval zendt het de nota door naar haar 
bestemming. 

§ 9. Ingeval zulks volstrekt noodzakelijk is, 
kunnen diensttelegrammen of nota's per tele
foon worden overgebracht. 

§ 10. De bepalingen van dit artikel mogen 
i;iiet zoodanig wdrden opgevat, dat daaraan de 
bevoegdheid kan worden ontleend tot koste
looze overbrenging door mobiele radio-stations 
van diensttelegrammen, uitsluitend betrekking 
hebbend op den telegraafdienst, of tot koste
looze overbrenging over het telegraafnet van 
diensttelegrammen uitsluitend betrekking heb
bend op den dienst van mobiele stations, of tot 
kostelooze overbrenging door een of andere 
telegraafonderneming van diensttelegrammen, 
welke een concurreerende onderneming be
treffen. 

Betaalrle nota's. 
Art. 19. § 1. 1. De afzender en de ge

adresseerde van elk telegram, dat reeds over
geseind is, of waarvan de overseining nog aan 
den gang is, of de gemachtigde van een hunner, 
.kunnen gedurende den minimum-termijn voor 
bewaring van telegram bescheiden, zooals deze 
in art. 72 is vastgelegd, langs telegrafischen weg 
nlichtingen doen vragen of aanwijzingen geven 

omtrent dat telegram, na vooraf, indien noodig, 
hun hoedanigheid en hunne identiteit te hebben 
aangetoond. 

2. Zij moeten de volgende bedragen storten : 
1°. den prijs van het telegram, dat de vraag 

bevat; 
2°. indien hiertoe aanleiding is (zie § 3 

hieronder), den prijs van een telegram voor het 
antwoord. 

3. Zij kunnen ook, met het oog op een 
verbetering, een telegram, dat zij verzonden of 
ontvangev hebben, geheel of gedeeltelijk laten 
herhalen, hetzij door het kantoor van bestem
ming, of door dat van afzending, hetzij door 
een tusschengelegen kantoor. 

1926. 

4. Geldt het eene, door den geadresseerde 
gevraagde herhaling, dan behoeft deze slechts 
voor elk te herhalen woord het vastgestelde 
tarief te betalen. In dat tarief zijn de totale kos
ten voor de vraag en het antwoord begrepen. 
In het Europeesch verkeer bedraagt het mini
mum te beffen bedrag een frank vijftig cen
tiemen (1 fr. 50). 

§ 2. Telegrammen tot verbetering, aanvul
ling of intrekking en alle andere mededeelingen, 
welke betrekking hebben op reeds overgeseinde 
telegrammen, of op telegrammen, waarvan de 
overseining nog aan den gang is, moeten, 
indien zij aan een telegraafkantoor zijn gericht, 
uitsluitend tusschen de kantoren in den vorm 
van betaalde nota's voor rekening van den 
afzender of van den geadresseerde worden ge
wisseld. 

§ 3. 1. Betaalde nota's worden aangeduid 
door de aanwijzing ST. Zij , die op verzoek 
van den geadresseerde worden verzonden, om 
herhaling te verkrijgen van een vermoedelijk 
onjuist overgebracht telegram, houden steeds 
een telegrafisch antwoord in, zonder dat het 
noodig is, er de aanwijzing = RPx = aan toe 
te voegen. In andere gevallen, waarin een tele
grafisch antwoord wordt gevraagd, moet deze 
aanwijzing wel worden gebruikt. 

2. Indien de afzender verzoekt, dat het 
antwoord per post zal worden verzonden, moet 
de nota, in plaats van = RPx = de aanwijzing 
"Lettre" (,,Brief") dragen. Voor het antwoord 
wordt een bedrag van 40 centiemen (0 fr . 40) 
geheven . 

§ 4. 1. Deze betaalde nota's verkrijgen 
bijvoorbeeld den volgenden vorm : 

a. indien het verbetering of aanvulling van 
het adres betreft : 

"ST Paris Bruxelles 365 (nummer van de 
betaalde nota) 5 (aantal woorden) 17 (dag
teekening) = 315 douze (twaalf) François (num
mer, dagteekening voluit in letters, naam van 
den geadresseerde van het oorspronkelijk tele
gram)° remettez (ou lisez) .... (bestellen (of 
lees) ) ... .. . " (aanduiding der verbetering) ; 

b. indien het verbetering of aanvulling van 
den inhoud betreft : 

"ST Paris Vienne 26 (nummer van de betaalde 
nota) 8 (aantal woorden) 17 (dagteekening) = 
235 treize (dertien) Kriechbaum (nummer, dag
teekening voluit in letters, naam van den 
geadresseerde van het telegram, dat verbeterd._ 
moet worden). Remplacez troisième 20 par 2000. 
(verander derde woord van den inhoud 20 in 
2000)"; 

c. indien het betreft een verzoek om ge
deeltelijke of geheele herhaling van den inhoud : 

"ST Calcutta Londres 86 (nummer van de 
betaalde nota) 7 (aantal woorden) 17 (dag
teekening) = 439 vingtsix (zesentwintig) 
Brown (nummer, dagteekening voluit in let
ters, naam van den gadresseerde van het 
telegram, dat gedeeltelijk of geheel herhaald 
moet worden) . .Répétez premier, quatrième, 
neuvième (herhaal eerste, vierde, negende)" 
(woorden van den inhoud van het oorspronke
lijke telegram, welke herhaald moeten worden) 
of: ,,Répétez mot (ou ...... mots) après .. . . " 
(,,herhaal woord of . . . . . woorden na ..... ") 
dan wel "Répétez texte" (,,herhaal inhoud") ; 

d. indien het intrekking van een telegram 
betreft en antwoord per telegraaf is gevraagd : 

29 
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,,ST Paris Berlin 126 (nummer .,;an de be
taalde nota) 5 (aantal woorden) 17 (dagtee
keniDg) = RPx = 285 seize (zestien) Grune
wald (nummer, dagteekening voluit in letters, 
naam van den gadresseerde van het betrekkelijk 
telegram) annulez (intrekken)" ; 

e. indien het een verzoek om inlichtingen 
betreft, welke inlichtingen per telegraaf moeten 
worden gegeven : -

"ST Londres Berlin Nf 40 (nummer van de 
betaalde nota ) 7 (aantal woorden), 17 (dag
teekening) = RPx = 750 vingtsix (zes-en
twintig) Rpbinson (nummer, dagteekening van 
aanbieding voluit in letters, naam van_ den 
geadresseerde van het betrekkelijk telegram) 
donnez nom expéditeur (bericht naam afzen
der)"; 

/. indien het een verzoek om inlichtingen 
betreft, welke inlichtingen per brief moeten 
worden gegeven : 

"ST Londres Lisbonne 50 (nummer van de 
betaalde nota}, 6 (aantal woorden). 17 (dag
teekening) = Lettre = ( = Brief =) 645 treize 
(dertien) Emile (nummer, dagteekening van 
aanbieding voluit in letters, naam van den 
geadresseerde van het betrekkelijke telegram) 
confirmez remise (bevestig aflevering)". 

2. Wanneer de betaalde nota een antwoord 
noodig maakt, krijgt dit antwoord den volgen
den vorm: de aanwijzing "RST", het nummer 
van de betaalde nota, waarbij de vraag gedaan 
wordt, de naam van den geadresseerde van 
het oorspronkelijk telegram, gevolgd door de 
aan hem te richten mededeeling. Zoo zal bij
voorbeeld het antwoord op de betaalde nota, 
bedoeld in het voorbeeld c) den volgenden vorm 
verkrijgen : 

"ST Londres Calcutta 40 (nummer van het 
antwoord op de betaalde nota) 6 (aantal woor
den), 17 (dagteekening) = RST 86 (nummer 
van de betaalde nota, waarbij de vraag gedaan 
is) Brown (naam van den geadresseerde) Alba
tros, scrutiny, commune". (de drie woorden 
van het oorspronkelijk telegram, waarvan her
haling gevraagd is). 

§ 5. De in een telegram te herhalen of te 
verbeteren woorden worden aangeduid door de 
volgorde, welke zij in den inhoud van dat 
telegram innemen, zonder dat rekening wordt 
gehouden met de regelen voor de woordentelling. 

§ 6. De kosten van de betaalde nota's, in 
dit artikel bedoeld, worden terugbetaald over
eenkomstig het bepaalde bij artikel 74. 

§ 7. 1. Wanneer de woorden, waarvan 
herhaling wordt gevraagd, onduidelijk zijn 
geschreven, raadpleegt het kantoor van afzen
ding vooraf den afzender. Indien deze niet te 
vinden is, voegt het kantoor van afzending aan 
de herhaling een aanteekening toe in dezen 
vorm : ,,Ecriture douteuse" (,,twijfelachtig 
scbrif•"). 

2. Wanneer de herhaling een telegram be
treft, hetwelk per telefoon of langs een bijzon
dere t elegrafische verbinding aan het kantoor 
van afzending is aangeboden, vraagt dit kantoor 
eerst aan èlen afzender herhaling van de be
trekkelijke woorden. 

3. Blijkt in dit laatste geval, dat een of 
meer woorden, welke aldus herhaald zijn, 
anders behooren te luiden, dan zooals zij in het 
telegram voorkomen, dan geeft het kantoor 
de gevraagde herhaling, rekening houdende met 

de aangebracht,e verbeteringen, maar het laat 
op den inhoud van de betaalde nota de aan
wijzing CTP (conserver taxe payée = geheven 
kosten behouden) volgen, met de aanwijzing 
voluit in letters van het aantal door den af
zender verbeterde woorden, waarvan de ge
heven kosten niet moeten worden teruggegeven. 
Voorbeelden: ,,CTP un (een), CPT deux (twee), 
enz.". 

§ 8 1. De verschillende mededeelingen 
omtrent reeds overgebrachte telegrammen, 
waarvan in dit artikel sprake is, kunnen per 
post, door tusschenkomst van de telegraaf
kantoren van afzending en bestemming, worden 
verzonden. 

2. Deze mededeelingen worden steeds voor
zieD van h et stempel van het kantoor dat ze 
heeft opgesteld. ZiJ w01den als aangeteekende 
brief op kosten van den verzoeker verzonden, 
die tevens de kosten van het antwoord per post, 
indien hij dit antwoord verlangt, moet voldoen ; 
in dit geval frankeert de Administratie van be
stemming het antwoord. 

HOOFDSTUK VII. 
W OORDENTELLING. 

Woordentelling (algemeene aanwijzingen). 
Art. 20. § 1. 1. Alles, wat de afzender 

op zijn minuut schrijft, ter overseining aan zijn 
correspondent, wordt begrepen in de prijs
berekening en bijgevolg in de woordentelling 
opgenomen. 

2. De strepen, alleen dienende om op de 
minuut de verschillende woorden of groepen 
van een telegram van elkaar te scheiden, 
worden echter noch medegeteld, noch mede
geseind, en de leesteekens, afkappings- en kop
pelteekens worden slechts overgebracht en der
halve medegeteld op uitdrukkelijk verzoek van 
den afzender. 

3. Wanneer leesteekens, in plaats van af
zonderlijk gebruikt te worden, groepsgewijze 
voorkomen, worden zij als cijfergroepen be
rekend (art. 21, § 7). 

4. De verzendingsweg, al is deze door den 
afzender aangegeven, wordt voor de prijs
berekening niet medegeteld. 

§ 2. De naam van het kantoor van afzen
ding, het volgnummer van het telegram, de 
dagteEik~ning en de tijd van aanneming, de 
aanwiJzmg van den verzendingsweg en de woor
den, getallen of teekens, welke de ambtelijke 
inleiding vormen, worden niet in de prijs- -
berekening begrepen. De aanwijzingen, welke 
het kantoor van bestemming bereiken en de 
dagteekening en de tijd van aanneming in elk 
geval, (art. 37) worden overgenomen op het 
formulier, dat aan den geadresseerde wordt 
afgeleverd. 

§ 3. De afzender kan diezelfde aanwijzingen 
geheel of gedeeltelijk in den inhoud van zijn 
telegram opnemen. Zij worden dan bij de telling 
der te betalen woorden medegerekend. 

Woordentelling ( in bijzonderheden O'[)genoemde 
regels). 

Art. 21. § 1. In alle talen worden voor 
één woord geteld : 

1. Elk betaalde dienstaanwijzing, zooals 
deze in den door het Reglement toegelaten 
verkorten vorm voorkomt (art. 11). 
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2. In het adres : 
a. De naam van het telegraafkantoor of het 

mobiele station van bestemm,ing, geschreven 
zooals deze voorkomt in de daarvoor bestemde 
kolom van de Officieele Naamlijsten en aan
gevuld met alle aanwijzingen, welke in deze 
kolom voorkomen ; 

b. De naam van het telegraafkantoor van 
bestemming, aangevuld met de aanwijzing van 
het land of van het onderdeel daarvan, indien 
deze naam nog niet in de officieele Naamlijsten 
voorkomt (art. 14, § 7) ; 

c. Onderscheidenlijk de namen van onder
deelen van landen of van landen, indien deze 
geschreven zijn, in overeenstemm,ing met de 
aanwijzingen van de genoemde Naamlijsten, of 
met hunne andere benamingen, zooals deze in de 
inleiding van die lijsten worden aangegeven ; 

3. In telegrafische postwissels, de naam van 
het postkantoor van storting, de naam van het 
postkantoor van uitbetaling, alsmede die van 
de woonplaats van den geadresseerde ; 

4. Elk overeengekomen woord, dat voldoet 
aan de voorwaarden, vastgesteld bij artikel 9 ; 

5. Elk teeken, elke letter, elk op zich zelf 
staand cijfer, alsmede elk leesteeken, elk af
kappings- of elk koppelteeken, dat op verzoek 
van den afzender moet worden overgebracht 
(art. 20, § 1); 

6. De onderstreping ; 
7. De haakjes (de beide teekens, waaruit 

zij bestaan) ; 
8. De aanhalingsteekens (de beide teekens 

die aan het begin en aan het einde van één en 
dezelfde zinsnede staan). 

§ 2. Indien de verschillende deelen van elk 
der uitdrukkingen, welke voor één woord 
worden geteld en welke aanduiden : 

1. het kantoor van bestemming of kust-
station; 

2. het scheepsstation ; 
3. het onderdeel van het land ; 
4. het land van bestemming ; 
5. de in telegrafische postwissels voorko

mende bovenbedoelde namen, 
niet als één woord geschreven zijn, worden zij 

door den aannemenden ambtenaar aaneen
gevoegd. 

§ 3. 1. In telegrammen, waarvan de in
houd uitsluitend in verstaanbare taal is gesteld, 
wordt elk woord en elke toegelaten samen
voeging onderscheidenlijk voor zooveel woorden 
geteld, als zij aantal malen 15 letters bevatten 
volgens het Morse-alphabet ; de eventueel over
schietende letters, minder dan 15, worden ook 
voor één woord geteld. 

2. Banktelegrammen en dergelijke, welker 
inhoud in verstaan bare taal is gesteld en waarbij 
als eerste woord van den inhoud een sleutel
woord voorkomt, worden op dezelfde wijze 
behandeld. De lengte van dat woord mag echter 
10 letters niet te boven gaan. 

§ 4. 1. In overeengekomen taal is de 
maximum-lengte van een woord op tien letters 
vastgesteld, gerekend volgens de bepalingen 
van artikel 9, § 3. 

2. Woorden in verstaanbare taal, voorko
mende in den inhoud van een gemengd telegram, 
d.w.z. samengesteld uit woorden in verstaan
bare en in overeengekomen taal, worden voor 
één woord geteld, indien zij niet meer dan tien 
letters bevatten; bij langere woorden geldt elk 

tiental letters, alsmede de overscbietende let
ters, minder dan tien, voor één woord. Indien 
dit gemengd telegram bovendien cijferschrift 
bevat, worden de gedeelten in cijferschrift vol
gens het bepaalde in § 7 hierachter, geteld. 

3. Indien het gemengd telegram alleen 
bestaat uit gedeelten in verstaanbare taal en 
gedeelten in cijferschrift, worden de gedeelten 
in verstaanbare taal geteld volgens de regels 
van § 3 van dit artikel en die in cijferschrift 
volgens het bepaalde in de hierachter volgende 
§ 7. 

§ 5. Het adres van telegrammen, waarvan 
de inhoud geheel of gedeeltelijk in overeen
gekomen taal is gesteld, wordt voor de prijs
berekening geteld volgens het bepaalde bij §§ 
1 en 3 van dit artikel. De onderteekening wordt 
volgens dezelfde regelen geteld, met uitzonde
ring van sub 2 van § 1. 

§ 6. Woorden, welke door een afkappings
teeken zijn gescheiden, of door een koppelteeken 
zijn verbonden, worden onderscheidenlijk als 
op zich zelf staande woorden geteld. 

§ 7. 1. Groepen van cijfers of letters, 
handelsmerken, welke uit cijfers en letters zijn 
samengesteld, worden voor evenveel woorden 
geteld, als zij aantallen malen vijf cijfers of 
letters bevatten ; de overschietende letters of 
cijfers, minder dan vijf, worden ook voor één 
woord geteld. Elk der samenvoegingen ae, aa, 
ao, oe, ue, en ch, wordt voor twee letters geteld. 

2. Punten, komma's, dubbele punten, stre
pen en breukstrepen worden in de groep, 
waarin zij voorkomen, als een cijfer of letter 
geteld. Hetzelfde is van toepassing op letters 
of cijfers, welke in een adres, zelfs al komt dat 
in den inhoud of de onderteekening van een 
telegram voor, bij een huisnummer zijn gevoegd. 

§ 8. Met het taalgebruik strijdige samen
voeging of verandering van woorden is niet 
geoorloofd ; ook niet wanneer de samenvoegin
gen of wijzigingen verborgen zijn achter een 
omzetting van de volgorde van letters of letter
grepen. Intusschen kunnen namen van steden 
en landen, familienamen aan eenzelfden persoon 
toebehoorend, volledige benamingen van plaat
sen, pleinen, boulevards, straten en andere 
openbare wegen, namen van schepen, samen
gestelde woorden, als zoodanig in het Engelsch 
en Fransch toegelaten, en waarvan zoo noodig 
de juistheia moet kunnen worden aangetoond, 
geheele getallen, breuken, voluit in letters ge
schreven tiendeelige breuken of gebroken ge
tallen als één woord aaneengeschreven worden, 
dat geteld wordt overeenkomstig het bepaalde 
bij dit artikel, §§ 3 en 4. 

Voluit in letters geschreven getallen, waarbij 
de cijfers afzonderlijk of in groepen zijn aan
geduid, b.v. dertigdertig in plaats van drie
duizenddertig of zesvierzes in plaats van zes
honderdzesenveertig, zijn eveneens toegelaten 
en worden geteld naar reden van 15 of 10 letters 
per woord. 

§ 9. De woordentelling van het kantoor van 
afzending is beslissend, zoowel bij de over
seining als bij de internationale rekeningen. 

§ 10. 1. Indien een telegram echter met 
het taalgebruik strijdige samenvoegingen of 
veranderingen van woorden bevat in een andere 
taal, dan die van het land van afzending, 
hebben de Administratiën het recht te bepalen, 
dat het kantoor van bestemming het te min 

20* 
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geheven bedrag op den geadresseerde verhaalt. 
Wanneer van dit recht gebruik gemaakt 
wordt, kan het kantoor van bestemming weige
ren het telegram af te leveren, indien de geadres
seerde weigert te betalen. 

2. De Administratiën, welke van boven
staande bepaling gebruik maken, lichten de 
andere Administratiën door tusschenkom.st van 
het Internationaal Bureel in. 

3. Wordt betaling geweigerd, dan wordt 
een als volgt samengestelde nota aan het kan
toor van afzending gezonden : ,, Wien Paris 
18 17,10 (dagteekening en tijd van aanbieding) 
= Nr .. ... (naam van den geadresseerde) .... 
(de woorden herhalen, welke foutief zijn samen
ge"oegd of veranderd) .... mots (woorden)" 
(aanduiden voor hoeveel woorden zij hadden 
moeten worden geteld). Indien de afzender na 
behoorlijk te zijn ingelicht omtrent de reden 
der niet-aflevering, erin toestemt het ontbreken
de te betalen, wordt een als volgt samengestelde 
nota aan het kantoor van bestemming gezonden: 
"Paris Wien 18 7.40 s. = Nr ..... (naam van 
den geadresseerde) complément perçu (ontbre
kende bedrag bij betaald)". Terstond na ont
vangst dezer nota, levert het kantoor van aan
komst het telegran;i, indien dit is opgehouden, 
af. 

4. Voor de toepassing van dit artikel wordt 
een schip beschouwd als deel uit te maken van 
het grondgebied van den Staat, waartoe het 
behoort. 

§ ll. 1. Wanneer de Administratie van 
afzending bemerkt, dat een ontoereikend bedrag 
is geheven, kan zij het t e weinig betaalde op 
den afzender verhalen ; op dezelfde wijze gaat 
zij te werk, wanneer de onregelmatigheden te 
harer kennis worden gebracht door een tusschen
gelegen Administratie, of door de Administratie 
van bestemming. In dit laatste geval zijn de 
taksaandeelen aan de verschillende Administra
tiën verschuldigd, wanneer de inning der ver
schuldigde gelden kan plaats hebben. 

2. Geen enkel tusschengelegen kantoor of 
kantoor van bestemming kan echter de verder
seining, of de aflevering van het telegram op
schorten, behalve in de gevallen, bedoeld in § 10. 

Voorbeeû:len van woordentelling. 
Art. 22. De volgende voorbeelden verdui

delijken de toepassing van de regelen, welke bij 
de woordentelling moeten worden gevolgd : 

New-York*) .. . 
Newyork .... . 
Frankfurt Main *) . 
Frankfurtmain. . . 
Sanct Poelten *) . . 

Aantal 
woorden 

,----"---, 
'O l:>J) 
::, ::, 
C ·~ 

~~ê 
.5 ~~ 

~ ::=, ·~ 1s 
~ ~ § á5 
.s .s § 
1 
1 
1 
1 
1 

2 
1 
2 
1 
2 

*) In het adres worden deze verschillende 
uitdrukkingen door den aannemenden ambte
naar aaneengevoegd. 

Sanctpoelten . . . . . . . . l 
Emmingen Kr Soltau *) **) . 1 
Emmingenkrsoltau (16 letters) 1 
Emm.ingen Wurtt *) **) . . . 1 
Emm.ingenwurtt . . . . . . . 1 
New South Wales*) . . . . . 1 
Newsouthwales . . . . . . . . 1 
Rp 2,50 (betaalde dienstaanwijzing) 1 

Van de Brande 
Van debrande . 
Vandebrande .. 
Du Bois ..... 
Dubois (eigennaam) 
Belgrave square .. 
Belgravesquare .. 
Hyde Park ... . 
Hydepark ... . 
Hydepark square. 
Hydeparksquare . 
Saint James street . 
Saintjames street . . . 
Saintjamesstreet (16 letters) . 
Stjamesstreet . . 
Rue de la paix. 
Rue dela paix . 
Rue de lapaix . 
Rue delapaix. . 
Ruedelapaix . . . . . . . . . 
Boulevarditaliens (17 letters). . 
Boulevarddesitaliens (20 letters) 
Bdi taliens . . . . . . . . . 

Huisnummers. 

Aantal 
woorden 

1 
3 
2 
2 
1 
3 
1 

Aantal 
woorden 

3 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
3 
2 
2 
1 
4 
3 
3 
2 
1 
2 
2 
1 

Breukstrepen worden bij de prijsberekening 
niet medegeteld. 

5bis ( overseinen als 5/bis) . . . . . . . 1 
15 A of 15a (overseinen als 15/a) . . . 1 
15-3 of 153 ( overseinen als 15/3) . . . . 1 
15 bpr (overseinen als 15/bpr) (5 letters) 1 

Aantal 
woorden 

15/3 h 1 (overseinen als 15/3/h/ l) (5 letters) I 
15bis/4 (overseinen als 15/bis/4 (6 letters) 2 
A 15 (overseinen als a/15). . . . . . . 1 
1021 A/5 (overseinen als 1021/a/5) (6 let-

ters). . . . . . . . . . . . . . 2 
19 B/4 ög (overseinen als 19/b/4/ög) 

(6 letters) . . . . . . . . . . . 2 

Two hundred and thirty four 5 
Twohundredandthirtyfour (23 letters). 2 
Trois deuxtiers . . . . . . . . . . 2 
Troisdeuxtiers . . . . . . . . . . 1 
Troisneufdixièmes ( 17 letters) . . . 2 
Sixfoursix (in plaats van 646) . . . 1 
Quatorzevingt (in plaats van 1420). 1 
Eentweezes (in plaats van 126) . . . 1 
Einzweivier (in plaats van 124) . . . . 1 
Un deux quatre (3 verschillende cijfers) 3 

* In het adres worden deze verschillende 
uitdmkkingen door den aannemenden ambte
naar aaneengevoegd. 

**) Namen van kantoren overeenkomstig 
de aanwij zingen in de eerste kolom van de 
officieele Naam.lijst der telegraafkantoren. 
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Aanta l 
woorden 

Deux mille cent quatre-vingt-quatorze . 6 
Deuxmillecentquatrevingtquatorze (32 let-

ters). . . . . . . . . . 3 

Responsabilité (14 letters). . . 
Kriegsgeschichten (15 letters) .. 
Incompréhensible (16 letters) 
Wie geht's *). 
Wie geht's . . 
Wie gehts **) 
a-t-il *) . . . 
a-:r·il .... 
c'est-à-dire *). 
c;est:à:-dire. . 
aujourd'hui . 
aujourdhui. . 
porte-monnaie 
portemonnaie. . 
Prince of Wales . . . 
Princeofwales (schip) . . . 
3/4 8 (een groep, 4 letters) 
44½ (5 letters) . . 
444½ (6 letters) . 
444,5 ( 5 letters) . 
444,55 (6 letters) . 
44/2 (4 letters) . . 
44/ (3 letters) . 
2 % (4 letters) . 
2 p % .. . . 
Deux pourcent . 
Deuxpourcent . 
2 °loo (5 letters) 
2p°loo • · .. 
Deuxpourmille . 
54-58 (5 letters) . . . . . . . . . 
10 francs 50 centimes (of) 10 fr. 50 c . . 
10 fr. 50. . . 
fr. 10, 50 . . 
dixcinquante . 
11 h. 30 .. 
11,30 . .. 
huit/10 .. 
5/douzièmes 
May/August 

1 
1 
2 
4 
3 
2 
5 
3 
7 

4 
2 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
4 
3 
2 
1 
3 
1 
2 
2 
3 

15 X 6 ( overseinen als 15 x 6) . 3 
E. . . . . . . . . ... 1 
Emvthf (handelsmerk of geheim schrift) 2 
Emvchf (handelsmerk of geheim schrift) 2 
GHF . . . . . . . . . . . . . . 1 
G H F . . . . . . . . . . . . . 3 
G.H.F. (drie groepen van 2 letters) 3 
A p ( 1 . M- 4 etters) . . . . . . . . . . 

GHF45 (handelsmerk) (5 letters) . 
G H F 45 . . ........ . 
G.H.F.45 .. .... .. . . 
197a 
199ä (handelsmerk) (9 letters) . 

3 
M (handelsmerk) . . . . . . 

1 
4 
4 

2 

1 

*) De aannemende ambtenaar onderstreept 
met een klein streepje het leesteeken of de 
leesteekens, enz. waarvan de overseining ge
vraagd wordt, ten einde de aandacht van den 
overseinenden ambtenaar te trekken. 

**) Door het gebruik geijkte verbinding. 
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Aantal 
woorden 

L'afiaire est urgente, partir sans retard 
(7 woorden, 2 onderstrepingen) .- . - . 9 

L'afiaire est u rgente, partir sans retard 
(7 woorden, 2 onderstrepingen, 1 lees
teeken) . . . . . . . . . . . . . . 10 

Reçu indirectement de vos nouvelles (assez 
mauvaises) télégraphiez directement 
(9 woorden, een gedeelte tusschen 

R é~~kJ:!) ;,oé ·(2· ~o~rcieii, · 1 · woord 
10 

tusschen aanhalingsteekens) . . 3 

HOOFD TUK VIII. 
TARIEVEN EN PRIJSBEREKENING. 

(Artikel 10 van de Overeenkomst.) 

Europeesch verkeer en bititen-Europeesch verkeer. 
Art. 23. § 1. De telegrammen zijn voor 

de toepassing van de tarieven en van sommige 
dienstvoorschriften onderworpen aan de bepa
lingen van het Europee ch of van het bwten
Europeesch verkeer. 

§ 2. Het Europees~h verkeer omvat alle 
landen van Europa, alsmede Algerië . en de 
landstreken buiten Europa, waarvan door de 
betrokken Administratiën verklaard is, dat zij 
tot dit verkeer behooren . 

§ 3. Het buiten-Europeesch verkeer omvat 
alle andere landen, dan die in de voorafgaande 
paragraaf bedoeld. 

§ 4. Een telegram is onderworpen aan de 
r egels van het Europeesch verkeer, indien het 
uitsluitend de verkeer wegen van lander, welke 
tot dat verkeer behooren, doorloopt. 

Gouden frank . 
Art. 24. De frank, de munteenheid, welke 

wordt gebruikt als grondslag van de i?ternatiCl
nale tarieven in het Reglement en m de b1J
behoorende tabellen, is de gouden frank van 
100 centiemen met. een gewicht van 10/31 gram 
en een gehalte van 0.900. 

Samenstelling van het tarief. 
Art. 25. § 1. Het tarief voor ~e telegr~fi

che of radio-electrische overbrengmg van m
ternationale telegrammen bes~a~ uit= ... 

a. de eindtaksen der Adrrurustrat1en van 
afzending en van bestemming; . . ... 

b. de trasittak en van de Adrrurustrat1cn, 
welke hare tusschenkomst verleenen, iniev:i,l 
voor de overbrenging van telegrammen geormk 
wordt gemaakt van het grondgebied_,de inri_ch
tingen, of de verkeerswegen van die Admm1-
stratiën ; 

c. de bijzondere radiotak (en), welke even
t,ueel in elk bijzonder geval kunnen worden 
vastgesteld voor den te doorloop~n weg tus
schen de met elkaar werkende stations ; 

d. de bijzondere ti-ansittaksen, welke even
tueel in elk bijzonder geval kunnen worden 
vastgesteld voor deD onderzeeschen kabelweg. 

§ 2. Het tarief wordt uitsluitend per woord 
vastgesteld ; elke Administrat ie kan echter, 
maar alleen in het Eutopeesch verkeer, een 
minimumprijs vaststellen, welke een frank 
vijftig (1 fr. 50) per telegram niet mag te_ boven 
gaan en, in overeen, temming met artikel 29 
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van het Reglement, den prijs heffen •in den 
vorm welke haar geschikt voorkomt. 

Vaststelling van grondtaksen in het Europeesch 
verkeer. 

Art. 26. § 1. 1. In het Europeesch ver
keer worden de taksen vastgesteld overeen
komstig de bij dit R eglement behoorende 
tabel A. *) Deze taksen mogen echter niet 
hooger zijn dan : 

a. twaalf cent iemen (0 fr. 12), eindtaks en 
zeven centiemen (0 fr. 07) transittaks, voor de 
volgende Staten : 

Duitsr.hland, Spanie, Frankrijk, Groot-Britan
nië, Italië ; 

b. vijf en dertig centiemen (0 fr. 35), eind
taks en dertig centiemen (0 fr. 30), transittaks, 
voor de Vereenigde Socialist.ische Republieken 
der Sovj ets ; 

c. dertig centiemen (0 fr. 30), eindtaks en 
vier en twintig centiemen (0 fr. 24), transittaks, 
voor Turkije ; 

d. negen centiemen (0 fr. 09) eindtakg, en 
zeven centiemen (0 fr. 07), tranRittaks, voor de 
andere Europee~che Staten. 

2. Bij wijze van uitzondering en als over
gangsmaatregel wordt de eindtaks voor IJsland, 
Noorwegen, Polen en Zweden op t.ien centiemen 
(0 fr. 10) vastgesteld. De transittaks voor deze 
Staten wordt vastgesteld op zeven centiemen 
(0 fr. 07). 

§ 2. 1. Voor de langs radio-electrischen 
weg tusschen landen van het Europeesch ver
keer gewisselde telegrammen, mag de radiotaks, 
bedoeld in artikel 25, § 1, c. niet lager zijn 
dan het bedrag der telegraaftaksen, welke aan 
de tusschengelegen Administratiën verschuldigd 
zouden zijn voor hetzelfde verkeer langs den 
minst kostbr..ren weg per telegraaf. 

2. Wanneer de t.elegnmmen worden gewis
seld tusschen twee Rijks-radio-electrische sta
tions, wordt het gezamenlijk berlrag der transit
taksen t,usschen l:.eide Rtaten elk voor de helft 
gedeeld. Indien een of meer op den minst 
kostharen telegraafweg gelegen Rijlcs-radio
electrische stations hunne tusschenkomst ver'. 
leenen, worden de transittaksen voor elke sectie 
op dezelfde wijze verdeeld. 

§ 3. Indien de stations van overneming, 
waarvan gebruik wordt gemaakt, niet gelegen 
-zijn op den minst kostbaren telegraafwe~, wordt 
het van den afzender te heffen tarief, oat niet 
lager mag zjjn dan het tarief voor de over
brenging langs den minst, kostbaren weg per 
telegraaf, m gemeeTt overleg tusschen de betrok
ken Administratiën, vastgesteld en verdeeld, 
met dien verstande, dat de eindtaksen gelijk 
blijven aan die voor den minst koRtbaren weg 
per t.t>legraaf. 

§ 4-. 1. fa het Europeesch verkeer zijn alle 
Administratiën bevoegd hunne eind - of tran
sittaksen te verminderen. Deze wijzigingen 
moeten evenwel niet ten doel en tot uitwer
king hebben, dat een tarievenstrijd in het leven 
wordt geroepen tusschen bestaande wegen, 
maar wel, dat voor het publiek tegen gelijke 
prijzen, zooveel wegen worden opengesteld, als 
mogelijk is. 

*) Noot van het Internationaal bureel : 
Deze tabel wordt afzonderlijk door het Interna
tionaal bureel uitgegeven. 

2. De tariefsregelingen moeten zoodanig 
zijn, dat de eindtaks van het land van afzending 
steeds dezelfde is, onverschillig welke weg 
gevolgd wordt en dat hetzelfde geldt voor de 
eindtaks van het land van bestemming. 

3. De tarieven, welke uit deze wijzigingen 
voortkomen, moeten aan het Internationaal 
bureel worden medegedeeld, met het oog op de 
opneming daarvan in tabel A. 

§ 5. Het tarief tusschen twee landen van het 
Europeesch verkeer is altijd en langs alle wegen 
gelijk aan dat van den bestaanden weg, die door 
toepaRsing der grondtaksen en eventueel der 
kabel- of radio-electrische taksen, voortvloeien
de uit tabel A, den laagsten prijs oplevert, 
behalve het geval, bedoeld in § 3. 

§ 6. Indien echter de afzender, gebruik 
makend van de bevoegdheid, welke hom bij 
art. 42 verleend is, den verzendingsweg heeft 
aangegeven, moet hij den bij dezen weg be
hoorenden prijs betalen. 

§ 7. De in dit artikel aangegeven taksen 
zullen met ingang van 1 April l 92fl van toe
passing zijn. 

Vaststelling van grondtaksen in het buiten
Europeesch verkeer. 

Art. 27. § 1. In het buiten-Europeesch 
verkeer worden de eind- en transittaksen vast
gesteld overeenkomstig de bij dit Reglement 
behoorende tabel B. *) De taksen van de 
landen, welke tot het Europeesch verkeer be
hooren, met uitzondering van Turkije en de 
Vereenigde Socialistische Republieken der SoY
jets, mogen echter niet hooger zijn dan : 

a. twintig centiemen (0 fr. 20), eindtaks en 
vijftien centiemen (0 fr. 15) transittaks voor 
Duitschland, Spanje, Frankrijk, Groot-Britan
nië en Italië **) ; 

b. vijftien centiemen (0 fr. 15), eindtaks en 
twaalf centiemen (0 fr. 12) transittaks voor alle 
andere Staten . 

§ 2. 1. In het buiten-Europeesch verkeer, 
schrijft elke Administratie aan haar eigen kan
toren de wegen voor, wattrop de taksen van 
toepassing ziJn voor telegrammen, welke zonder 
verzendingsweg door de afzenders zijn aan
geboden. Indien de door d_e Administratie aan
gewezen weg niet de minst kostbare is, is de 
Administratie van afzending verplicht dezen 
verzendingsweg in de inleiding der telegrammen 
te doen vermelden, wanneer zulks noodzakelijk 
is, om de regelmatige verzending van deze 
telegrammen te verzekeren. 

2. Voor telegrammen met aangegeven ver
zendingsweg zijn de bepalingen van artikel 26, 
§ 6, van toepassing. 

§ 3. In het buiten-Europeesch verkeer 

*) Noot van het Internationaal bureel: 
Deze tabel wordt afzonderlijk door het Inter
nationaal bureel uitgegeven. 

**) Er is overeengekomen, dat Duitschland 
en Frankrijk voorloopig en bij wijze van over
gangsmaatregel hunne eindtaks tot twee en 
twintig centiemen (0 fr. 22) kunnen opvoeren 
en dat Duitschland, Spanje en Frankrijk ge
machtigd zijn voorloopig hunne tegenwoordige 
transittaksen te handhaven. (Noot van het 
Internationaal bureel : d .w. z. de transittaksen 
op 29 October 1925 van kracht). 
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hebben alle Europeesche en buiten-Europeesche 
Ad.ministratiën het recht (maar de Europeesche 
alleen binnen de toegelaten maxima), hunne 
eind- en transittaksen voor hun geheele verkeer 
of een gedeelte daarvan te wijzigen, op voor
waarde, dat de aldus vastgestelde eindtaksen 
van toepassing zijn op alle te volgen wegen 
tusschen twee zelfde landen. 

§ 4. De in dit artikel aangegeven taksen 
zullen met ingang van 1 April 1926 van toe
passing zijn. 

Tijdstip, waarop nieuwe tarieven in werking 
treden. 

Art. 28. § 1. Elk nieuw tarief en alle 
wijzigingen, welke de tarieven in hun geheel of 
ten deele betreffen, worden eerst geld ig na 
verloop van 20 dagen, nadat zij door het Inter
nationaal bureel ter kennis zullen zijn gebracht, 
den dag, waarop de kennisgeving is verzonden, 
niet medegerekend. 

Bevoegdheid tot afronding der bedragen. Vast-
stelling van munt-aequivalenten. · 

-Art. 29. § 1. De bedragen, welke op grond 
van de artikelen 23 t /m 28 worden geheven, 
kunnen naar boven of naar beneden worden 
afgerond, hetzij na toepassing der normale tak
sen per woord, vastgesteld, volgens de bij dit 
Reglement behoorende tabellen, hetzij door 
deze normale taksen te verhoogen of te verlagen, 
volgens de eischen van het muntstelsel of andere 
eischen van het land van afzending. 

§ 2. De wijzigingen, welke ter uitvoering 
van de vorige paragraaf worden aangebracht, 
zijn alleen van toepassing op het ten kantore 
van afzending geheven tarief en brengen geen 
wijziging in de verdeeling der taksen, welke 
aan de andere betrokken Administratië:ti. toe
komen. Zij moeten in dier voege worden toe
gepast, dat het verschil tusscben de te heffen 
kosten voor een telegram van vijftien woorden 
en den volgens de tabellen nauwkeurig bereken
den prijs, door middel van de aequivalenten 
van den frank, vastgesteld in overeenstemming 
met de bepalingen van den hierna volgenden 
§ 3, het vijftiende deel van dezen laatsten prijs, 
d.w.z. den reglementairen prijs van één woord, 
niet te boven gaat. 

§ 3. Ten einde de door de Overeenkomst 
voorgeschreven eenheid van prijs te verzekeren, 
stellen de landen der Vereeniging voor de heffing 
hunner telegramkosten een aequivalent in hunne 
eigen munt vast, dat de waarde van den frank 
zooveel mogelijk nabijkomt. 

§ 4. Elk land deelt het aequivalent, dat het 
geli:ozen heeft, rechtstreeks aan het Interna
tionaal bureel mede. Het Internationaal bureel 
maakt een lijst der aequivalenten op en zendt 
deze aan alle Administratiën der Vereeniging 
toe. 

§ 5. Het aequivalent van den frank kan in 
elk land wijzigingen ondergaan, welke verband 
houden met de stijgingen of de dalingen van de 
waarde van de munt van dit land. De Admi
nistratie, welke haar aequivalent wijzigt, stelt 
den dag vast, met ingang waarvan zij de tele
gramkosten volgens haar nieuwe aequivalent, 
zal heffen ; zij geeft daarvan kennis aan het 
Internationaal bureel, dat alle Administratiën 
der Vereeniging inlicht. 

HOOFDSTUK IX. 
HEFFING VAN TELEGRAMKOSTEN. 

Heffing bij aanbieding ; heffing bij ontvangst. 

Art. 30. § 1. De heffing van telegram
kosten geschiedt bij de aanbieding, behoudens 
de uitzonderingen, voor na te seinen telegram
men (artikel 56, § 7), bodekosten (artikel 60. 
§ 1), kustseintelegrammen (artikel 63, § 6), 
telegrammen voor meervoudige bestemmingen, 
welke langs radiotelegrafischen weg worden 
verzonden (artikel 69) en de door het kantoor 
van ontvangst opgemerkte, ten onrechte aan
gebrachte veranderingen of samenvoegingen 
van woorden (artikel 21, § 10), welke aanleiding 
geven tot een heffing van den geadresseerde. 

§ 2. De afzender van een internationaal 
telegram heeft het recht daarvan een ontvang
bewijs te vragen, waarop het bedrag der be
taalde kosten is vermeld. De Administratie van 
afzending is bevoegd uit dien hoofde een recht 
te haren voordeele, tot een maximum van 
vijftig centiemen (0 fr. 50), te heffen. 

§ 3. Indien er betaling bij aankomst moet 
plaats hebben, wordt het telegram slechts tegen 
betaling der verschuldigde kosten aan den ge
adresseerde afgeleverd, behalve wanneer in het 
Reglement anders bepaald wordt (artt. 56, 57 
en 61). 

§ 4. Als de bij aankomst te heffen kosten 
niet geïnd worden, draagt de Administratie van 
bestemming het verlies, behoudens bijzo~dere 
regelingen, welke in overeenstemming met 
artikel 17 van de Overeenkomst worden ge
troffen. 

§ 5. De Telegraafadministratiën nemen in
tusschen zooveel mogelijk de noodige maat
regelen, zoo noodig door den afzender een borg
stelling te doen storten, ten einde OJ? den afzen
der de kosten te verhalen, welke bij aankomst 
moeten worden geheven en niet door den ge
adresseerde worden betaald, tengevolge van 
diens weigering, of omdat het niet mogelijk is, 
hem te vinden, behalve wanneer het Reglement 
anders bepaalt (art. 57, § 4). 

Vergissingen bij de prijsberekening. 

Art. 31. § 1. De bij vergissing te weinig 
geheven telegramkosten moeten door den af
zender worden bijbetaald. 

§ 2. De bij vergissing te veel geheven tele
gramkosten worden, evenals de waarde van de 
op de telegrammen te veel aangehechte zegels, 
ambtshalve aan den rechthebbende terugbe
taald, indien het bedrag ten minste gelijk is 
aan twee franken (2 fr.). De terugbetaling van 
een kleiner bedrag dan twee franken (2 fr .) is 
niet verplicht, als de afzender er niet om ge
vraagd heeft. 

HOOFDSTUK X. 
OVERSEINING VAN TELEGRAMMEN. 

Beinteekens van de Morse-code, van den Hughes-, 
den Baudot- en den Siemenstoestel. 

Art. 32. Onderstaande lijsten vermelden de 
teekens, welke worden gebruikt bij de over
seining met toestellen, waarbij de Morse-code 
gebezigd wordt en bij de overseining met 
Hughes, Baudot en Siemenstoestellen. 
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Afdeeling A. 
Teekens van de Morse-code. 

Afstand en lengte der teekens : 
1. Een streep is gelijk aan drie punten. 
2. De afstand tusschen de teekens van een · 

zelfde letter is gelijk aan één punt. 
3. De afstand tusschen twee letters is gelijk 

aan drie punten. 
4. De afstand tusschen twee woorden is 

gelijk aan vijf punten. 
5. Bij den Wheatstone toestel is, wanneer 

gebruik wordt gemaakt van perforators met 
drie toetsen, de afstand tusschen twee letters 
gelijk aan een blank en de afstand tusschen 
twee woorden gelijk aan drie blanken. 

a - 
ä 

Letters. 
m 
Il 

á of~----- Il-----

b ---- 0 
c - - -- ö ----

p eb---
d q ----
e 
é 
f 

f 
j ----
k 

r 
s 
t 
u 
ü 
V 

w 
X 

1 ij----
z 

Cijfers. 
6 l 

2 
3 
4 
5 

7 --- --
8 --- --
9 ---- -
0 -----

Bij de ambtelijke herhaling en in de inleiding 
• der telegrammen moeten de cijfers worden 

overgeseind door middel van de volgende 
teekens, van welke ook gebruik kan worden 
gemaakt in den inhoud van telegrammen, uit
sluitend uit cijfers bestaande. De telegrammen 
moeten in dit geval de dienstaanwijzing "en 
cbiffres" (,,in cijfers") dragen. 
l 6 - ----
2 7 
3 8 
4 9 
5 0 

Lees- en andere teekens. 
Punt . . . . . (.) .. 
Puntkomma . . . . . . . ( ; ) - . - . - -
Komma ......... (,) --- ---
Dubbele punt ...... (:) --- - - -
Vraagteeken of verzoek om 

herhaling van een niet 
begrepen teeken . . . . 

Uitroepteeken . . • . . 
Afkappingsteeken. . . . 
Koppelteeken of streepje 
Breukstreep . . . . . . . 
Haakje~ (voor en achter de 

woorden) ... . ... . 
Aanhalingsteekens (voor en 

achter elk woord of elk 
gedeelte van een zin tus-

(?)------
( !)-----
(')-----
(-)-----
(/)-----

)------

schen aanhalingsteekens) (,, ") - - - - - · 
Onderstreping (voor en ach-

ter de woorden of zinsnede) - - - - - -
Dubbele streep. . . . . . ( = ) - - - --
Begrepenteeken (dit teeken 

wordt bij de radiotelegrafie 
als oproepingsteeken ge-
bruikt) . . . . . . 

Vergissingsteeken ... 
Kruis of sluitteeken. . ( + ) -- -- -
Uitnoodiging tot overseining 
Wachtteeken. . . . . . . 
Einde van de corresponden

tie (kwijtingsteeken) . . ... - ---. 
Oproepingsteeken (begin van 

elke overseining) . . . . 
Teeken, dat het nummer van 

aanbieding, of serienum
mer van een telegram aan-
geeft . . . . . ... . 

Scheiteeken voor de over
seining van gebroken ge
tallen ( tusschen de over 
te seinen gewone breuk 
en het geheele getal) . . 

Teeken, dat gebruikt wordt, 
om een groep of een woord 
in een telegram aan te 
duiden .. ...... . 

Teeken: is het juist ? (uit
sluitend gebruikt bij draad-
looze telegrafie). . . . . - - - - -
Ten einde elke mogelijke verwarring te ver

mijden, moet bij de overseining van getallen, 
waarin een breuk voorkomt, de breuk worden 
overgeseind door haar, naar omstandigheden, 
te doen voorafgaan of te doen volgen door het 
daarvoor aangewezen scheiteeken. 

Bijvoorbeeld: Voor 1 1/16 worde overge
seind 1 - - - - - 1/16; opdat men niet zal 
lezen 11/16; voor 3/4 8, worde overgeseind 
3/4 - - - - - 8, opdat niet 3/48 zal worden 
gelezen ; voor 2 1/2 2, worde overgeseind 
2 - - - . - 1/2 . - .. - 2, opdat niet 21/22 zal 
worden gelezen. 

Afdeeling B. 
Teekens van den Hughestoestel. 

Letters: 
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, iVI, 
N, 0, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. 

Cijfers : 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, o. 

Lees- en andere teekens : 
Punt . ... 
Puntkomma, . 
Komma, ... 
Dubbele punt 
Vraa,gteeken . 
Uitroepteeken .. 
Afka.ppingsteeken . 
Kruis ....... . . 
Koppelteeken of streepje . 
Breukstreep . . 
Dubbele streep . 
Ilaa.kje (links) . 

( . > 
( ; } 
( ' ) 
( : ) 
( ? ) 
( ! ) 
( ' ) 
(+) 
(-) 
(/) 
(=) 
( 

H a.akje (rechts). . 
Aanha,lingsteeken . . . . . . . ( " } 
en .................. ( &} 
in eenige landen, E accent (É) of het teeken §. 
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De afstand tusschen twee getallen of tusschen 
een getal en een teeken, dat geen betrekking 
heeft op dat getal, wordt door een "blank" 
aange~even. Een groep, welke wordt gevormd 
door cijfers en letters moet door twee "blanken" 
van de uitdrukking (woord of getal), die vooraf
gaat of die volgt worden gescheiden. Bij de 
overseining van een getal, waarin een breuk 
voorkomt, wordt de breuk door een "blank" 
gescheiden van het geheele getal, dat vooraf
gaat, of dat volgt. 

Voorbeelden: 1 3/4 en niet 13/4; 3/4 8 en 
niet 3/48. 

De onderstreepte woorden en zinsneden wor
den voorafgegaan en gevolgd door twee liggende 
strepen (voorbeeld : - - zonder verwijl - -) 
en door den ambtenaar van het kantoor van 
ontvangst onderstreept. 

Om het kantoor, waarmede men verbonden 
is te roepen, of om te antwoorden : een klein 
aantal malen afwisselend blank en N. 

Om voortdurend hetzelfde teeken te vragen, 
teneinde de snelheid te regelen : eene samen
voeging van blank, I en T, zooveel malen 
herhaald, als noodig is. 

Om regeling van den electro-magneet te 
vragen, of daartoe in staat te stellen : eene 
samenvoeging van blank, I , N en T, zooveel 
malen herhaald, als noodig is. 

Om wachten te geven : de samenvoeging 
A T T, gevolgd door een getal, dat in minuten 
den vermoedelijken duur van het wachten 
aangeeft. 

Om een vergissing aan te duiden : tweemaal 
N achtereen, zonder eenig leesteeken. 

Teneinde het kantoor in verbinding in de 
rede te vallen : twee of drie willekeurige letters, 
op behoorlijken afstand achter elkaar. 

Om het einde van een telegram aan te duiden ; 
het kruis, voorafgegaan door een cijferblank. 

Om het einde van de overseining van een 
serie aan te duiden : een vraagteeken na het 
kruis. 

Om aan te duiden, dat de correspondentie is 
afgeloopen (kwijtingsteeken) : tweemaal blank. 

De teekens op de E aan het einde der woorden 
(met of zonder s) worden, wanneer zij van wezen
lijk belang zijn, met de hand bijgeschreven. (Voor
beeld: Achète, acheté). In dit laatste geval 
herhaalt de seinende ambtenaar het woord, na 
de onderteekening en plaatst daarbij de É 
tusschen twee blanken, om de aandacht van 
het kantoor van ontvangst er op te vestigen. 

0 • 

Voor ä, á, a, n, ö en ü, wordt onderscheidenlijk 
ae, aa, ao, n, oe en ue geseind. 

Afdeeling C. 
Teekens van den Baudottoestel. 

Letters. 
A, B, C, D, E, É, F, G, H, I , J, K, L, M, 
N, 0, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. 

Cijfers : 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 

Lees- en andere teekens : 
:?!' - /= () %&+*" 

De voorschriften betreffende de overseining 
van geheele getallen, gebroken getallen en 
onderstreepte woorden of zinsneden, alsmede 

0 • 

van de letters ä, á , a, n, ö en ü, welke bij den 

Hughestoestel van toepassing zijn, zijn zulks 
eveneens bij den Baudottoestel. 

Ten einde een kantoor te roepen, wordt "ohé" 
geseind, gevolgd door de aanduiding van het 
geroepen kantoor, terwijl men eindigt met 
verschillende wisselingen (beurtelings neer
drukken van den 4den en 5den toets). 

Ten einde een vergissing aan te duiden, het 
teeken * ; ten einde het kantoor in verbinding 
in de rede t e vallen, de teekens PPP of % % % , 
zoolang als zulks noodig is; na elk telegram of 
elke serie, het teeken +. 

Afdeeling D. 

'l'eekens van den Siemenstoestel. 

Letters: 
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, 
N, 0, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. 

Cijfers : 
l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 0. 

Lees- en andere teekens ;. 
;:?!' + - / = ()&"§* 

re voorschriften betreffende de overseining 
van geheele getallen, gebroken getallen, en 
onderstreepte woorden of zinsneden, alsmede 

0 • 

van de letters é, ä, á, a, n, ö en ü, welke bij 
den Hughestoestel van toepassing zijn, zijn 
zulks eveneens bij den Siemenstoestel. 

Ten einde een vergissing aan te duiden, geeft 
men het teeken *. 

Volgorde bij de overseining. 
Art. 33. § 1. De overseining van tele-

grammen geschiedt in onderstaande volgorde : 
a. regeeringstelegrammen ; 
b. dringende diensttelegrammer ; 
c. weerberichten ; 
d. dringende nota's en nota's betrekking 

hebbend op storinS, van de verkeerswegen; 
e. dringende bijzondere telegrammen ; 
/. niet-dringende diensttelegrammen en 

nota's ; 
g. regeeringstelegrammen, waarvoor de af

zender heeft afgezien van den voorrang bij de 
overseining en niet-dringende bijzondere tele
grammen; 

h. uitgestelde telegrammen. 
§ 2. De Administratiën der Vereeniging zijn 

overeengekomen, aan telegrammen betreffende 
de beveiliging van menschenlevens bij de zee
en luchtvaart, den volstrekten voorrang toe te 
staan.*) 

§ 3. Elk kantoor, dat langs een internatio
nalen verkeersweg een telegram ontvangt, dat 
is aangekondigd als telegram betreffende bevei
liging van menschenlevens bij de zee- en 
luchtvaart, als regeerings- of diensttelegJam, of 
als weerbericht, seint het als zoodanig verder. 
Regels voor de overseining. Overseining in series. 

Art. 34. § 1. De overseining van een tele
gram, welke eenmaal begonnen is, mag slechts, 
in geval van volstrekte noodzakelijkheid, wor
den afgebroken voor een bericht van hooge,en 
rang. 

*) Noot van het Internationaal bureel: zie 
voorbeelden van deze soort telegrammen in het 
aanhangsel. 
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§ 2. Telegrammen van denzelfden rang 
worden door de kantoren van afzending, in 
volgorde van den tijd van aanneming, en door 
de kantoren van overneming in volgorde van 
den tijd van ontvang, overgeseind. 

§ 3. Op de kantoren van overneming worden 
de aldaar aangenomen en overgenomen tele
grammen, welke langs denzelfden verkeersweg 
moeten worden verzonden, bij elkaar gevoegd 
en overgeseind, in onderlinge volgorde van den 
tijd van aanneming, of van ontvang, met in
achtneming van de in artikel 33 bepaalde 
volgorde. 

§ 4. Twee kantoren, welke in rechtstreek
sche gemeenschap staan met een Morse-toestel, 
of met een toestel voor opnemen op het gehoor, 
wisselen de telegrammen in beurtorde, met in
achtneming van de bepalingen van artikel 33. 

§ 5. 1. Bij het werken met snelwerkende 
toestellen geschiedt de wisseling van telegram
men in series, wanneer op de in verbinding 
staande kantoren verschillende telegrammen 
ter overseining aanwezig zijn. Dit zelfde is, na 
overleg t~sohen de met elkander werkende 
kantoren, van toepassing bij de overseining 
met den Morse-toestel en met toestellen voor 
opnemen op het gehoor, indien het verkeer 
zulks wettigt. 

2. Telegrammen van eenzelfde serie worden 
als één enkele overseining beschouwd. De ont
vangen telegrammen worden echter niet aan 
het toestel bewaard tot het einde der serie, 
maar men laat elk regelmatig ontvangen tele
gram zijn loop vervolgen, zoodra met de over
seining van het tweede, op dit telegram volgend 
bericht is begonnen, of na een tijd gel\jk ·aan 
den duur van de overseining van een telegram 
van middelmatige lengte. 

§ 6. 1. Wanneer twee kantoren met elkaar 
in verbinding staan, door twee verbindingen, 
waarvan de eene voor de overseining en de 
andere voor de ontvangst wordt gebruikt, of 
wanneer gelijktijdig wordt geseind en ontvan
gen, heeft de overseining onafgebroken plaats, 
doch elk tiental telegrammen wordt als een 
serie aangemerkt, tenzij de betrokken kantoren 
een bijzondere doorloopende nummering bezi
gen voor de telegramwisseling op elk toestel. 

2. Indien het ontvangend kantoor ont
dekt, dat een nummer van de doorloopende 
serie ontbreekt, stelt dit het seinend kantoor 
hiervan terstond in kennis. 

Overseining in series. 
. Art. 35. § 1. Elke serie bevat hoogstens 
vijf telegrammen, indien de overseining per 
Morsetoestel of met toestellen voor opnemen 
op het gehoor en hoogstens tien telegrammen, 
indien de overseining met snelwerkende toe
stellen IJlaats heeft. Wanneer de overseining in 
beurtorde geschiedt, telt op den Morsetoestel 
elk telegram, dat meer dan 100, op de toestellen 
voor opnemen op het gehoor elk telegram, dat 
meer dan 150, of op snelwerkende toestellen 
elk telegram, dat meer dan 200 woorden bevat, 
voor een serie, of beëindigt zulk een telegram 
een in gang zijnde serie. 

§ 2. Wanneer de overseining in beurtorde 
geschiedt, telegram voor telegram, telt een 
telegram van hoogeren rang, w.at volgorde van 
overseining betreft, niet in de beurtelingsche 
volgorde, mede. 

§ 3. Het kantoor, dat een serie heeft ge
seind, heeft het recht om door te gaan, wanneer 
er een telegram voorhanden is, waaraan voor
rang is verleend boven die, welke zijn corres
pondent voorhanden heeft, tenzij deze laatste 
reeds met zijn overseining begonnen is. 

§ 4 . Wanneer in beurtorde gewerkt wordt, 
begint, zoodra de overseining geëindigd is, het 
kantoor, dat ontving, op zijn beurt te seinen ; 
indien het niets voorhanden heeft, gaat het 
andere door. Wanneer wederzijds geen tele
grammen voorhanden zijn, geven de kantoren 
het kwijtingsteeken. 

Oproep van het kantoor in verbinding. Verbod om 
een telegram, dat niet aan de bepalingen 

voldoet, te vertragen. 

Art. 36. § 1. Elke wisseling van telegram
men tusschen twee kantoren begint met den 

, oproep. 
§ 2. H et geroepen kantoor moet onmiddel

lijk antwoorden. Wanneer het verhinderd is, 
op te nemen, wordt het wachtteeken gegeven, 
gevolgd door een getal, dat in minuten den 
vermoedelijken duur van het wachten aangeeft. 
Indien de vermoedelijke duur van het wachten 
tien minuten te boven gaat, moet de reden 
daarvan worden opgegeven. . 

§ 3. Met uitzondering van mobiele radio
electrische stations mag geen enkel kantoor de 
opneming weigeren van telegrammen, welke 
men aan dit kantoor wil brengen, onverschillig 
welke de bestemming dezer• telegra=en is. 
Alleen ingeval van klaarblijkelijke vergissing bij 
de verzending, of andere in het oog loopende 
onregelmatigheden, maakt de opnemende amb
tenaar het seinend kantoor daarop opmerk
zaam. Wanneer dit laatste geen rekening houdt 
met de opmerking, wordt na de ontvangst van 
het telegram aan het seinend kantoor een nota 
gezonden, waarna_ dit verplicht is, eveneens per 
nota, de begane vergissing te herstellen. 

§ 4. Men mag een telegram niet weigeren 
of ophouden, als de dienstbijvoegsels, de betaal
de dienstaanwijzingen, of sommige deelen van 
het adres of van den inhoud niet in orde zijn. 
Men moet dergelijke telegrammen opnemen en 
daarna zoo noodig per nota verbetering vragen 
aan het kantoor van afzending, overeenkomstig 
het bepaalde in artikel 18. 

Regels voor de overseining. 
Art. 37. § 1. Wanneer het geroepen kan

toor geantwoord heeft, seint het kantoor, dat 
geroepen heeft, in onderstaande volgorde de 
dienstaanwijzingen, welke de inleiding van een 
telegram vormen : 

a. 1. aard van het telegram, door middel 
van een der hieronder aangeduide verkortingen : 
SVH Telegram betreffende de beveiliging van 

menschenlevens bij de zee- of luchtvaart. 
Regeeringstelegram. 
Regeeringstelegram, waarvoor de afzen: 
der heeft afgezien van den voorrang b1J 
de overseining. 
Gewoon diensttelegram of gewone nota. 
Dringend diensttelegram. 

s 
F 

A 
AD 
ADG 

ST 
MDT 
OBS 

Nota betreffende storing op de verkeers
wegen. 
Betaalde nota. 
Telegrafische postwissel. 
Weerbericht. 
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D 
CR 
CRD 
CRS 

Dringend bijzonder telegram. 
Gewone kennisgeving van ontvang. 
Dringende kennisgeving van ontvang. 
Kennisgeving van ontvang betreffende 
een regeeringstelegram. 

CRF Kennisgeving van ontvang betreffende 
een regeeringstelegram., waarvoor de 
afzender afgezien heeft van den voorrang 
bij de overseining. 

Radio Radiotelegram.. 
2. De aard van het telegram. wordt bij de 

overseining van gewone bijzondere en uitge
stelde telegrammen niet aangegeven ; 

b. de letter B, maar alleen in het verkeer 
per J\forse- toestel en met toestellen voor op
nemen op het gehoor, wanneer het seinend 
kantoor rechtstreeks telegrammen met het 
kantoor van bestemming wisselt ; 

c. de naam van het kantoor van bestemming, 
]]\aar alleen wanneer het een nota, een betaalde 
nota of een kennisgeving van ontvang betreft ; 
· d. l. de naam van het kantoor van afzen

ding, eventueel gevolgd door de toevoegingen, 
welke moeten, dienen om het van andere kan
toren in dezelfde plaats te onderscheiden (b.v. 
Bruxelles, Berlin Fd. enz.). De naam van het 
kantoor moet worden overgeseind, zooals deze 
in de eerste kolom van de Officieele Naamlijst 
der voor den internationalen dienst openge
stelde kantoren voorkomt en mag niet worden 
afgekort. Wanneer de naam uit verschillende 
woorden is samengesteld, mogen deze woorden 
s lechts dan samengevoegd worden, als deze 
samenvoeging geen verminking van den naam 
te weeg brengt. Voorbeeld: La Union en niet 
Launion, S.Albans d'Ay en niet Salbansday. 

2. Indien het kantoor van afzen,ding, be
halve door den naam van de plaats, door een 
_getal wordt aangeduid, b.v. : Berlin 66, wordt 
de naam. van het kantoor bij de overseining 
-van dit getal gescheiden door een breukstreep 
{Voorbeeld Berlin/66). 

3. Indien de openstelling van het kantoor 
van afzending door het Internationaal bureel 
nog niet is medegedeeld, bestaat er aanleiding, 
na den, naam van . dat kantoor dien van het 
-00,derdeel van het land, of dien van het land 
zelf waarin het kantoor gelegen is, aan te duiden. 

4. Bij de verderseining langs het telegraaf
net, vermeldt het kuststation als aanduiding 
van, het kantoor van afzending, den naam van 
het mobiele station van afzending, zooals deze 
in de Naam.lijst van radiotelegraafstations voor
komt en ook eventueel den naam van het 
laatste mobiele station, dat zijn tusschenkomst 
heeft verleend. Deze aanwijzingen worden ge
volgd door den naam van het kuststation ; 

e. nummer van het telegram (nurn,mer van 
het kantoor van afzending of serie-nummer) ; 

/. 1. aantal woorden. Bij verschil tusschen 
het aantal woorden, vastgesteld volgens de 
regels der prijsberekening en het werkelijke 
woordental, gebruikt men, behalve voor zooveel 
diensttelegrammen en niet betaalde nota's be
treft, een breuk, waarvan de teller het aantal 
woorden, vastgesteld volgens de regels der 
prijsberekening en de noemer het werkelijke 
woordental aangeeft. 

2. Dit voorschrift is in het bijzonder van 
toepassing : 

1°. indien een telegram in verstaanbare taal 
woorden bevat van meer dan 15 letters ; 

2°. indien een telegram, waarvan de inhoud 
in overeengekomen taal is gesteld, verstaanbare 
woorden van meer dan 10 letters bevat ; 

30, bij groepen van cijfers of letters uit 
meer dan 5 letters bestaande ; 

g. l. tijd van aanneming [door twee groe
pen van cijfers, waarvan de eerste de hoeveelste 
dag der maand en de tweede het uur en de 
minuten, gevolgd door de letters m of s (matin 
ou soir) (voor- of namiddag) aanduidt]. 

2. De uren kunnendoor middel van de cijfers 
0 tot 24 worden overgeseind ; in dit geval 
worden de aanwijzingen m of s weggelaten ; 

h. verzendingsweg, als deze aangegeven is. 
Voor de ontvangen telegrammen is echter over
seining van deze aanwijzing facultatief bij de 
verderseining binnen het land van bestemming ; 

i. andere dienstbijvoegsels. 
§ 2. Na de ambtelijke inleiding, zooals deze 

hierboven is aangegeven, worden achtereenvol
gens de betaalde dienstaa·nwijzingen, het adres, 
de inhoud en de onderteekening van het tele
gram geseind. De als één woord getelde en door 
den aannemenden ambtenaar aaneengevoe&de 
uitdrukkingen (art. 21 § 2) moeten als eén 
woord worden overgeseind. 

§ 3. De dubbele streep ( - - - - - op den 
Morsetoestel en = op de typedruktoestellen) 
wordt geseind tusschen de inleiding en de be
taalde dienstaanwijzingen, tusschen de betaalde 
dienstaanwijzingen onderling, tusschen de be
taalde dienstaanwijzingen en het adres, tusschen 
de verschillende adressen in een meervoudig 
telegram onderling, tusschen het adres en den 
inhoud en tusschen den inhoud en de onder
teekening. Elk telegram, of elke serie wordt 
met het kruis beëindigd. ( - - - - - op den 
Morsetoestel, of op de toestellen voor opnemen 
op het gehoor en + op de typedruktoestellen). 
Op deze laatste moet het kruis steeds worden 
voorafgegaan door een blank. 

§ 4. Wanneer de seinende ambtenaar be
merkt, dat hij zich vergist heeft, geeft hij het 
"vergissingsteeken", herhaalt het laatste goed 
geseinde woord en zet de verbeterde over
seining voort. 

§ 5. Wanneer de opnemende ambtenaar 
waarneemt, dat de ontvangst onbegrijpelijk 
wordt, valt hij zijn correspondent in de rede, of 
laat hem onderbreken en herhaalt hij het laatste 
goed ontvangen woord, of laat dit herhalen. 
De correspondent hervat alsdan de overseining 
te beginnen met dit woord. 

§ 6. Elk telegram. moet worden overgeseind, 
zooals de afzender het geschreven heeft en 
overeenkomstig zijn minuut (behoudens de 
uitzonderingen, bedoeld in de artikelen 11, 13 
en 20). Met uitzondering van de betaalde dienst
aanwijzingen, welke steeds in den verkorten 
vorm moeten worden overgeseind en behalve 
in de gevallen, welke tusschen de vEirschillende 
Administratiën in gemeen overleg z1Jn bepaal~, 
is het verboden van eenige verkorting gebrmk 
te maken bij de overseining van een telegram., 
of dit op de een of andere wijze te veranderen. 

§ 7. l. Wanneer een kantoor aan een 
zelfden corresP.ondent verschillende telegram
men met gelijken inhoud en meer dan 50 
woorden bevattende, heeft over te seinen, 
behoeft het dezen inhoud slechts eenmaal over 
te seinen. De overseining van den inhoud heeft 
dan slechts bij het eerste telegram plaats, terwijl 
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de inhoud van alle volgende telegra= en met 
denzelfden inhoud wordt vervangen door de 
woorden: texte nr ....... (inhoud nr ....... ). 

2. Bij deze handelwijze is het noodig, dat 
alle telegrammen met denzelfden inhoud on
middellijk na elkander worden overgeseind. 

3. Wanneer op het kantoor in verbinding de 
ontvangst op geperforeerde strook kan plaats 
vinden, moet dit kantoor tijdig omtrent de 
overseining der telegrammen met gelijken in
houd worden ingelicht, opdat de ontvangst 
door middel van perforatie kan geschieden. 

§ 8. 1. Bij de over- of verderseining van 
een telegram met meer dan 100 woorden, wordt 
het kruis, dat het laatste woord van elke reeks 
van 100 woorden aangeeft, nà dat woord 
overgeseind ( + op de typedruktoestellen ; 
- - - - - op den Morsetoestel en op toestellen 
voor opnemen op het gehoor). 

2. Bij het werken met Morsetoestellen en 
met toestellen voor opnemen op het gehoor, 
schrijft de opnemende ambtenaar, wanneer het 
een verder te seinen telegram betreft, het kruis 
(- - - - -) neer, maar wanneer het telegram 
dooi· het kantoor van bestemming wordt ont
vangen, geeft de opnemende ambtenaar enkel 
met een merkteeken het honderdste woord van 
de reeks aan. . 

3. Bij het werken met typedruktoestellen 
laat de opnemende ambtenaar op het kantoor 
van overneming het kruis staan ; de ambtenaar 
van het kantoor van bestemming verwijdert dit 
teeken en geeft met een klein merkstreepje het 
honderdste woord van de reeks aan. 

4. H et kruis mag niet op het aan den 
geadresseerde af te leveren formulier voor
komen. 

Ontvangst en contróle door den opnemenden 
ambtenaar. 

Art. 38. § 1. 1. Zoodra de overseining 
is afgeloopen, vergelijkt de opnemende am bte
naar bij elk telegram het aantal ontvangen 
woorden met het aangekondigde woordental. 
Wanneer het aantal woorden in den vorm van 
een breuk is gegeven, wordt slechts het aantal 
werkelijk bestaande woorden of groepen ver 
geleken, tenzij er duidelijk een vergissing in 
het spel is. 

2. Wanneer de ambtenaar een verschil ont
dekt tusschen het aangekondigd en het ontvan
gen woordental, meldt hij dit aan zijn corres
pondent, door het aantal ontvangen woorden 
aan te duiden en herhaalt hij de eerste letter 
van elk woord en het eerste cijfer van elk getal 
(voorbeeld: 17 j c r b 2 d .... enz.). 

Wanneer de seinende ambtenaar zich enkel 
vergist heeft in de aankondiging van het 
woordental, antwoordt hij : 

"Admis" (goed) en geeft hij het werkelijk 
aantal woorden op (voorbeeld : 17 admis (goed) ) ; 
anders verbetert hij het volgens de ontvangen 
letters verkeerd gebleken gedeelte. In beide 
gevallen valt hij zoo noodig zijn correspondent 
bij de overseining der beginletters in de rede, 
zoodra hij in staat is het aantal woorden te 
verbeteren of te bevestigen. 

§ 2. Wanneer het verschil niet is ontstaan 
door een vergissing bij de overseining, kan 
verbetering van het aangekondigde woordental 
niet anders geschieden dan in onderling overleg, 
zoo noodig per nota, tusschen het kantoor van 

afzending en dat in verbinding. Indien geen 
overeenstemming is verkregen, geldt het door 
het kantoor van afzending opgegeven woorden
tal, t erwijl intusschen het telegram met het 
dienstbijvoegsel "Rectification suivra" (,,Ver
betering volgt"), overgeseind in den verkorten 
vorm "CT F ", wordt verder gezonden; de 
beteekenis dezer verkorting wordt door het 
kantoor van bestemming op het aan den ge
adresseerde af t e leveren formulier vermeld. 

§ 3. De herhalingen worden in korten en 
duidelijken vorm gevraagd en gegeven. 

Ambtelijke herhaling (collationnement). 

Art. 39. § 1. 1: De ambtenaren kunnen, 
wanneer zij twijfelen aan de juiste ontvangst, de 
gedeeltelijke of geheele herhalin!l gev~n of 
eischen van telegrammen, welke ZIJ gesemd of 
ontvangen hebben. Gedeeltelijke herhaling is 
verplicht voor regeeringstelegrammen in ver
staanbare taal en van t elegrafische postwissels ; 
zij omvat voor deze telegrammen alle getal_len, 
evenals de eigennamen en eventueel de tw1Jfel
achtige woorden. 

2. Bij het werken per Morse-toestel en met 
toestellen voor opnemen op het gehoor, wordt 
de ambtelijke herhaling, evenals eventueel het 
collationnement, wanneer in beurtorde, tele
gram voor telegram, wordt gewerkt, door den 
opnemenden ambtenaar gegeven. De ambtenaar, 
die deze herhaling geeft, moet, in geval van 
verbetering, de verbeterde woorden of getallen 
herhalen. Zoo dit wordt nagelaten, moet deze 
tweede herhaling door den seinenden a mbtenaar 
geëischt worden. Wanneer bij deze toestellen in 
series en ook, wanneer met snelwerkende toe
stellen wordt gewerkt, wordt de ambtelijke 
herhaling, of het collationnement door cl.en 
seinePden ambtenaar onmiddellijk na het tele
gram gegeven. Wanneer de overseining met 
geperforeerde strooken geschiedt, moet ook ret 
collationnement geperforeerd worden. 

3. Bij het werken per Morse-toestel of met 
toestellen voor opnemen op het gehoor, on1vat 
de verplichte am l;telijke herhaling, alle CIJfers 
van het adres, van den inroud en van de 
onderteekening. Wanneer de ambtelijke he~
haling niet door den seinenden ambtenaar 1s 
gegeven, indien zulks door hem behoorde te 
geschieden, kan zij aan het einde van het tele
gram of van de serie telegrammen, door den 
opnemenden ambtenaar worden gegeven, indien 
deze laatste twijfelt aan de juiste overkomst. 

§ 2. Wanneer men de herhaling geeft van 
getallen, waarin een breuk voorkomt, moet, t en 
einde elke mogelijkheid op eene vergissing te 
vermijden, de breuk worden herhaald, door er 
op den Morse-toestel het daarvoor aangewezen 
teeken (- - - - -) of op de typedruktoestellen 
de dubbele streep ( =) aan te doen voorafgaan 
of er op te doen volgen. 

Voorbeelden: voor 1 1/16, seine men 1 
- - - - - 1/16 of 1 = 1/16, opdat men niet 
11/16 zal lezen ; voor 3/4 8 seine men 3/4 
- - - - - of 3/4 = 8, opdat men niet 3/48 zal 
lezen ; voor 2 1/2 2 seine men 2 - - - - - ~/2 
- - - - - 2 of 2 = 1/2 = 2, opdat men met 
21 /22 'zal lezen. 

§ 3. De ambtelijke herhaling mag onder 
geen voorwendsel vertraagd of afgebroken 
worden. 
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Reçu. 
Art. 40. 1. Nadat het woordental verge

leken is, de eventueele vergissingen zijn verbe
terd en eventueel na de ambtelijke herhaling, 
geeft het ontvangend kantoor aan het seinend, 
het reçu van het telegram of van de telegram
men, welke de serie uitmaken. Dit reçu wordt 
voor een enkel telegram gegeven door R, ge
volgd door de aanduiding van het nummer 
van het ontvangen telegram: b.v. ,,R 436". 

2. Wanneer liet een telegrafische postwissel 
betreft, wordt het reçu in den vorm : ,,R 436 
mandat" (postwissel) gegeven . 

3. Bij een serie telegrammen geeft men R 
met aanduiding van het aantal ontvangen 
telegrammen, benevens van het eerste en · 
laatste nummer van de serie : bijv. ,,R 6 157 
980". 

4. Wanneer in de serie telegrafische post
wissels zijn begrepen, wordt het reçu met de 
aanduiding der nummers van de telegrafische 
postwissels aangevuld, aldus: R 6 167 980 y 
compris 13 mandat 290 mandat (R 6 157 980 
postwissel 13 postwissel 290 inbegrepen). 

6. Wanneer het verkeer door middel van 
snelwerkende toestellen met gebruikmaking van 
een bijzondere en doorloopende nummerreeks, 
wordt onderhouden, worden in plaats van 
reçu's, elk half uur, na voorafgaande onderlinge 
overeenstemming, tusschen de betrokken kan
toren, nota's gewisseld. Deze nota's geven aan 
het kantoor in verbinding : het serienummer 
van het laat t ontvangen en afgewerkt telegram, 
evenals de nog ontbrekende, of nog niet afge
werkte serienummers : [ voorbeeld : ,,Reçu 4.50 
s = 683/3012 manque 680 en dépöt 576" (ont
vangen 4.50 a = 583/3012 680 ontbreekt, 676 
opgehouden) ]. Bij de sluiting van den dienst 
moet een eindre ç- u worden gezonden in den 
vorm van een nota [b.v. : A Wien Berlin Si 11 
12.15 m = accusé de réception final pour 10/5. 
R eçu 1 - 683, 3001 - 3022 ( = eindreçu voor 
10/6, ontvangen 1 - 683, 3001 - 3022) ]. 

Beharuleling van verminkte telegrammen. 
Art. 41. § 1. Verbeteringen en verzoeken 

om inlichtingen betreffende telegrammen, welke 
het kantoor in verbinding reeds heeft door
gegeven, worden bij nota gedaan. 

§ 2. 1. Telegrammen, welke klaarblijkelijk 
verminkt zijn, mogen niet worden opgehouden, 
wanneer de verbetering op korten termijn kan 
plaats hebben. Zij moeten zonder vertraging 
met het dienstbijvoegsel "CTF" aan het eind 
van de inleiding worden verder geseind. Dadelijk 
na de verderseining van het telegram wordt 
verbetering ervan per niet betaalde nota ge
vraagd. 

2. De latere verbeteringen moeten nadruk
kelijk als niet-betaalde nota's (A) worden 
aangeduid. 

§ 3. Indien tengevolge van storing, of 
wegens eenige andere oorzaak, de herhaling, of 
het reçu niet kan worden gegeven of ontvangen, 
mag deze omstandigheid voor het ontvangend 
kantoor geen beletsel zijn, om de telegrammen 
hun loop te laten vervolgen, behoudens de 
verplichting, om een verbetering later er op te 
doen volgen, indien daartoe aanleiding is. 

§ 4. 1. In geval van storing, geeft het ont
vangend kantoor onmiddellijk reçu en vraagt 

eventueel aanvulling van een niet beëindigd 
telegram, hetzij langs een anderen rechtstreek
schen draad, als er een in dienst is, hetzij in 
het tegenovergestelde geval door middel van 
een nota langs den besten beschikbaren weg 
verzonden. 

2. Het verzoek om annuleering van een 
telegram, waarvan de overseining is begonnen, 
moet steeds per nota geschieden. 

§ 5. 1. Wanneer de overseining van een 
telegram niet binnen redelijken tijd kan worden 
afgemaakt, of een reçu niet binnen redel[jken 
tijd is ontvangen, wordt het t elegram opnieuw 
met het dienstbijvoegsel "Ampliation" (,.Du
plicaat") overgeseind. 

2. Voor het geval, dat deze tweede over
seining langs een anderen, dan den oorspron
kelijk voor de verzending van het telegram ge
bruikten weg geschiedt, moet alleen de duplicaat 
overseining in de internationale rekeningen 
worden opgenomen. 

H et seinend kantoor verricht dan per nota 
het noodige bij de betrokken kantoren voor 
de annuleering van het oorspronkelijke telegram 
in de internationale rekeningen. 

HOOFDSTUK XI. 

VERZENDING VAN TELEGRAMMEN. 

Vaststelling van den door de telegrammen te 
volgen weg. Verzending van telegrammen 

rier draad en per draadlooze. 

Art. 42. § 1. De verschillende wegen, 
welke de telegrammen kunnen volgen, worden 
door beknopte of verkorte aanwijzingen aan
geduid, welke in gemeen overleg tusschen de 
betrokken Administratiën worden vastgesteld. 
Alleen aldus vastgestelde aanwijzingen mogen 
worden gebruikt; willekeurige afkortingen zijn 
niet toegelaten. 

§ 2. De afzender, die den verzendingsweg 
wil voorschrijven, stelt de overeenkomstige uit
drnkking op zijn minuut. Ook kan hij slechts 
een gedeelte van den af te leggen weg aangeven. 

§ 3. Wanneer de afzender den verzendings
weg heeft voorgeschreven, zijn de betrokken 
kantoren gehouden zich naar zijn aanwijzingen 
te gedragen, tenzij op den voorgeschreven weg 
storing of klaarblijkelijke ophooping bestaat, 
in welke gevallen de afzender geen bezwaar kan 
maken tegen het gebruik van een anderen weg. 

§ 4. Indien daarentegen de afzender geen 
enkelen verzendingsweg heeft voorgeschreven, 
beslist elk kantoor, waar verschillende wegen 
Openstaan, over de richting, welke aan het 
telegram moet worden gegeven. 

§ 5. Indien de verzending van een telegram 
tegen denzelfden prijs kan worden uitgevoerd 
langs verschillende wegen, welke door een 
zelfde Administratie worden geëxploiteerd, be
slist deze Administratie omtrent den voor 
bijzondere telegrammen te volgen weg, zooveel 
mogelijk in het belang van de afzenders, die 
in dit geval, niet in het bijzonder het gebruik 
van een dezer wegen kunnen verzoeken. 

§ 6. l. Indien de verzending van een tele
gram zoowel per draad als per draadlooze kan 
geschieden, heeft de afzender het recht te 
verzoeken, dat het telegram per draad of per 
draadlooze wordt verzonden, onverschillig of de 
daarvoor gebruikte wegen al of niet door de-

, 
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zelfde Administratie worden geëxploiteerd ; op 
de minuut wordt dan door hem een desbetref
fende duidelijke aanwijzing gesteld. Deze aan
wijzing wordt door den telegraafdienst als een 
aanduiding van den verzendingsweg beschouwd 
(zie art. 37, § 1, letter h). Zij wordt door een 
van de volgende uitdrukkingen overgebracht : 

"Fil", wanneer de afzender overseining "per 
draad" verzoekt; 

"Anten", wanneer ·de afzender overscining 
langs draadloozen weg verzoekt ; de aannemen
de ambtenaar schrijft deze aanwijzingen op de 
minuut van het telegram. 

2. In geen geval worden regeerirgstele
grammen, waarvan overseining per draad ver
langd is, per draadlooze verzonden, behalve, 
wanneer de afzender, nadat met hem behoorlijk 
overleg is gepleegd, tot overseining langs draad
loozen weg machtiging heeft gegeven. In geen 
geval worden regeeringstelegrammen, waarvan 
overseining langs draadloozen weg is verzocht, 
pe · draad verzonden, behalve wanneer de af
zender, nadat met hem behoorlijk overleg is 
gepleegd, tot overseining per draad machtiging 
heeft gegeven. 

3. De overige telegrammen, waarvan over
seining per draad verlangd is, worden slechts 
langs draadloozen weg verzonden, wanneer de 
draadweg gestoord is, zonder uitzicht op een 
spoedig herstel. Omgekeerd worden de overige 
telegrammen, waarvan overseining langs draad
loozen weg is verlangd, slechts per draad ver
zonden, wanneer de radioweg gestoord is, zonder 
uitzicht op een spoedig herstel. 

HOOFDSTUK XII. 
STORING DER TELEGRAFISCHE VERBINDINGEN. 

DUPLICAAT OVERSEINING. 

Behand,eling in geval van storing d,er verbindingen. 

Art. 43. § 1. 1. Wanneer tijdens de over
seining van een telegram, storing invalt op de 
gewone telegraafverbindingen, verzendt het 
kantoor, waar de storing zich voordoet, of een 
meer achterwaarts gelegen kantoor, dat over 
een telegrafischen omweg beschikt, het telegram 
onmiddellijk langs dezen weg (art. 79, §§ 4 (2), 
5 en 6), of bij gebreke daarvan, per post (zoo
veel mogelijk per aangeteekenden brief) of per 
bode. De kosten der doorzending op andere 
wijze, dan per telegraaf, komen ten laste van 
het kantoor, dat deze doorzending bewerk
stelligt. De per post verzónden brief moet 
het opschrift "Télégramme-exprès" (Telegram 
per expresse) dragen. 

2. De telegrammen, welke overeenkomstig 
het bepaalde in deze paragraaf per telegraaf 
worden verzonden, worden van de aanwijzing 
,,dévié" (langs een omweg verzonden) voorzien, 
gevolgd door den naam van het kantoor, dat 
voor de afwijkende verzending zorgt. Deze 
aanwijzing wordt aan het einde van de inleiding, 
na de aanduiding van den verzendingsweg, als 
deze aanwezig is, overgeseind. 

§ 2. 1. De telegrammen worden echter 
slechts langs een duurderen weg doorgezonden, 
wanneer zij uiterlijk binnen 24 uren na de 
kennisgeving van de storing, aan het kantoor, 
dat voor de verderseining moet zorgen, worden 
toegezonden. 

2. De toezending van het eerste telegram, 
dat de aanwijzing "dévié" (langs een omweg 

verzonden) draagt (art. 79, § 4), zal als officieele 
kennisgeving van de storing worden beschouwd. 

3. Wanneer herhaalde storingen op de lijnen 
van eenzelfde Administratie zich voordoen, is 
geen enkele andere Administratie gehouden, 
het in deze paragraaf bepaalde, meer dan 
driemaal in dezelfde maand toe te passen, 
tenzij een bijzondere regeling tusschen de be
trokken Administratiën is getroffen. 

§ 3. Het kantoor, dat tot een andere wijze 
van doorzending dan per telegraaf overgaat, 
richt het telegram naar omstandigheden, aan 
het eerste telegraafkantoor, dat in staat is, het 
verder te seinen, of aan het kantoor van be
stemming, of aan den geadresseerde zelf, voor 
zoover deze doorzending binnen de grenzen van 
het land van bestemming geschiedt. Zoodra de 
gemeenschap hersteld is, wordt het telegram 
opnieuw per telegraaf overgebracht, tenzij van 
te voren bericht van aankomst is ontvangen, 
of deze overseining, wegens buitengewone op
hooping, beslist schadelijk zou zijn voor den 
gang van den dienst. 

Verzending van telegrammen per post, in geval 
van storing. 

Art. 44. § 1. Telegrammen, welke om een 
of andere reden, per post aan een telegraaf
kantoor worden verzonden, gaan vergezeld van 
een genu=erd borderel. Tevens geeft het 
kantoor, dat op deze wijze doorzendt, aan dat, 
waaraan de zending gericht is, per nota bericht, 
indien de telegrafische verbindingen zulks toe
laten, omtrent het aantal verzonden telegram
men en het vertrekuur der post. 

§ 2. Bij aankomst der post, onderzoekt het 
correspondeerend kantoor, of het aantal ont
vangen telegrammen overeenstemt met dat, 
hetwelk op het borderel is vermeld. Zoo ja, dan 
stelt het een bewijs van ontvangst op het 
borderel, dat dadelijk teruggezonden wordt aan 
het kantoor van afzending. Na herstel der tele
grafische gemeenschap, zendt het kantoor op
nieuw bericht van ontvangst per nota in dezen 
vorm : ,,Reçu 63 télégrammes conformément au 
bordereau N°. 18 du 30 mars". {,,Ontvangen 
63 telegrammen, volgens borderel Nr. 18 van 
30 Maart" ). 

§ 3. De bepalingen der vorige paragraaf 
zijn eveneens van toepassing, wanneer een 
telegraafkantoor een zending telegrammen per 
post ontvangt, zonder daarvan vooraf te zijn 
onderricht. 

§ 4. Wanneer een aangekondigde zending 
telegrammen niet met de aangeduide post aan
komt, moet het kantoor van afzending onmid
dellijk daarvan worden onderricht. Naar om
standigheden moet dit kantoor of de telegram
men onmiddellijk overseinen, wanneer de tele
grafische gemeenschap is hersteld, of met een 
of ander middel van vervoer een nieuwe ver
zending uitvoeren. 

§ 5. Wanneer, in het in art. 43, § 3, be
doelde geval, een telegram rechtstreeks aan den 
geadresseerde wordt toégezonden, wordt er een 
kennisgeving bijgevoegd, waarin mededeeling 
wordt gedaan van de storing op de verbindingen. 

§ 6. Het kantoor, dat telegrammen per 
telegraaf doorzendt, welke reeds per post zijn 
overgebracht, licht het kantoor, waaraan deze 
zijn gericht, per nota in dezen vorm in : 

,,Berlin Paris 15 10.45 (dagteekening en tijd) 
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= Télégrammes Nos .... . . réexpédiés par am-
pliation". (,,Telegrammen Nrs ...... als du-
plicaat verzonden") . 

§ 7. De duplicaat-verzending per telegraaf, 
bedoeld in artikel 43, § 3 en 44, § 6, moet door 
het dienstbijvoegsel : ,,Ampliation" (,,dupli
caat") worden aangeduid, dat aan het einde 
der inleiding wordt overgeseind. 

§ 8. Hetzelfde dienstbijvoegsel wordt op
genomen in de inleiding van telegra=en, 
welke een' tweeden keer worden overgeseind. 

HOOFDSTUK XIII. 
INTREKKING VAN EEN TELEGRAM OP VERZOEK 

VAN DEN AFZENDER. 

Behandeling. 

Art. 45. § 1. De afzender van een tele
gram, of zijn gemachtigde, kan, indien hij zijn 
hoedanigheid als zoodanig bewijst, de over
seining van dat telegram stuiten, wanneer 
daartoe nog gelegenheid bestaat. 

§ 2. Wanneer een afzender zijn telegram in
trekt, vóór dat de overseining ervan is begonnen, 
worden de kosten terugbetaald, na aftrek van 
een recht van hoogstens vijftig centiemen 
(0 fr. 50), ten voordeele van de Administratie 
van afzending. 

§ 3. 1. Indien het telegram door het kan
toor van afzending is overgeseind, kan de 
afzender de intrekking alleen verzoeken per 
betaalde nota, opgemaakt overeenkomstig de 
bepalingen van artikel 19 en gericht aan het 
kantoor van bestemming. De afzender moet, 
naar keuze den prijs betalen van een antwoord 
per telegraaf, of van een antwoord per post op 
de nota van intrekking. Zooveel mogelijk wordt 
deze nota achtereenvolgens overgeseind naar 
de kantoren, waarover het oorspronkelijke tele
gram is verzonden, totdat dit laatste achter
haald is. Indien het telegram aan den geadres
seerde is afgeleverd, wordt deze, behalve wan
neer in de ST een tegenovergestelde aanwijzing 
voorkomt, omtrent de intrekking van het tele
gram ingelicht. 

2. Het kantoor, dat het telegram intrekt, of 
de nota van intrekking aan den geadresseerde 
aflevert, licht het kantoor van afzending in. 
Deze mededeeling geschiedt per telegraaf, als 
de afzender de kosten van een antwoord per 
telegraaf, op de nota tot int,rekking heeft be
taald; in liet tegenovergestelde geval wordt 
het antwoord per po~t; als gefrankeerde brief 
verzonden. 

3. Wanneer het telegram wordt ingetrokken, 
vóór dit het kantoor van bestemming bereikt 
heeft, betaalt het kantoor van afzending .aan 
den afzender de kosten van het oorspronkelijke 
telegram, van de nota tot intrekking en even
tueel van het vooruitbetaalde telegrafische 
antwoord daarop terug, na aftrek van de kosten 
van het oorspronkelijke telegram, van de nota 
tot intrekking en eventueel van het vooruit
betaalde telegrafische antwoord daarop voor 
zooveel den doorloopen afstand betreft. 

HOOFDSTUK XIV. 
SLUITING VAN TELEGRAMMEN. 

(Artikelen 7 en 8 van de Overeenkomst.) 
Behandeling. 

Art. 46. § 1. Er mag van de bevoegdheid, 

toegekend bij de artikelen 7 en 8 van de Over· 
eenkomst, om de overseining van elk bijzonder 
telegram te stuiten, alleen gebruik gemaakt 
worden onder verplichting, daarvan terstond 
kennis te geven aan het kantoor van afzending, 
behalve in de gevallen, waarin de kennisgeving 
gevaarlijk kan schijnen voor de veiligheid van 
den Staat. 

§ 2. De controle, in artikel 7 van de Over
eenkomst bedoeld, wordt door de eindtelegraaf
kantoren of telegraafkantoren van overneming 
uitgeoefend, behoudens beroep op de Hoofd
administratie, welker uitspraak bindend is. 

§ 3. De overseining van regeeringstelegram
men, telegrammen betreffende de beveiliging 
van menschenlevens en diensttelegrammen, ge
schiedt van rechtswege. De telegraafkantoren 
mogen op deze telegrammen geen enkele con
trole uitoefenen. 

§ 4. Telegrammen, bestemd voor een tele
graafagentschap voor nazending, dat kennelijk 
is opgericht met het doel om telegrammen van 
derden te onttrekken aan algeheele betaling der 
kosten verschuldigd voor hunne rechtstreeksche 
overseining tusschen het kantoor van afz.ending 
en dat van eigenlijke bestemming, kunnen door 
het kantoor van ontvangst worden gestuit, 
onder verplichting evenwel, het kaI1toor van 
afzending hieromtrent onmiddellijk in te lichten. 

HOOFDSTUK XV. 
AFLEVERING TER PLAATSE VAN BESTEMMING, 

Behaniieling in verschillende gevallen. 

Art. 47. § 1. De telegrammen worden, 
volgens hun adres, aan huis, poste restante, of 
telegraaf restant afgeleverd. Zij kunnen ook 
per telefoon aan den geadresseerde worden af
geleverd, of langs particuliere telegraaflijnen, 
op de voorwaarden, vast~esteld door de Ad
ministratiën, welke deze wijze van overbrenging 
toelaten. 

§ 2. In alle gevallen worden zij in volgorde 
van den tijd van opneming, rekening houdende 
met hunnen voorrang, afgeleverd of naar hunne 
bestemming overgebracht. 

§ 3. Telegrammen, welke aan huis zijn ge
adresseerd in de plaats, waar het telegraaf
kantoor is gevestigd, worden onmiddellijk aan 
hun adres bezorgd. Telegrammen, welke de 
aanwijzing "Jour" (,,Dag") dragen, worden 
evenwel niet des nachts besteld ; voor de in 
den nacht ontvangen telegrammen is onmiddel
lijke bestelling slechts dan verplicht, wanneer 
deze telegrammen de aanwijzing "Nuit" 
(,,Nacht") dragen. De Adrninistratiën zijn ge
houden, regeeringstelegrammen onmiddellijk te 
doen bestellen ; zij zijn eveneens verplicht bij
zondere telegrammen, welke niet de aan wijzing 
"Nuit" (,,Nacht") dragen, onmiddellijk te doen 
bestellen, indien het dringend karakter van het 
telegram door het kantoor van bestemming 
wordt opgemerkt. 

§ 4. Telegrammen, welke "poste-restante" 
moeteI\ worden afgeleverd of per post moeten 
worden verzonden, worden onmiddellijk door 
het telegraafkantoor van bestemming aan de 
post afgeleverd, overeenkomstig de bepalingen 
van artikel 61. 

§ 5. Telegrammen, welke aan scheepspassa
giers moeten worden afgeleverd, zoodra het 
schip de haven binnenkomt, worden zooveel 
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mogelijk vóór de ontscheping afgeleverd. Indien 
zulks niet mogelijk is, of indien deze aflevering 
kosten met zich medebrengt (b.v. overvaart
gelden), worden zij aan den vertegenwoordiger 
van de scheepsreederij afgeleverd. 

Behandeling in verschillende gevallen. 
Art. 48. § 1. 1. Een aan huis bezorgd 

telegram kan worden afgeleverd aan den ge
adresseerde, de volwassen leden van zijn gezin, 
zijn bedienden, huurders of gasten of aan den 
concierge van het hótel of het huis, tenzij de 
geadresseerde schriftelijk een bijzonderen ge
machtigde heeft aangewezen, of de afzender, 
door boven het adres, de betaalde dienstaan
wijzing "Mains propres" (,,Eigenhandig") of = 
M: P = te plaatsen, heeft verzocht, de aflevering 
uitsluitend aan den geadresseerde zelf te doen 
plaats hebben. 

2. De afzender kan eveneens verzoeken, dat 
het telegram open wordt afgeleverd , door boven 
het adres, de betaalde dienstaanwijzing "Ouvert" 
(,,Open") t e plaatsen. Deze beide laatste wijzen 
van aflevering zijn niet verplicht voor de 
Administrat iën, welke verklaren, dat ze deze 
niet kunnen aanvaarden . 

§ 2. De aanwijzing "Mains propres" (,,Ei
genhandig" ) wordt voluit door het kantoor 
van bestemming boven het adres geschreven, 
t erwijl aan den besteller de noodige inl_ichtingen 
worden gegeven. 

§ 3. 1. Indien een telegram niet kan wor
den afgeleverd, zendt het kan toor van be
stemming, zonder uitstel, aan dat van afzending 
een nota , welke de oorzaak van de onbestel
baarheid aangeeft en in dezen vorm wordt op
gesteld : = 425 quinze (vijftien) Delorme 212 
rue Nain (nummer, dagteekening voluit in 
letters en adres van het telegram letterlijk 
overeenstemmende met de ontvangen aanwij 
zingen) refusé, (geweigerd}, destinataire inconnu 
(geadresseerde onbekend), parti (vertrokken) 
(met eventueele aanvulling "réexpédié poste" 
(,,per post doorgezonden" ), (artikel 57, § 3), 
décédé (overleden), pas arrivé (niet aangeko
men), adresse plus enregistrée (geen t elegram
adres meer) (ou adresse non enregistrée) (of 
geen telegramadres) enz. Deze nota wordt even
tueel aangevuld met de vermelding van de reden 
der weigering (art. 21), of van het bedrag der 
kosten, waarvan de inning bij den afzender 
moet worden beproefd (artt. 56 en 60). 

2. Bij telegrammen ,waarvoor kosten zijn 
in te vorderen, met adres "poste restante" of 
,,telegra.af restant" , welke niet door den ge
adresseerde zijn afgehaald, wordt de nota van 
onbestelbaarheid per gewonen gefrankeerden 
brief verzonden, na afloop van den termijn 
voor bewaring van deze telegrammen gesteld. 

§ 4. 1. Het kantoor van afzending verge
wist zich van de juistheid van het adres en 
indien dit laatste verminkt is, wordt het dadelijk 
per nota in dezt-n vorm verbeterd: ,,425 quinze 
(vijftien) (nummer en dagteekening, voluit in 
letters, van het t elegram) pour (voor) .. .. . . 
(verbeterd adres)" . 

2. Naar omstandigheden bevat deze nota 
de noodige aanwijzingen, om begar e feilen •e 
herstellen, zooals : ,,faites suivre à destina tion" 
(,,wil naar nieuwe bestemming verder seineo" }, 
,,annulez t élégramme" (,,annuleer t elegram") 
enz. In dit laatste geval moet het kantoor, dat 

de annuleering heeft voorgeschreven, zelf het 
t elegram naar zijn juiste bestemming overseinen. 

§ 5. 1. Indien het adres niet verminkt is, 
geeft het kantoor van afzending, zoo mogelijk, 
vao de nota van onbestelbaarheid kennis aan 
den afzender. Een nota van onbestelbaarheid 
wordt slechts dan nageseind, als de afzender 
van het oorspronkelijke telegram verzocht heeft , 
dat zijn t elegrammen aan hem worden nage
seind (artikel 57) . Als de afzender bekend is, 
geschiedt in alle andere gevallen de nazending 
per post als gefrankeerde brief. 

2. De nota van onbestelbaarheid kan even
eens per post aan den afzender worden over
gebracht, inilien aflevering per bijzonder ver
voermiddel (wanneer het b.v. bestelling ten 
plat telande betreft) kosten met zich zou mede
brengen, wa.arvan de inning niet verzekerd is. 

3. De geadresseerde van een nota van 
onbestelbaarheid kan het adres van het oor
spronkelijke telegram slechts overeenkomstig 
het bepaalde in art ikel 19, aanvullen, verbeteren 
of bevestigen. 

§ 6. 1. Inilien het telegram, na afzeniling 
der nota van onbestelbaarheid, door den ge
adresseerde wordt afgehaald, of inilien het 
kantoor van bestemming het t elegram kan 
afleveren, zonder een der nota's ter verbetering, 
als in de§§ 4 en 5 hierboven bedoeld, t e hebben 
ontvangen, zendt het aan het kantoor van 
afzending een tweede nota in dezen vorm : 
"29 onze (elf) (nu= er en dagteeken ing voluit 
in letters) Mirane (naam van den geadresseerde) 
réclamé ou remis (afgehaald of afgeleverd)". 

2. Deze tweede nota wordt niet overge
seind, wanneer de aflevering door middel van 
een kennisgeving van ontvang per telegraaf, 
word t bericht. 

3. De nota betreffende de aflevering wordt 
den afzender medegedeeld, indien hij kennis 
heeft gekregen van de onbestelbaarheid. 

§ 7. Indien de deur aan het aangewezen 
adres niet open is, of de besteller niemand vindt, 
die het telegram voor den geadresseerde wenscht 
aan te nemen, wordt een kennisgeving aan de 
aangewezen woning ach tergelaten en het tele
gram naar het kantoor t eruggebracht, t en einde 
het aan den geadresseerde, of zijn gemacht igde 
op aanvraag van een van beiden te kunnen 
afleveren. Telegrammen, waarbij geen bij zondere 
voorzorgen inzake de aflevering behoeven in 
ach~ te worden genomen, worden ech ter in de 
brievenbus van den geadresseerde geworpen, 
wanneer overigens geen t wijfel omt rent de 
woonplaats van dezen bestaat. 

§ 8. Wanneer de geadresseerde, nadat hij 
overeenkomst ig het bepaalde in § 7 omtrent de 
aankomst van een telegram is ingelicht, dit niet 
binnen een normaal trjdsverloop in ontvangst 
neemt, wordt gehandeld overeenkomstig de 
bepalingen van § 3 van dit artikel. 

§ 9. Een telegram met adres t elegraaf 
reiit ant wordt aan het telegraafloket aan den 
geadresseerde of zijn vertegenwoordiger, indien 
deze da.artoe behoorlijk gemachtigd is, uitge
reikt ; zij zijn gehouden hun ~dentiteit te be
wijzen, indien dit van hen geëischt wordt . 

§ 10. Telegrammen met adres poste restante, 
of welke per post worden afgeleverd zij_n, wat 
de afl evering en de termtJnen van bewaring be
treft, aan dezelfde regels onderworpen als de 
postbescheiden. 
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§ ll. Elk telegram, dat niet binnen 42 
dagen, volgende op de dagteekening van ont
vangst ten kantore van bestemming, aan den 
geadresseerde is kunnen worden afgeleverd, 
wordt vernietigd, met inachtneming van het 
bepaalde bij § 10 hiervoren en van artikel 63, 
§§ 9 en 10. 

HOOFDSTUK XVI. 
TELEORAll1ll'IEN MET BIJZONDERE AANWIJZINGEN. 

(Artikel 9 van de Overeenkomst.) 
Algemeene bepalingen. 

Art. 49. § 1. De bepalingen, vervat in 
andere hoofdstukken van het Reglement, zijn 
geheel van toev.assing op telegrammen met 
bijzondere aanW1jzingen, onder voorbehoud van 
de in dit hoofdstuk aangegeven wijzigingen. 

§ 2. Bij de toepassing van de artikelen van 
dit Hoofdstuk kan men de aan het publiek: 
verleende bevoegdheden, met betrekking tot 
dringende telegrammen, vooruitbetaalde ant
woorden., telegrammen met collationneering, 
kennisgevingen van ontvang, naseining, meer
voudige telegrammen en telegrammen met be
zorging buiten den bestellingskring, gezamenlijk 
toepassen. 

Dringende bijzondere telegrammen. 
Art. 50. § 1. De afzender van een bijzon

der telegram kan voorrang bij de overseining 
en bij de aflevering ter plaatse van bestemming 
verkrijgen, door de betaalde dienstaanwijzing 
" rgont" (,,Dringend") of = D = boven het 
adre te schrijven en het drievoud van den prijs 
van een gewoon telegram van hetzelfde woor
dental over denzelfden afstand te betalen. 

§ 2. Dringende bijzondere telegrammen heb
ben voorrang boven andere biJzondere tele
grammen, terwijl hunne voorrang onderling 
wordt geregeld volgens de bepalingen van 
artikol 34, § 2. 

§ 3. De bepalingen der voorafgaande para
grafen zijn niet verplicht voor de Administra
tiën, welke verklaren, dat ze deze niet kunnen 
toepassen, hetzij op een gedeelte van het ver
keer, hetzij op het geheele verkeer, dat over hare 
verkeerswegen gaat. 

§ 4. 1. De Administratiën, welke dringen
de telegrammen slechts in doorgaand verkeer 
toelaten, moeten deze zoowel op draden, waarop 
over haar grondgebied rechtstreeks wordt ge
seind, als op hare kantoren van overneming, 
tusschen telegrammen van dezelfde herkomst 
en dezelfde bestemming toelaten. De aan hen 
toekomende transittaks wordt verdrievoudigd, 
evenals voor de overige gedeelten van den af
gelegden weg. 

2. Dringende overbrenging over gedeelten 
van den af te leggen weg is toegelaten, wanneer 
de betrokken Administratiën te dien opzichte 
in het bijzonder met elkaar zijn overeenge
komen. De afzender, die gebruik wil maken 
van deze bevoegdheid, vermeldt boven het 
adres de betaalde dienstaanwijzing = P U = , 
en betaalt voor het gedeelte van .den weg, 
waarover het telegram als dringend moet wor
den geseind, den drievoudigen prijs. 

Telegrammen met antwoord betaald. 
Behandeling ten kantore van afzending. 

Art. 51. § 1. De afzender van een tele-
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gram kan het antwoord, dat hij van zijn cor
respondent vraagt, vooruit betalen, door boven 
het adres de betaalde dienstaanwijzing "Ré
ponse payée" (,,Antwoord betaald") of = RP = 
te plaatsen, aangevuld met de vermelding van 
het in franken en centiemen voor het antwoord 
betaalde bedrag : Réponse payée x. . . . (Ant
woord betaald x .... ) of = RPx = (Voor
beelden : = RP 3,00 = RP 3,05 = RP 3,40 = ). 

Telegrammen met antwoord betaald. Behandeling 
ten kantore van bestemming, Frankeering van 

het antwoordtelegram. Terugbetaling van 
het antwoordbewijs. 

Art. 52. § 1. Ter plaatse van bestemming 
levert het kantoor aan den geadresseerde een 
antwoordbewijs af, van gelijke waarde, als in 
het vraag-telegram aangegeven. Dit antwoord
bewijs geeft de bevoegdheid, om binnen de 
grens zijner waarde, een telegram met wille
keurige bestemming te verzenden, van een 
willekeurig kantoor uit van de Administratie, 
waartoe het kantoor behoort, dat het bewijs 
heeft afgegeven, of wanneer het een radio
telegram voor een mobiel station betreft, van 
het station uit, dat het antwoordbewijs heeft 
afgegeven. 

§ 2. 1. Indien de prijs van een met een 
antwoordbewij s gefrankeerd telegram de waarde 
van dat bewijs te boven gaat, moet het meerdere 
door den afzender, die van het bewijs gebruik 
maakt, worden bijbetaald. Jn het tegengestelde 
geval wordt het verschil tusschen de waarde 
van het bewijs en het bedrag van de werkelijk 
verschuldigde kosten aan den afzender van het 
oorspronkelijk telegram terugbetaald, indien 
het verzoek daartoe binnen zes maanden na de 
dagteekening van afgüte van het antwoord
bewijs gedaan is en dit verschil ten minste twee 
franken (2 fr.) bedraagt. 

2. Deze terugbetaling geschiedt voor reke
ning van de Administratie van bestemining van 
het oorspronkelijk telegram, tenzij op grond 
van artikel 76 een vereenvoudigde handelwijze 
kan worden toegepast. 

§ 3. Het antwoordbewijs kan slechts gedu
rende zes maanden, gerekend van den dag, 
volgende op dien van afgüte, voor de frankeering 
van een telegram gebruikt worden. 

§ 4. Indien de geadresseerde het antwoord
bewijs geweigerd heeft, of er om een of andere 
reden geen gebruik van heeft gemaakt, wordt 
het bedrag van dat antwoordbewijs aan den 
afzender van het telegram terugbetaald, indien 
zulks binnen den termijn van geldigheid van 
het antwoordbewijs, door den afzender, of door 
den geadresseerde gevraagd wordt. 

§ 5. Wanneer het antwoordbewijs niet aan 
den geadresseerde is kunnen worden uitgereikt, 
omdat het niet mogelijk was dezen te vinden, 
wordt het bedrag aan den afzender terugbetaald, 
indien deze, voordat de termijn van geldigheid 
is verstreken, hiertoe het verzoek doet. Het 
kantoor van bestemming maakt in dit geval 
het bewijs ongeldig, terwijl het telegram, van 
een desbetreffende aanteekening voorzien, ge
durende den voorge ohreven termijn wordt be
waard. 

Telegrammen met ëollationneering. 
Art. 53. De collationneering heeft ten doel 

meer waarborgen te geven voor een juiste 
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overbrenging der telegrammen. Zij bestaat in 
de _geh~ele_h~rh~ling van het telegram (de amb
tehJke mle1ding m begrepen) en in de vergelijking 
van deze herhaling met de ambtelijke inleiding, 
het adres, den inhoud en de onderteekening 
van bedoeld telegram. 

§ 1. De afzender van een telegram is be
voegd, daarvan collationneering te vragen. Hij 
betaalt daarvoor, boven de gewone kosten, een 
bedrag gelijkstaande met de helft van den prijs 
van een gewoon telegram, van hetzelfde aantal 
woorden, voor dezelfde bestemming langs den
zelfden weg, terwijl hij boven het adres de 
betaalde dienstaanwijzing "Collationnement" 
(,,Collationneering") of = T C = schrijft. 

§ 2. Regeerings- en diensttelegrammen in 
geheim schrift worden ambtshalve en kosteloos 
gecollationneerd (art. 16, § 6). 

§ 3. 1. Het collationnement wordt door 
het ontvangend, of door het seinend kantoor 
gegeven naar gelang van het voor de over
seining gebruikte systeem (art. 39, § 1). 

2. Het collationnement telt niet in de beur
telingsche volgorde van de overseining mede. 

'l'elegrammen met kennisgeving van ontvang. 
Behandeling ten kantore van afzending. 

Art. 54. § 1. 1. De afzender van een 
telegram kan verzoeken, dat hem de dagteeke
ning en de tijd, waarop zijn telegram aan zijn 
correspondent is afgeleverd, per telegraaf of 
per post, dadelijk na de aflevering wordt mede
gedeeld. 

2. Wanneer het telegram per post naar zijn 
eindbestemming wordt overgebracht, poste
re Lante wordt afgegeven, of aan het adres van 
een of ander tusschenpersoon wordt afgeleverd, 
bevat bovenbedoelde mededeeling dagteekening 
en tijd van postverzending, afgifte of aflevering. 

3. Indien het een telegram voor een mobiel 
station betreft, wordt bovenbedoelde mede
deeling door het kuststation of de kustseinpost 
verzonden en daarin dagteekening en tijd van 
overbrenging van het telegram naar het mobiele 
station aangegeven. 

§ 2. 1. Indien de afzender verzoekt, dat 
de mededeeling hem per telegraaf wordt gedaan, 
moet hij daarvoor een bedrag betalen, gelijk
staande met den prijs van een gewoon telegram 
van vijf woorden voor dezelfde bestemming 
langs denzelfden weg. Hij schrijft dan boyen 
het adres de betaalde dienstaanwijzing : ,,Accusé 
de réception" (,,Kennisgeving van ontvang") 
of= PC=. 

2. Indien de afzender verzoekt, dat deze 
mededeeling hem per post wordt gedaan, be
taalt hij een bedrag van veertig centiemen 
(0 fr. 40), terwijl hij boven het adres de betaalde 
dienstaanwijzing "Accusé de réception postal" 
(,,Kennisgeving van ontvang per post" ) of = 
P C P = schrijft. 

§ 3. In het verkeer, waarbij dringende 
telegrammen zijn toegelaten, kan voorrang voor 
overseining en aflevering voor de kennisgeving 
van ontvang per telegraaf verzocht worden. 
De afzender betaalt daarvoor den prijs van een 
dringend telegram van vijf woorden voor de
zelfde bestemming langs denzelfden weg, terwij l 
hij boven het adres de betaalde dienstaan
wijzing : ,,Accusé de réception urgent" (,,Drin
gende li:ennisgeving van ontvang") of = P C D 
= schrijft. 

Telegrammen met kennisgeving van ontvang. 
Behandeling ten kanl<'re van hestem,ning. 

Art. 55. § 1. 1. De kennisgeving van 
ontvang moet onverwijld opgemaakt worden ; 
de kennisgeving van ontvang per telegraaf 
wordt aangekondigd door de verkortingen C R, 
C R S, C R F of C R D, naar gelang het betreft 
een kennisgeving van ontvang van een gewoon 
telegram, · een regeeringstelegram, een regee
ringstelegram, waarvoor de afzender heeft af
gezien van den voorrang bij de overseining, of 
een dringende kennisgeving van ontvang. 

2. In de inleiding wodt geen nummer van 
het kantoor van afzending, geen woordental en 
geen tijd van aanneming vermeld. De kennis
geving van ontvang w01·dt in dezen vorm over- · 
geseind: 

C R Paris Berne = 469 vingtdeux (tweeen
twintig) Brown (nummer, dagteekening voluit 
in letters van het oorspronkelijk telegram, 
naam van den geadresseerde van dit telegram) 
remis vingtcinq (afgeleverd vijfentwintig) 10.25 
m. {dagteekening voluit in letters, uur en 
minuten). 

3. Wanneer het telegram aan de post, of aan 
een of ander tusschenpersoon is afgegeven, 
buiten de personen, die zich aan het gewone 
verblijf van den geadresseerde bevinden, maakt 
de kennisgeving van ontvang er melding van, 
b.v.: ,,Remis fOste ou hotel ou gare etc. vingt~ 
cinq 10.25 m. ' (,,Afgeleverd post of hotel, of 
station, enz. vijfentwintig 10.25 m."). 

4. W'anneer het een telegram voor een schip 
op zee betreft, maakt het kuststation, of de 
kustseinpost, de kennisgeving van ontvang op 
en bezigt dan de aandmding : ,,transmis ..,avire 
vingtcinq 10.25 m." (,,naar het schip over
gebracht vijfentwintig 10.25 m."). 

§ 2. De kennisgeving van ontvang per 
telegraaf wordt in gelijke volgorde met de bij
zondere telegrammen overgeseind. De kennis
gevingen van ontvang, betreffende regeerin$s
telegrammen, alsmede dringeude kennisgevm
gen van ontvang, worden echter, wat den voor
rang betreft, verzonden volgens de voor deze 
soorten van telegrammen geldende bepalingen. 

§ 3. 1. Indien een telegram met kennig
geving van ontvang, niet afgeleverd kan worden, 
wordt een nota van onbestelbaarheid aan het 
kantoor van afzending gezonden, alsof het een 
gewoon telegram betrof, terwijl de kennisgeving 
van ontvang riet wordt opgemaakt. 

2. Indien later, gedurende den terinijn van 
bewaring van het telegram (42 dagen, art. 48, 
§ 11 ), het telegram aan den geadresseerde kan 
worden afgeleverd, wordt de kennisgeving van 
ontvang terstond opgemaakt en overgeReind. 

3. De kosten van de kenni•geving van 
ontvang per telegraaf kunnen, na afloop van 
bovengenoemden termijn, wanneer het telegram 
niet afgeleverd is, aan den afzender op zijn 
verzoek worden terugbetaald. · 

4. De kosten van de kennisgeving van 
ontvang per post worden nooit terugbetaald. 

§ 4. P e kennisgeving van ontvang per post 
bevat dezelfde inlichtinget> als de kennisgeving 
van ontvang per telegrnaf. Zij wordt per ge
frankeerden brief, met opschrift "Accusé de 
réception" (,,Kennisgeving van ontvang") door 
het kantoor van bestemming van het telegram 
aan dat van afzending gezonden . 
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§ 5. 1. ne kennisgeving van ontvang, per 
tele~raaf of per post, wordt onmiddellijk na 
aanJrnmst op het kantoor van afzending van 
het telegram, t er kennis van den afzender van 
het telegram gebracht. 

2. Indien het een kennis/!'eving van ontvang 
mzake een nageseind telegram betreft, int dit 
kantoor van den afzender eventueel het ·ver
schil tusschen het oorspronkel~jk geheven be
drag voor de kennisgeving van ontvang en het 
bedrag, dat verschuldigd is, volgens den wer
kelijk door deze kennisgeving afgelegden weg. 

3. Indien dit laatste bedrag ten minste twee 
franken (2 fr.) lager is, dan het geheven bedrag, 
wordt het verschil aan den afzender, op zijn 
verzoek, terugbetaald . 

.Va,•eining van telegrammen op vP-rzoek van den 
afzender. Behandeling op de kantoren van a 1zen-

ding en hestemming. 

Art. 56. § 1. Ieder afzender kan, door 
boven het adres de betaalde dienstaanwijzing 
,,Faire suivre" (,,Naseinen") of =FS= te schrij
ven, verzoeken, dat zijn telegram door het 
kantoor van bestemming wordt nageseind. 

§ 2. 1. De afzender van een na te seinen 
telegram, die een kennisgeving van ontvang 
per telegraaf vraagt, moet worden gewaar
schuwd, dat indien het telegram buiten de 
grenzen van het land van bestemming wordt 
nageseind, hij eventueel voor den werkelijk 
door de kennisgeving van ontvang doorloopen 
afstand, het daarvoor benoodigd bedrag moet 
bijbetalen, onverminderd de betaling van na
séiningskosten welke niet bij aankomst zijn 
geïnd. 

2. Indien een na te seinen telegram hetwelk 
een der aanwijzingen=RPx = of= PC= bevat, 
buiten de grenzen van het land van bestel1\_ming 
moet worden nageseind, past het naseinend 
kantoor de bepalingen van artikel 57, § 5 toe. 

§ 3. Indien een telegram van de betaalde 
dienstaanwijzing=FS=, zonder meer is voor
zien, vermeldt het kantoor van bestemming, 
overeenkomstig het, bepaalde in § 6, in voor
komende gevallen het nieuwe adres, dat ten 
huize van den geadresseerde is opgegeven, en 
seint het telegram naar de rueuwe beste=ing 
na. Op dezelfde wijze gaat men door, totdat 
het telegram is afgeleverd, of geen nieuw adres 
meer wordt opgegeven. 

§ 4. 1. Indien aflevering niet kan geschie
den en geen nieuw adres wordt opgegeven, 
verzendt het laat.ste kantoor van bestemming 
de nota van onbestelbaarheid, bedoeld in 
artikel 48, § 3. Deze nota moet het bedrag der 
naseiningskosten, welke niet van den geadres
seerde konden worden geïnd, vermelden. Zij 
verkrijgt dezen vorm : 

"435 vingtneuf (negenentwintig) Paris Julien 
(nu=er, dagteekening voluit in letters, naam 
van het oorspronkelijk kantoor van afzending, 
naam van den geadresseerde) réexpédié à . . .. . . 
(naaeseind naar . .... . ) (nieuw adres), inconnu 
(onbekend), refusé (geweigerd) enz. (reden van 
de niet-aflevering), percevoir ...... (te hef-
fen .... . . ) (bedrag van de 'liet ingevorderde 
kosten)" . 

2. Deze nota wordt gericht aan het kantoor, 
dat de laatste naseining heeft verricht, opdat 
dit eventueel de noodige verbeteringen kan 
aanbrengen. Indien de overseining juist heeft 

plaats gehad, seint dit kantoor de nota aan het 
kantoor van afzending, dat het bedrag der 
naseiningskosten van den afzender van het 
t elegram invordert en hem de nota van on bestel 
ba.arbeid mededeelt . • 

3. Voorts bewaart het :aatste kantoor van 
beste=ing het telegram, overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 48, § ll. 

§ 5. Indien de betaalde dienstaanwijzing= 
FS = vergezeld gaat van opvolgende adressen, 
wordt het telegram aan elk der opgegeven 
bestemmingen, eventueel tot aan de laatste 
overgeseind ; dit laatste kantoor handelt in 
voorkomende gevallen, overeenkomstig de be
palingen van de voorafgaande paragraaf. 

§ 6. 1. De plaats van afzending, de dag
teekening en de tijd van aanneming, welke in 
de inleiding der nageseinde telegrammen moeten 
worden aangegeven, zijnde plaats van afzending, 
de dagteekening en de tijd van aanneming van 
het oorspronkelijke telegram ; de plaats van 
bestemmmg is dJe, waarheen het telegram het 
eerst geseind moet worden. 

2. De aanwijzingen omtrent de aflevering 
aan huis, voor zooveel deze reeds zijn uitge
voerd, worden in het adres weggelaten ; na de 
aanwijzing = FS = wordt alleen vermelrl de 
naam van elk der bestemmingen, waar het 
telegram reeds is geweest. 

Het adres b.v. van een telegram, hetwelk bij 
afzending luidde : 

= FS = Haggis chez (per adres) Dekeyser• 
Londres=Hotel Tarbet Tarbet=North British 
Hotel Edimbourg, zou bij naseining uit Tarbet, 
pla_ats van tweede naseining, dezen vorm ver
krJJgen: 

= FS = de Londres, Tarbet = Haggis North 
British Hotel Edimbourg. 

3. Bij elke naseining wordt het aantal 
woorden opnieuw vastgesteld en de inleiding 
dienovereenkomstig gewijzigd. 

§ 7. 1. De kosten, welke bij aanbieding van 
na te seinen telegrammen geheven worden, zijn 
enkel die voor de eerste bestemming verschnl 
digd, waarbij het volledig adres bij de woorden
telling in rekening wordt gebracht. De bij te 
betalen kosten worden van den geadresseerde 
geheven. Deze worden berekend naar het aantal 
woorden, dat bij iedere naseining wordt over
geseind. 

2. Indien de geadresseerde weigert de kosten 
van de naseining te betalen, wordt het telegram 
toch afgeleverd. Per nota, waarin mededeeling 
wordt gedaan van het bedrag van de van den 
afzender in te vorderen kosten, wordt de wei
gering tot betaling ter kennis van het kantoor 
van afzending ge brar h t . 

§ 8. Te rekenen vanaf het eerste in het 
adres aangewezen kantoor, worden de van den 
geadresseerde te hefien kosten voor den verder 
af te leggen weg, voor elke nieuwe naseining 
bijgevoegd. Het totaal wordt ambtshalve in de 
inleiding vermeld. 

§ 0. Dit dienstbijvoegsel luidt: 
,,Percevoir ....... " (,, te heffen .. ... .. "). 

Indien de naseining geschiedt binnen de grenzen 
van den Staat, waartoe het kantoor van be
stemming behoort, worden de van den geadres
seerde te heffen bij te betalen kosten voor elke 
naseining berekend naar het, binnen!andsch 
tarief van dien Staat. Indien de naseining ge
schiedt buiten deze grenzen, worden de bij te 
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betalen kosten berekend door elke internationale 
naseining als een afzonderlijk telegram te be
schouwen. Het tarief voor elke naseining is 
gelijk aan dat voo, de telegrammen, gewisseld 
tusschen den Staat, die naseint en den Staat, 
waarheen het telegram wordt nageseind. 

Naseininy van telegrammen op ,;e~zoek van den 
geadresseerde. 

Art. 57. § 1. Ieder, die zijn_ bevoegdheid 
daartoe aantoont, kan verlangen, dat telegram
men, welke aan zijn adres op een telegrad
kan~oor aankomen, aan hem zullen worden 
nageseind aan een door hem opgegeven nieu ~v 
adres . Er wordt dan gehandeld overeenkomstig 
het bepaalde in het voorgaande artikel, maar 
inplaats dat boven het adrès de aanwijzing 
= FS = wordt geschreven. vermeldt men de 
betaalde dienstaanwijzing "Réexpédi(, de .. . .. " 
(,,Nageseind uit ..... ") (naam van het na
seinende kantoor of van <l.e naseinende ka,,. 
toren). 

§ 2. De verzoeken om naseining moeten 
schriftelijk, per betaalde nota of per post 
(artikel 19, s 8) gedaan worden. Zij gaan of 
van den geadresseerde zelf uit, of in zijn naam, 
van een der in artikel 48, § 1, genoemde per
sonen, welke de telegrammen namens den ge
adresseerde in ontvangst kunnen nemen. Hij, 
die een zoodanig verzoek indient, verbindt zich 
d e kosten te betalen, welke niet door het kan
toor, dat met de bestelling belast is, kunPen 
worden ingevorderd. 

§ 3. 1. Elke Administratie behoudt zich 
de bevoegdheid voor, om overeenkomstig de 
inlichtingen, welke aan de woning van den 
geadresseerde worden gegeven, telegrrmmen, 
waarvoor overigens geen bijzondere aanwijzing 
i s gedaan, te doen naseinen. 

2. Indien, ten huize van den geadresseerde 
van een telegram, dat niet de aanw~zing 
= FS = draagt, het nieuwe adre wordt mede
gedeeld, zonder dat o~:l~~~t tot naseining 
wordt-gegeven, ztin de A · · tratii'n gehouden 
een afschrift van dat telegram per post t e laten 
volgen, tenzij verzocht is, het telegram ten 
kantore te bewaren, of ambtshalve nasein ing 
geschiedt. 

3. Nazending per post geschiedt, overeen
komstig het bepaalde in artikel 61. Over t ele
grammen, waarvan een afschrift per post wordt 
nagezonden, wordt een gewone nota vaP on
bestelbaarheid verzonden (art. 48). De telegra
fische nota van onbestelbaarheid wordt in dit 
geval aangevuld met :ie aanwijzing "Réexpédié 
poste" (,,per post nagezonden"). 

§ 4. 1. Indien een nageseind telegram niet 
afgeleverd kan worden, zendt het laatste kan
toor van beste=ing de in § 3 van artikel 48 
bedoelde nota van onbestelbaarheid. Deze nota 
luidt als volgt : 

"435 vingtneuf (negenentwintig) Paris ,Julien 
(nummer, dagteekening voluit in letters, naam 
van het oorspronkelijke kantoor van afzending, 
naam van den geadresseerde) réexpédié à ... . . 
nageseind naar .. . .. ) (nieuwe adres), inconnu 

(onbekend), refusé (geweigerd) enz. (reden van 
de niet aflevering), percevoir ...... (te hef-
fen ..... . ) (bedrag van de niet- ingevorderde 
kosten)" . 

2 Deze nota wordt eer3/, gericht aan het 
kantoor, dat de laatste naseining verrichtte, 

daarna aan het vorige en zoo achtereenvolgens 
aan elk kantoor, dat heeft nagesein d, opdat 
elk van deze kantoren in voorkomende gevallen, 
de noodige verbeteringen kan aanbrengen en 
het adres kan toevoegen, waaronder het tele
gram aldaar is ontvangen. 

3. De betrokken kantoren verhalen even
tueel cle niet ingevorderde kosten op hen, die 
last tot de naseining hebben g.egeven en achter
eenvolgens verantwoordelijk ziJn. 

4. De nota wordt tenslotte aan het kantoor 
van afzencl:i.ng overgeseind, ter inlichting van 
den afzender, aan wien geen naseiningskosten 
in rekening worden gebracht. 

§ 5. 1. Indien een kantoor van bestemming 
een telegram met antwoord betaald moet na
seinen, blijft de aanwijzing = RPx=, zooals 
deze ontvangen is, boven het, adres sta.an,. 
terwijl het antwoordbewijs, indien dit gereed 
gemaakt is, ongeldig gemaakt wordt. 

2. Het voor het antwoord betaalde ben.rag 
worrlt door de Administratie, welke naseint, 
ten voordeele geboekt van de Administratie, 
waarheen het telegram is nageseind. 

3. Wanneer een kantoor van bestemming 
een telegram met antwoord betaald per post 
moet nazenden, wordt het antwoordbewij s aan 
het telegram gehecht. 

4. In het Europeesch verkeer, wordt de 
kennisgeving van ontvang van een naar een 
nieuwe bestemming niigeseind telegram, door 
het laatste kantoor van bestemming in dezen 
vorm opgemaakt : 

"CR. Etretat Zermatt = 52! onze (elf) Regel 
Londres réexpédié Zermatt remis douze 8.40 m. 
(nage~find Zermatt afgeleverrl twaalf 8.40 
v.m.). 

5. Betreft het een kennisgeving van ontvang 
omtrl)nt een buiten de grenzen van het Eu
ropeesch verkeer nages1;.ind telegram, rlan wordt 
het vooruitbeta,ilde berlrag g;bruikt voor een 
kennisgeving van ontvang, waarin mededeeling 
van de naseining van het telegram wordt 
gedaan. 

§ 6. In de gevallen, bedoeld bij §§ 1 en 2, 
en ook bii § 7 (2) van 'dit artikel, heeft degene, 
die een telegram laat naseinen, de bevoegdheid, 
zelf de naseiningskosten vooruit te het.alen, 
mits het een telegram betreft, dat slechts naar 
één plaats wordt nageseind zonrler aanwijzingen 
omtrent eventueele verdere . naseining naar 
andere plaatsen. 

§ 7. 1. Indien een telegram naar een be
paalde plaats moet worden nageseind, zonder 
aaPwijzingen omtrent eventueele naseining naar 
andere ]Jlaatsen, kan degene, die de opdracht 
tot nasC'ining van dit telegram geeft, zelfs 
verzoeken, dat dit dringend wordt nageseind, 
maar hij is dan vei plicht, zelf de drievoudige 
kosten te betalen. Het kantoor, dat aan dit 
verzoek voldoet, voegt aan het adres van h~t 
na te seinen telegram de betaalde d ienstaan
wijzing =D= toe. 

2. Omgekeerd kunP.en dringende telegram
men, op verzoek van den geadresseerde, of ZJJn 
vertege,iwoordiger, a ls gewone telegrammen 
worden nageseind, nadat de aanwijzing =D= 
is doorgehaald. 

§ 8. In het ~eva!, bedoeld in het eerste lid ( 1) 
van de voorat~aande paragraaf en eveneens, 
wanneer gebruik wordt gemaakt van de be
voegdheid, verleend bij § 6 hierboven, wordt 
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de aanwijzing "Percevoir ..... . " (,,te hef-
fen . . ... " ) voorgeschreven bij § 9 van het 
voorgaand artikel, vervangen door de aanwijzing 
,,Taxe perçue" (,,kosten betaald"). 

Meervoudige lelegrammen. 
Art. 58. § 1. 1. Elk telegram kan worden 

gericht óf aan verschillende geadresseerden in 
een zelfde plaat s of in verschillende plaatsen, 
welke door eenzelfde telegraafkantoor bediend 
worden, of aan eenzelfden geadresgeerde aan 
verschillende woningen in dezelfde plaats of in 
verschillende plaatsen, welke door eenzelfde 
telegraafkantoor worden bediend. De afzender 
schrijft dan boven het adres de betaalde dienst
aanwijzing "x adregses" (.,x adressen") of 
= TMx= De naam van het kantoor van be
stemming komt slechts eenmaal, aan het eind 
van het adres voor. 

2. Bij telegrammen aan verschillende ge
adresseerden gericht, moeten de aanwijzingen 
omtren· de plaats van bestelling zooals beurs, 
station, markt, enz., achter den naam van 
iederen geadresseerde voorkomen. Eveneens 
moet in telegrammen gericht aan een zalfden 
geadresseerde aan verschillende woningen, de 
naam van den geadresseerde voor elke aanwij 
zing van de plaats van bestelling voorkomen. 

§ 2. Het gebruik van betaalde dienstaan
wijzingen is geregeld overeenkomstig de bepa
lingen van artikel 13, § 1. 

§ 3. 1. Een meervoudi~ telegram worat 
voor de pr~jsberekening als eén enkel telegram 
geteld, waarbij alle adressen in de woorden
telling worden begrepen. 

2. Bovendien wordt voor meervoudipe tele
grammen, behalve het tarief per woord een 
recht van vijftig centiemen (0 fr. 50) g3heven, 
voor de vervaardiging van elk afschrift dat 
niet meer dan vijftig betaalde woorden bevat. 
H et aantal afschriften is gelijk a11,n het aantal 
adr"ssen min een. 

3. Voor afächriften, welke meer dan vijftig 
betaalde woorden bevatten, bedraagt het recht 
vijftig centiemen (0 fr. 50) voor elke vijftig 
woorden, of gedeelte daarvan. De kosten voor 
elk afschrift worden afzonderlijk berekend, 
waarbij rekening wordt gehouden met bet 
aantal woorden, dat het moet bevatten. 

4. Voor dringende telegrammen wordt het 
recht van vijftig centiemen (0 fr. 50) per af
schrift van vijftig woorden tot een frank (1 fr.) 
verhoogd. 

§ 4. 1. Elk exemplaar van een meervoudig 
telegram moet alleen het adres bevatten dat 
daarbij behoort en de dienstaanwijzing = TMx= 
mag er niet op voorkomen, tenzij de afzender 
het tegendeel heeft verzocht. Dit verzoek moet 
in het betaalde woordental zijn opgenomen en 
als volgt luiden: = CTA= . 

2. In de afschriften wordt het woordental, 
dat in de inleiding van het telegram staat, 
gewijzigd, overeenkomstig het aantal woorde'l, 
dat in elk afschrift voorkomt. 

Telegrammen met bezorging per bode of per post. 

Art. 59. § 1. Telegrammen bestemd voor 
plaatsen welke niet aan het internationale tele
graafnet zijn aangesloten kunnen, op verzoek 
van den afzender, per bode of per post besteld 
worden. De bestelling per bode kan echter 
slechts verlangd worden voor Staten, welke 

overeenkomstig artikel 9 van de Overeenkomst, 
voor de bestellmg van telegrammen een sneller 
middel van vervoer dan de post hebben inge
richt en de hiervoor geldende bepalingen aan 
de andere Staten hebben medegedeeld. 

§ 2. 1. De afzender kan ook verzoeken, 
dat zijn telegram per telegraaf naar een door 
hem aangewezen- kantoor wordt overgebracht 
en van daar, per post naar zijn bestemming 
wordt verzonden. 

2. Eveneens kan gebruikmaking van den 
luchtpostweg gevraagd worden. wanneer er 
t usschen het land, waarin het telegraafkantoo1· 
van ontvangst is gelegen en het land van be
stemming. een luchtpostdienst begtaat. 

3. De 'naam van het telegraafkantoor, van 
waaruit het telegram per post (gewone of 
luchtpost) moet worden verzonden, moet on
middellijk IlJ). den naam van de plaats van 
eigenlijke hestemming worden geplaatst, b.v., 
het adres: ,,Poste (of PAV) Brown 34 High 
Street Belize Neworleans" geeft aan, dat het 
':-elegram per post van New'"'.Or!eans uaar den 
geadresseerde te Belize moet worden over
gebracht. 

§ 3. Boven het adres van telegrammen, 
welke buiten den bestellinggkring moeten wor
den bezorgd, wordt de betaalde diens+,aanwij 
zing, betreffende de te bezigen wijze van ver
zend.in!! : Expr,~s (Bode), Poste (Post) of Poste
avion {Luchtpost) geplaatst. 

T elegrammen met bezorging per bode. 
Art . 60. Onder bode bezorging verstaat men 

elke wijze van aflevering, welke vlugger is dan 
de post, wanneer deze bezorging plaats heeft 
buiten den kosteloozen bestellingsk.nng der 
telegrammen. 

§ 1. Di, Administratii'n , welke een dieo.st 
voor de bezorc,ing van telegrammen per bode 
hebben ingeri«ilit. deelen, door tusschenkomst 
van het Internationaal bUl'eel het bedrag der 
bodekosteu mede, dat bij afzending van een 
telegram moet wordea betaald. Dit moet voor 
elk land een eenvormig vast bedrag zijn. Even
wel kunnen ten behoeve van Administratiën. 
welke hiertoe het verzoek doen, voor sommige 
kantoren bijzondere bodekosten bij den naam 
van de betrokken kantoren worden aangegeven 
in de Officieele Naamlijst van het Internationaal 
bureel. 

§ 2. 1. De afzender, die het opgegeven 
vaste bedrag voor de bezorging per bode 
wenscht te betalen, schrijft boven het adres 
van het telegram de betaalde dienstaanwijzing 
,,Exprès payê" (,,Bode betaald") of = XP = . 

2. Indien hij verlangt, dat de geadresseerde 
de bodekosten betaalt, schrijft hij boven zijn 
telegram de betaalde dienstaanwijzing "Exprès" 
(.,Bode") . 

§ 3. lndien een telegram met de betaalde 
dienstaanwijzing "Exprès" (Bode), waarvoor 
een bodeloop is uitgevoerd, niet is kunnen wor
den afgeleverd, voegt het kantoor van bestem
n;iing aan de nota van onbestelbaarheid, als 
bedoeld in artikel 48, § 3, de aan wijzing "Perce
voir XP" (,,te heffen XP", d. i. het vaste 
bedrag der bodekosten, dat door de betrokken 
Admini. tratie is opgegeven) toe. 

Telegrammen met bezorg0ng per po~1• 

Art. 61. § 1. Voor telegrammen, welke 
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per post moeten worden afgeleverd, behooren 
de volgende nevenkosten te worden betaald : 

a. Telegrammen, welke binnen de grenzen 
van het land van bestemming moeten worden 
bezorgd : alleen wanneer deze telegrammen van 
de betaalde dienstaanwijzing =PR= zijn voor
zien, moet hiervoor een vast bedrag van veertig 
centiemen (0 fr. 40) worden betaald; dragen zij 
de betaalde dienstaanwijzing = PAV =, dan 
moeten de kosten voor den per luchtpost af te 
leggen weg worden voldaan. 

b. Telegrammen, welke naar een ander land, 
dan dat van telegrafische bestemming moeten 
worden overgebracht: naar gelan~ het adres de 
betaalde dienstaanwijzing "Poste' {,,Post" ) of 
=PR= bevat, wordt veertig (0 fr. 40) of 
tachtig (0 fr. 80) centiemen geheven. Bij dit 
recht komen voor telegrammen, welke de be
taalde dienstaanwijzing = PA V = dragen, de 
kosten voor den per luchtpost af te leggen weg. 

§ 2. Het telegraafkantoor van bestemming 
heeft het recht per post te verzenden : 

a. bij gebreke van eenige aanwijzing in het 
telegram omtrent de wijze van bezorging ; 

b. indien de aangegeven wijze van bezorging 
niet in overeenstemming is met het door de 
Administratie van bestemming aangenomen en 
ter kennis gebrachte middel van vervoer; 

c. indien het bezorging per bode betreft, 
voor rekening van een geadresseerde, die vroeger 
geweigerd heeft dergelijke kosten te betalen. 

§ 3. Het kantoor van bestemming is ver
plicht per post te verzenden : 

a. indien de afzender (art. 59, § 1) of de 
geadresseerde (art. 57) dit uitdrukkelijk ge
vraagd heeft. 

2. Het kantoor van bestemming kan echter 
bodebezorging toepassen, zelfs voor een tele
gram met de aanwijzing "Poste" (,,Post") als 
de geadresseerde den wensch heeft te kennen 
gegeven zijne telegrammen per bode te ont
vangen; 

b. indien geen sneller middel van vervoer 
er beschikking staat van het kantoor van 

tbestemming. 
§ 4. Telegrammen, welke per post naar 

hunne bestemming moeten worden overge
bracht en door het telegraafkantoor van óe
stemmini ter post worden bezorgd, worden als 
volgt benandeld : 

a. Telegrammen, welke binnen de grenzen 
van het land van bestemming moeten worden 
bezorgd: 

1°. Telegrammen, welke de aanw1Jzmg 
"Poste" (,,Post") of = GP = dragen. of welke 
geen enkele aanwijzing betreffende de verzen
ding per post bevatten, worden als gewone 
brieven, zonder kosten voor den afzender of 
voor den geadresseerde ter post bezorgd; 

2°. Telegrammen, welke met de aanwijzing 
= PR = aankomen, worden als aangeteekende, 
eventueel behoorlijk gefrankeerde brieven, ter 
post bezorgd ; 

3°. Telegrammen, welke met de aanwijzing 
= PA V = worden ontvangen, worden aan den 
luchtpostdienst afgeleverd, nadat zij van fran
keerzegels zijn voorzien, welke de waarde ver
tegenwoordigen van het extra-port, dat voor 
een gewonen brief, die per luch tpost moet 
worden overgebracht, is verschuldigd. 

b. Telegrammen. welke per post naar een 
ander land, dan dat, waarin het kantoor van 

telegrafische bestemming is gelegen, moeten 
worden verzonden : 

1 o, Indien de kosten voor de verzending per 
post behoorlijk vooruit betaald zijn, worden de 
telegrammen naar omstandigheden, als gewone 
of aangeteekende gefrankeerde brieven ter post 
bezorgd; voor telegrammen, welke de aanwij
zing = PA V = dragen, moet de frankeering 
tevens het extra-port voor de verzending per 
luchtpost omvatten ; · 

2°. indien geen kosten voor verzending per 
post geheven zijn, worden de telegrammen als 
gewone ongefrankeerde brieven ter post be
zorgd ; het briefport komt dan ten laste van 
den geadresseerde. 

§ 5. Wanneer een telegram, dat als aan
geteekende brief moet woraen verzonden, niet 
dadelijk ten postkantore kan worden aitngetee
kend, terwijl inmiddels een post vertrekt, 
verzendt men het eerst als gewone brief ; een 
duplicaat wordt, zoodra dit mogelijk is, als 
aangeteekende brief verzonden. 

HOOFDSTUK XVII. 
TELEGRAMMEN NAAR EN VAN SCHEPEN OP ZEE. 

Omschrijving van kustsein- en radiot.e1egrammen. 
Art. 62. 1. Telegrammen naar en van 

schepen op zee zijn t elegrammen, gewisseld met 
schepen op zee, door tusschenkomst van kust
seinJ?OSten, of van radiotelegraafstations ge
vestigd aan den vasten wal, of aan boord van 
blijvend voor anker liggende schepen (kust
stations). 

2. Telegrammen, welke door tusschenkomst 
van kustseinposten worden gewisseld, dragen 
den naam van kustseintelegrammen ; telegram
men, welke door tusschenkomst van kust
stations worden gewisseld. worden met den 
naam van radiotelegrammen aangeduid. 

HOOFDSTUK XVIII. 
K USTSEINTEL EG RA111111EN. 

Kustseintelegrammen . 
Art. 63. § 1. Kustseintelegrammen moe

ten boven het adres de betaalde dienstaanwij
zing = SEJ\f = dragen. 

§ 2. Het adres van kustseintelegrammen, 
bestemd voor schepen op zee, moet bevatten : 

a. den naam van den geadresseerde met de 
aanwijzingen, welke verder noodig mochten 
zijn; 

h. den naam, alsmede de nationaliteit van 
het schip, en, zoo noodig, het onderscheidings
teeken van het Internationaal Seinboek, ingeval 
er verschillende schepen van denzelfden naam 
zijn; 

c. den naam van den kustseinpost, zooals 
deze in de officieele Naamlijst der · kantoren 
voorkomt. 

§ 3. Kustseintelegrammen moeten zijn ge
steld in de taal van het land, waar de kustsein
post is gevestigd, welke ze moet overbrengen, 
of in groepen van letters van het Internationaal 
Seinboek. 

§ 4. Voor regeerings-kustseintelegrammen, 
door een schip op zee verzonden, wordt het zegel 
vervangen door het onderscheidingsteeken van 
de bevelvoering. 

§ 5. Voor kustseintelegrammen, afkomstig 
van schepen op zee. bestaat de aanduiding van 
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het kantoor van afzending in de inleiding, uit 
den naam van den post van ontvangst, !1ievolgd 
door den naam van het schip. De tijd van 
aanneming is de tijd van ontvangst van het 
telegram door den ontvangenden post, welke 
met het schip in verbinding is. 

§ 6. De kosten van de door tusschenkomst 
van lrustseinposten met schepen op zee te 
wisselen telegrammen, worden vastgesteld op 
twintig centiemen (0 fr. 20) per woord. Deze 
kosten komen bij den prijs voor den landweg, 
naar de algemeene regelen berekend. Het totaal 
bedrag wordt voor telegrammen, gericht aan 
schepen op zee, van den afzender en voor tele
grammen. afkomstig van die schepen, van den 
geadresseerde geheven (art. 30, § 1). In dit 
laatste geval moet in de inleiding de aanwijzing 
,,Percevoir ...... " (,,te heffen ...... ") voor-
komen. 

§ 7. Telegrammen, afkomstig van een schip 
op zee, worden naar hunne bestemming over
gebracht in de teekens van het Internatid'naal 
Seinboek, wanneer het schip, dat het telegram 
afzendt, zulks verzoekt. 

§ 8. Indien vorenstaand verzoek niet is 
gedaan, worden ze door den ambtenaar van 
den kustseinpost in gewone taal overgebracht 
en naar hunne bestemming overgeseind. 

§ 9. 1. De afzender van een kustseintele
gram, bestemd voor een schip op zee, kan het 
aantal dagen aangeven, gedurende welke dat 
telegram door den kustseinpost ter beschikking . 
van het schip moet worden gehouden. 

2. Hij schrijft dan boven het adres de 
betaalde dienstaanwijzing "x jours" (,,x ·dagen") 
of = ,Jx =, welke dat aantal dagen, daaronder 
begrepen dien van aanbieding van het telegram, 
aangeeft. 

§ 10. 1. Indien een telegram bestemd voor 
een schip op zee, niet binnen den door den 
afzender aangegeven termijn aan dat schip kan 
worden overgebracht, of, indien bij gebreke 
van een dergelijke aanwijzing, de overbrenging 
niet vóór of op den morgen van den 29en dag 
na dien van aanbieding, heeft kunnen plaats 
vinden, geeft de kustseinpost hiervan kennis 
aan het kantoor van afzending, dat deze kennis
geving aan den afzender mededeelt. 

2. Deze heeft de bevoegdheid, per betaalde 
nota, per telegraaf of per rost, aan den kust
seinpost een en andermaa te verzoeken, dat 
zijn telegram telkens gedurende een nieuw tijd
vak van dertig dagen beschikbaar zal worden 
gehouden, om aan het schip te worden over

ilebrach t. Bij gebreke van een dergelijk verzoek, 
wordt het telegram aan het einde van den 
1:l0en dag (dag van aanbieding niet inbegrepen) 
als onbestelbaar ter zijde gelegd. 

3. I ndien echter de kustseinpost zekerheid 
heeft, dat het schip zijn werkingssfeer heeft 
verlaten, vóór het telegram kon worden over
gebracht, wordt het kantoor van afzending 
hieromtrent ingelicht en dit kantoor geeft hier
van aan den afzender kennis. 

§ 11. Als kustseintelegrammen zijn niet 
toegelaten : 

a. telegrammen met antwoord-betaald, be-
halve voor telegrammen naar schepen op zee; 

h. telegrafische postwissels ; 
c. telegrammen met collationneering ; 
d. telegrammen met kennisgeving van ont

vang per telegraaf of per post, behalve voor 

telegrammen bestemd voor schepen op zee, 
voor zoover betreft den langs de verkeerswegen 
van het telegraafnet te doorloopen afstand ; 

e. na te seinen telegrammen ; 
t. betaalde nota's, behalve voor zooveel 

den lan~s de verkeerswegen van het telegraafnet 
te doortoopen afstand betreft : 

g. dringende telegrammen, behalve voor 
zooveel den langs de verkeerswegen van het 
telegraafnet te doorloopen afstand betreft ; 

h. telegrammen met bezorging per bode of 
per post; 

i. uitgestelde telegrammen. 

HOOFDSTUK XIX. 
RADIOTELEGRAMMEN. 

Rad;otelegrammen. 
Art. 64. § 1. Een bijzondere Naamlijst 

geeft de aanwijzingen, welke voor de wisseling 
van radiotelegrammen met schepen op zee 
dienstig zijn, in het bijzonder de aanduiding 
der stations en de taksen voor den radio
telegraafdienst. 

§ 2. Radiotelegrammen dragen als eerste 
woor~ ,;an de inleiding de dienstaanwijzing 
,,Rad10. 

§ 3. 1. Radiotelegrammen worden over
eenkomstig de bepalingen van Hoofdstuk IV 
opgesteld. Het gebruik van groepen van letters 
van het Internationaal Seinboek is toegelaten. 

2. Het adres van radiotelegrammen naar 
schepen moet zoo volledig mogelijk zijn. Het 
moet a ls volgt zijn samengesteld : 

a. de naam of de hoedanigheid van den ge
adresseerde met de aanwijzingen, welke verder 
noodig mochten zijn ; 

b. ·de naam van het schip, zooals deze in 
de eerste kolom van de Naamlijst voorkomt; 

c. de na,am van het kuststation. zooals deze 
in de Naamlijst voorkomt. 

3. De naam van het schip kan evenwel, op 
verantwoordelijkheid van den afzender, ver
vangen worden door de aanduiding van den 
door dat schip gevolgden weg, aangegeven 
door de namen van de havens van afvaart en 
van bestemming of door eenige gelijkwaardige 
aanwij zing. 

§ 4. 1. Het tarief van een radiotelegram 
omvat, naar omstandigheden : 

10. a. de kusttaks, toekomende aan het 
kuststation ; 

b. de scheepstaks, toekomende aan het 
scheepsstation ; 

2°. de kosten voor de verzending langs de 
verkeerswegen van het telegraafnet, berekend 
naar de gewone regelen ; 

30. de transittaksen van de overnemende 
kust- of scheepsstations en de kosten voor de 
bijzondere diensten, welke door den afzender 
worden verlangd. 

2. De volle kosten van radiotelegrammen 
worden van den afzender geheven, beha! ve : 
1 °. de kosten van bode bezorging, welke bij 
aankomst moeten worden geïnd (art. 60, § 2); 
2°. de verschuldigde kosten wegens niet toe
gelaten samenvoegingen of veranderingen van 
woorden, welke door het kantoor of scheeps
station van bestemming, worden opgemerkt 
(art. 21 § 10); deze kosten worden van den 
geadresseerde geheven. 

3. De woordentelling van het kantoor van 
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afzending is beslissend, ten opzichte van radio
telegrammen bestemd voor schepen en die van 
het scheep station van afzendirig is beslissend 
voor radiotelegrammen daarvan afkomstig, zoo
wel voor de overbrenging, als voor de internatio
nale r ekeningen. Wanneer echter het radio
telegram geheel of gedeeltelijk in een der talen 
van ·het land van bestemming gesteld is, voor 
zooveel het radiotelegrammen, afkomstig van 
schepen betreft, of in een der talen van het 
land, waartoe het schip behoort, wanneer het 
radiotelegrammen naar schepen betreft en het 
radiotelegram samenvoegingen of veranderingen 
van woorden bevat, welke in strijd met het 
taalgebruik zijn, heeft, naar omstandigheden, 
het kantoor of scheepsstation van bstemming, 
de bevoegdheid, van den geadresseerde het 
bedrag der niet betaalde kosten in te vorderen. 
Indien betaling geweigerd wordt, kan het radio
telegram in zijn loop worden gestuit. 

§ ó. Wanneer een radiotelegram, afkomstig 
van een schip en bestemd voor den vasten wal 
door één of twee scheepsstations wordt over
genomen, is in de totale kosten, behalve de 
scheepstaks van het scheepsstation van afzen
'ding, de kusttaks van het kuststation en de 
kosten van de afzending over de verkeerswegen 
van het telegraafnet, bovendien begrepen de 
scheepstaks van elk schip, dat aan de overbren
ging heeft deelgenomen. 

§ 6. l. De afzender van een radiotelegram, 
afkomstig van den vasten wal en bestemd voor 
een schip, kan verzoeken, dat het door tus
schenkomst van een of twee scheepsstations 
wordt overgebracht; hij stort te dien einde het 
bedrag der radiotelegraaf- en der telegraaf. 
kosten, en bovendien, als waarborg, een door 
het kantoor van afzending vast te stellen be
drag voor de uitkeering der transittaksen aan 
de overnemende scheepsstations ; daarenboven 
moet hij, naar keuze, nog de kosten van een 
telegram van ó woorden betalen, of een bedrag 
van veertig centiemen (0 fr. 40) voor de fran 
keering van een brief, door het kuststation aan 
het kantoor van afzending te verzenden, ter 
verstrekking van de noodige inlichtingen voor 
de verrekenin~ van de gestorte waarborgsom. 

2. Het rad10telegram wordt dan op verant
woordelijkheid van den afzender aangenomen; 
het draagt boven het adres de betaalde dienst
aan wijzing: ,,x retransmissions télégraphe" 
(,,x overnemingen telegra.af"), of "x retrans
missions lettre" (,,x overnemingen brief"), 
(waarbij x het aantal door den afzender ge
vraagde overnemingen aangeeft), naar gelang 
de afzender verlangt, dat de noodige inlichtin
gen voor de verrekening van de waarborgsom 
per telegraaf. of per post worden verstrekt. De 
betrekkelijke dienstaanwijzing wordt voor 3 
woorden geteld. 

§ 7. 1. De kosten van radiotelegrammen, 
afkomstig van een schip en bestemd voor een 
ander schip, welke door tusschenkomst van een 
of twee kuststations worden overgebracht, be
staan uit: 

de scheepstaksen der beide schepen, de kust
taks van het kuststation, of van de beide kust
stations, naar omstandigheden, en eventueel de 
telegramkosten voor den tusschen de beide 
kuststations te door!oopen afstand. De kust- en 
scheepstaksen, verschuldigd aan de overnemen
de stations, zijn dezelfde als die, welke voor 

deze stations zijn vastgesteld, wanneer zij 
station van afzending of bestemming zijn. Ze 
worden in alle gevallen slechts eenmaal geheven. 

2. Voor elk overnemend kuststation is de 
voor den overneemdienst te heffen taks gelijk 
aan de hoogste der kusttaksen, welke geheven 
worden bij het rechtstreeksche verkeer met de 
twee betrokken schepen. 

§ 8. Bij de overbrenging van radiotele
grammen , afkomstig van een schip op zee, 
worden de dagteekening en de tijd van aan
neming door het scheepsstation, in de inleiding 
aangegeven. De plaats van afzending wordt, 
bij de verderseining langs het telegraafnet, in 
den bij artikel 37, § Id aangegeven vorm over
gebracht. 

§ 9. Indien het ontvangend station van 
oordeel is, dat het radiotelegram, ondanks on
volledige of twijfelachtige ontvangst kan worden 
afgeleverd, schrijft het aan het einde van de 
inleiding het dienstbijvoegsel : ,,réception dou
teuse" (,,twijfelachtige ontvangst") en laat het 
radiotelegram zijn Joop volgen. 

§ 10. l. Radiotelegrammen kunnen door 
een kuststation naar een schip worden over
gebracht, ten einde van een haven uit, welke 
door het schip, dat het telegram ontvangt, 
wordt aangedaan, per post verder te worden 
gezonden. 

2. Voor deze radiotelegrammen is overne
ming door een radiotelegraafstation niet toe
gelaten. 

3. Het adres van deze radiotelegrammen 
moet als volgt zijn samengesteld : 

l 0 • de betaalde dienstaanwijzing "Poste" 
(,,Post"), gevolgd door den naam van de haven, 
waar het radiotelegram ter post ·moet worden 
bezorgd; 

2°. de naam en het volledig adres van den 
geadresseerde ; 

3°. de naam van het scheepsstation , dat het 
radiotelegram ter post moet bezorgen ; 

4°. de naam van het kuststation. Voorbeeld : 
= Poste Buenosaires = Martinez 14 Calle Prat 
Valparaiso Avon Lizard. 

4. Het tarief omvat, behalve de radio
telegraaf- en telegraafkosten, een bedrag van 
veertig centiemen (0 fr. 40) voor de postver
zending van het radiotelegram. 

§ ll. l. De afzender van een radiotelegram. 
bestemd voor een schip op zee, kan het aantal 
dagen aangeven, gedurende welke dat telegram 
door het kuststation ter beschikking van het 
schip moet worden gehouden. 

2. Hij schrijft dan boven het adres de 
betaalde dienstaanwijzing: ,,x jours" (x dagen) 
of= Jx =, welke dat aantal dagen, daaronder 
begrepen dien van aanbieding van het telegram, 
aangeeft. 

§ 12. l. Indien het schip, waarvoor een 
radiotelegram bestemd is, zich niet aan het 
kuststation gemeld heeft binnen den door den 
afzender aangegeven termijn, of bij gebreke van 
een dergelijke aanwijzing, vóór of o_p den morgen 
van den 8sten dag na de aanbiedmg, geeft het 
kuststation hiervan kennis aan het kantoor van 
afzending, dat den afzender inlicht. 

2. Deze heeft de bevoegdheid per betaalde 
nota, per telegraaf of per post, aan het kust
station een en andermaal te verzoeken, dat zijn 
radiotelegram, telkens gedurende een nieuw 
tijdvak van 9 dagen, be chikbaar zal worden 
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gehouden, om aan het schip te worden over
gebracht. Bij gebreke van een dergelijk verzoek 
wordt het, rad10telegram aan het einde van den 
9den dag (dag van aanbieding niet inbegrepen) 
als onbestelbaar ter zijde gelegd. 

3. Indien echter het kuststation zekerheid 
heeft, dat het schip zijn werkingssfeer heeft 
verlaten, vóór het aan dat schip het radio
telegram heeft kunnen overbrengen, deelt het 
dit onmiddellijk aan het kantoor van afzending 
mede, dat zonder verwijl den afzender van het 
vervallen van het telegram bericht geeft. De 
afzender kan echter per betaalde nota aan het 
kuststation verzoeken, het radiotelegram over 
te brengen bij de eerste gelegenheid, dat het 
schip weer voorbij vaart. 

§ 13. 1. Indien een radiotelegram, afkom
stig van een schip op zee, en bestemd voor den 
vasten wal, om een of andere reden niet aan 
den geadresseerde kan worden af~eleverd, 
wordt een nota van onbestelbaarheid opge
maakt. Deze nota wordt aan het kuststation, 
dat het oorspronkelijk radiotelegram heeft 
ontvangen, overgebracht. Dit station brengt de 
nota, na het adres nauwkeurig te hebben ver
geleken, aan het schip over als dit mogelijk is, 
zoo noodig door tusschenkomst van een ander 
kuststation van hetzelfde of van een naburig 
land. 

2. Indien een radiotelegram, dat op een 
scheepsstation is ontvangen, niet afgeleverd 
kan worden. deelt dit station zulks aan het 
kantoor van afzending per nota mede. Deze 
nota wordt, zooveel mogelijk, overgebracht 
na.ar het kuststation, dat het radiotelegram 
heeft overgenomen, of eventueel naar een ander 
kuststation van hetzelfde, of van een naburig 
land . 

§ 14. Toegelaten ziJn alleen : 
1°. 1. radiotelegrammen met antwoord 

betaald. 
2. Het antwoordbewijs, afgegeven aan boord 

van een schip, geeft binnen de grenzen van zijn 
waarde de bevoegdheid, een radiotelegram naar 
een willekeurige beste=ing te verzenden, doch 
uitsluitend van het scheepsstation uit, dat het 
antwoordbewijs heeft afgegeven ; · 

2°. radiotelegrammen met collationneering ; 
3°. radiotelegrammen met bezorging per 

bode; 
4°. radiotelegra=en met bezorging per 

post; 
5°. meervoudige radiotelegrammen; 
6°. radiotelegra=en met "kennisgeving van 

ontvang, doch uitsluitend voor zooveel betreft 
de mededeeling van de da~teekening en den 
tijd , waarop het kuststation het voor het 
scheepsstation bestemde radiotelegram naar dit 
station heeft overgebracht ; 

7°. betaalde nota's, met uitzondering van 
die, waarbij een herhaling of een inlichting 
wordt gevraagd. Alle betaalde nota·s zijn echter 
over den langs de telegrafische verkeerswegen 
af te leggen weg toegelaten ; 

8°. dringende radiotelegrammen, doch uit
sluitend over den langs de telegrafische verkeers
wegen af te leggen weg en onder voorbehoud, 
dat dit R eglement wordt toegepast. 

§ 15. 1. Kust- en scheepstaksen worden 
niet in de door dit Reglement voorziene reke
ningen opgenomen. 

2. De rekeningen betreffende deze taksen 
worden tusschen de Administratiën der betrok-

ken landen vereffend. Zij worden door de 
Administratiën, waartoe de kuststations be
hooren, opgemaakt en door deze overgebracht 
aan de betrokken Administratiën. Indien de 
exploitatie van de kuststations onafhankelijk 
is van de Administratie van het land, kan 
voor zooveel de rekeningen betreft, de onder
nemer van deze stations in de plaats treden van 
de Administratie van dit land. 

3. Voor de overbrenging langs de telegra
fische verkeerswegen wordt het radiotelegram, 
uit een oogpunt van afrekening, overeenkomstig 
dit Reglement behandeld. 

§ 16. 1. Voor radiotelegrammen, afkom 
stig van schepen, brengt de Administratie, 
waartoe het kuststation behoort, de kust- en 
telegraaftaksen,de volle kosten voor de betaalde 
antwoorden, de kust- en telegraaftaksen voor 
collationneering, de kosten van bezorging per 
bode of per post en dievoorafschriftenvanmeer
voudige telegrammen (TM) t en laste van de 
Administratie, waartoe het scheepsstation van 
afzending behoort. Eventueel brengt de Admi
nistratie, waartoe het kuststation behoort, door 
middel van de telegraafrekeningen en door 
tusschenkomst van de Administratiën, welke 
aan de overbrenging der radiotelegrammen 
hebben deelgenomen, de volle kosten betreffende 
de betaalde antwoorden ten voordeele van de 
Administratie, waartoe het kantoor van be
stemming behoort. Voor zooveel betreft de 
telegraaftaksen en de kosten wegens bezorging 
per bode of per post en de afschriften wegens 
meervoudige telegrammen, wordt overeenkom
stig dit R eglement gehandeld, waarbiJ het 
kuststation als t elegraafkantoor van afzending 
wordt beschouwd. 

2. Voor radiotelegrammen, bestemd voor 
een land, dat gelegen is voorbij het land, 
waartoe het kuststation behoort, zijn de tele
graaftaksen, welke overee_nkomstig vorenstaa_n• 
de bepalingen moeten worden vereffend, die, 
welke uit de bij dit R eglement behoorende 
tabellen " A" en "B" *) ZÎJn af~eleid, dan wel 
de taksen voortvloeiende uit bijzondere over
eenkomsten, welke tusschen de Administratiën 
van aangrenzende landen zijn gesloten en do_or 
deze Administratii'n zijn medegedeeld en met 
de taksen, welke overeenkomstig de bijzondere 
bepalingen van de artikelen 25, § 2, en 29, § l, 
van dit Reglement zouden kunnen worden 
geheven. 

3. Voor radiotelegrammen en betaalde 
nota's, bestemd voor schepen, worden de kust
en scheepstaksen rechtstreeks door de Admi
nistratie, waartoe het kust station behoort, ten 
laste gebracht van de Administratie, waartoe 
het kantoor van afzending behoort. De volle 
kosten betreffende betaalde antwoorden worden 
evenwel, indien hiertoe aanleiding bestaat, van 
land tot land, door middel van de telegraaf. 
rekeningen te goed geschreven tot aan de Ad
ministratie, waartoe het kuststation behoort. 
Voor zooveel de telegraaftaksen en de kosten 
wegens bezorging per post en voor afschriften 
wegens meervoudige telegrammen betreft, 
wordt overeenkomstig dit Reglement te werk 
gegaan . De Administratie, waartoe het-_ ku_st
station behoort, brengt de scheepstaks en mdien 

*) Noot van het Internationaal bureel: 
Deze tabellen worden afzornierlijk door het 
Internationaal bureel uitgegeven. 
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hiertoe aanleiding bestaat, de aan overnemende 
scheepsstations toekomende taksen, de volle 
kosten voor betaalde antwoorden, de scheeps
taks betreffende collationneering, evenals de 
kosten wegens afschriften voor meervoudige 
telegrammen en voor bezorging per post, ten 
voordeele van de Administratie, waartoe het 
schip, waarvoor het telegram bestemd is, be
hoort. 

4. Betaalde nota's en de betaalde antwoor
den zelf worden in de radiotelegrafische reke
ningen in elk opzicht als andere radiotele
grammen behandeld. 

5. De maandelijksche r ekeningen, welke tot 
grondslag dienen voor de bijzondere afrekening 
der radiotelegrammen, worden radiotelegram 
voor radiotelegram met alle noodige aanwij
zingen, binnen een termijn van zes maanden, 
te rekenen vanaf de maand, waarop zij betrek
king hebben, opgemaakt. 

§ 17. Indien de door een radiotelegram af 
te leggen weg gedeeltelijk over telegrafische 
verkeerswegen of radiotelegraafstations van 
een niet toegetreden Regeering gaat, kan men 
dat radiotelegram zijn weg faten vervolgen, 
onder voorbehoud, niettemin, dat de Admi
nistratiën, waartoe deze wegen of stations be
hooren, verklaard hebben, eventueel de bepa
lingen van het Radio-telegraafverdrag en het 
Radio-telegraafreglement, welke onmisbaar zijn 
voor een regelmatige verzending der radio
telegrammen te willen toepassen en voorts de 
afrekening verzekerd is. Deze verklaring wordt 
aan het Internationaal bureel gedaan en ter 
kennis van de Administratiën van de Tele
graafvereeniging gf'bracht. 

§ 18. l. De bepalingen van dit Reglement 
zijn, bij analogie, op radiotelegrammen van 
toepassing, voorzoover zij niet in strijd zijn met 
de bepalingen van het Radiotelegraafreglement. -

2. In het bijzonder zijn op radiotelegrammen 
de bepalingen betreffende de heffing van sein
kosten, de aanwijzing van den verzendingsweg 
en het opmaken der rekeningen van toepassing. 
Echter wordt 1°. de termijn van zes maanden 
voor het onderzoek der rekeningen, bedoeld in 
artikel 81, § 2 van dit Reglement, voor radio
telegrammen op negen maanden gebracht, 
terwijl 2°. de bepalingen van art ikel 81, § 3 
niet op de afrekening der radiotelegrammen 
van toepassing zijn. Voor de toepassing der 
bepalingen van dit Reglement worden de kust
stations als overneemkantoren beschouwd, be
halve wanneer het Radiotelegraafreglement na
drukkelijk bepaalt, dat deze stations als kan
toren van afzending of bestemming moeten 
worden beschouwd. 

§ 19. De wijzigingen van de bepalingen van 
dit Reglement met betrekking tot radiotele
grammen, alsmede tot telegrammen voor meer
voudige bestemmingen (art. 69), welke ten
gevolge van besluiten van latere radiotelegra
fische Conferenties noodig mochten worden, 
zullen in werking treden op den datum, voor 
de ten uitvoerlegging der bepalingen door elk 
dezer laatste Conferenties vastgesteld. 

HOOFDSTUK XX. 
TELEGRAFISCHE POSTWISSELS. 

Telegrafische postwissels. 
Art. 65. § l • D e aanneming, samenstelling 

van den inhoud en de uitbetaling der telegra
fische postwissels worden door bijzondere in
ternationale verdragen geregeld. 

§ 2. De overseining van telegrafische post
wissels is, wanneer deze tusschen de betrokken 
Administratiën is toegelaten, aan dezelfde 
regels onderworpen als de andere klassen van 
telegrammen, behoudens de bepalingen, op
genomen in de artikelen 39, § 1 en 40 (4). 

HOOFDSTUK XXL 
PERS TELEGRAMMEN. 

Voorwaarden, waarop perstelegrammen zijn 
toegela1en. 

Art. 66. § l. Telegrammen, . waar:van de 
inhoud bestaat uit berichten en meuwstIJdmgen 
van staatkundigen aard, of den handel betref
fende, enz., welke bestemd zijn om in nieuws
bladen en andere tijdschriften te worden op
genomen, zijn als perstelegrammen tegen ver
laagd tarief toegelaten. Deze telesrammen 
moeten boven het adres de betaalde dienstaan
wijzing "Presse" (,,Pers'") dragen, welke door 
den afzender moet zijn aangegeven. 

§ 2. De eind- en transittaksen, welke o_p . de 
tusschen de Administratiën van de Vereemgrng 
gewisselde perstelegrammen van toepassing 
zijn, worden in het Europeesch verkeer . met 
50 % en in het overig verkeer met tenmmste 
50 % verlaagd. 

§ 3. De Administratiën, welke een mm1-
mumbedrag voor gewone telegrammen heffen 
(art. 25 § 2) heffen datzelfde minimum voor 
pers telegrammen. 

§ 4. De landen, welke geen pers telegrammen 
tegen verlaagd tarief toelaten, moeten deze 
in den gewonen vorm in het doorgaand verkeer 
toelaten, mits zij dezelfde transittaksen als 
voor de gewone telegrammen ontvangen. 

§ 5. Perstelegrammen worden op elk uur 
van den dag, of van den nacht aangenomen 
en overgeseind. 

§ 6. l. Perstelegrammen worden slechts 
ter verzending aangenomen, op vertoon van 
bijzondere kaarten, welke de Administratie 
van het land, waar deze kaarten gebruikt 
moeten worden, laat vervaardigen en aan cor
respondenten van nieuwsbladen, tijdschriften 
of erkende nieuwsagentschappen laat uitreiken. 
Vertoon van kaarten is echter niet verplicht, 
als de Administratie van afzending anders 
beslist heeft. 

2. Perstelegrammen moeten worden gericht 
aan nieuwsbl.aden, tijdschriften of nieuwsagent
schappen, maar uitsluitend aan het nieuwsblad, 
t ijdschrift of agentschap zelf en niet aan een 
persoon, die op een of andere wijze aan de 
directie van het nieuwsblad, tijdschrift of 
agentschap is verbonden, Zij mogen alleen stof 
bevatten, welke bestemd is om openbaar ge
maakt te worden, alsmede inlichtingen betref
fende de openbaarmaking van het telegram. 
E lk gedeelte van deze laatste soort moet aan 
het begin of aan het einde van den inhoud 
geschreven en tusschen haakjes seplaatst wor
den. Het aantal woorden, waarm alle inlich
tingen betreffende eenzelfde telegram zijn 
vervat, kan hoogstens 5 ten 100 bedragen van 
het aantal woorden van den inhoud, dat voor 
de prijsberekening telt, met dien verstande, dat 
het tien woorden niet mag te boven gaan. De 
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haakjes worden in de pr ij sberekening begrepen. 
De Administratiën, welke een liJst hebben 
opgemaakt van nieuwsbladen , tijdschriften of 
nieuwsagentschappen, welke gerechtigd zijn tot 
het ontvangen van perstelegrammen, nadat 
deze zich verbonden hebben alle door het Reg
lement vastgestelde bepalingen te zullen na
leven, moeten deze lijst aan de andere Admi
nistratiën, door tusschenkomst van het Inter
nationaal bureel, mededeelen. 

§ 7. Het gebruik van verkorte of overeen
gekomen adressen is toegelaten. 

Samen:itelling van perstelegrammen. Verplichting 
om perstelegrammen openbaar te maken. 

Art. 67. § 1. 1. Perstelegrammen moe
ten gesteld zijn in de Fransche taal, of in een 
der door het land van afzending of bestemming 
aangewezen talen, welke voor het internationaal 

t elegraafverkeer in verstaanbare taal zijn toe
gelaten, dan wel in de taal, waarin het nieuws
blad is gesteld, waaraan het telegram gericht 
is, mits deze taal voor het internationaal tele
graafverkeer is toegelaten. 

2. De in het vorige lid vermelde talen kun
nen, bij wijze van aanhalingen, gezamenlijk 
worden gebruikt met die, waarin het telegram 
is gesteld. 

3. In elk geval moeten perstelegrammen in 
de gebruikelijke spelling van de gebezigde taal 
gesteld worden. 

4. Perstelegrammen mogen, behoudens de 
in artikel 66 § 6, bedoelde uitzondering, geen 
gedeelte, aankondiging of mededeeline; bevat
ten, welke het karakter van particuliere cor
respondentie draagt, noch eenige kennisgeving, 
of mededeeling, welke tegen betaling in het blad 
wordt opgenomen. 

5. Beurs- en marktkoersen, met of zonder 
verklarenden tekst, worden in perstelegrammen 
tegen verlaagd tarief toegelaten. De kantoren 
van afzending moeten, in geval van twijfel zich 
bij den afzender zekerheid verschaffen, dat de 
cijfergroepen, welke in telegrammen voorkomen, 
inderdaad beurskoersen voorstellen ; de afzender 
is gehouden zulks te bewijzen. 

§ 2. 1. Indien telegrammen, welke als 
perstelegram worden aangeboden, niet aan de 
in de vorige paragraaf aangegeven voorwaarden 
voldoen, wordt de aanwijzing "Pre se" (,,Pers'') 
doorgehaald, en de prijs volgens het gewone 
tarief berekend. 

2. Het gewone tarief voor bijzondere tele
grammen wordt eveneens toegepast op elk 
perstelegram, waarvan voor een ander doel 
wordt gebruik gemaakt, dan de opneming in de 
kolommen van het nieuwsblad of tijdschrift, 
waarvoor het bestemd is, d.w.z.: 

a. op telegrammen, welke niet. door het 
nieuwsblad of tijdschrift. waarvoor zij bestemd 
zijn, worden openbaar gemaakt /tenzij een af
doende verklarmg wordt gegeven) of welke door 
den geadresseerde vóór openbaarmaking aan 
particulieren of inrichtingen, als societeiten, 
koffiehuizen, hotels, beurzen, enz., bekend 
gemaakt zijn; 

b. op t elegrammen, welke nog niet openba'l.r 
gemaakt zijn en door het nieuwsblad of tijd
schrift, waarvoor zij bestemd zijn, voordat 
zulks geschied is, aan andere bladen verkocht, 
uitgereikt of bekend gemaakt zijn ten einde ze 
in de kolommen van deze bladen te doen op-

nemen ; perstelegrammen kunnen echter ter 
gelijktijdige openbaarmaking, verkoch t, uit
gereikt of bekend gemaakt worden ; 

c. 1. op aan nieuwsagentschappen gerichte 
telegrammen, welke niet in een nieuwsblad 
worden openbaar gemaakt (tenzij een afdoende 
verklaring wordt gegeven), of welke aan derden 
zijn medegedeeld, vóór zij door de pers worden 
openbaar gemaakt. 

2. I n de in de drie voorgaande leden be
doelde gevallen wordt het te weinig betaalde 
van den geadresseerde geheven, ten voordeele 
van de Administratie van bestemming. 

§ 3. Behalve de betaalde dienstaanwijzing 
"Presse" (,,Pers"), kunnen perstelegrammen 
geen andere betaalde dienstaa,nwijzing dragen 
dan die, betreffende meervoudige telegrammen. 
Het bedrag, dat geheven moet worden voor de 
bij aankomst te vervaardigen afschriften, is 
hetzelfde als voor gewone bijzondere meer
voudige telegrammen. 

Algemeene bepalingenbetretfendeperstele,grammen, 
Art. 68. § 1. Perstelegrammen worden 

zoowel wat overseining, als aflevering betreft, 
in gelijke volgorde met · gewone bijzondere 
telegrammen behandeld. 

§ 2. P erstelegrammen zijn voor alles, wat 
niet in de artikelen 66, 67 en in dit artikel 
omschreven is, onderworpen aan de bepalingen 
van dit Reglement en van bijzondere t usschen 
de Administratiën gesloten overeenkomsten. 

§ 3. 1. De bepalingen betreffende pers
telegrammen zijn óf voor het Europeesch en 
buiten-Europee ch verkeer, of slechts voor één 
van beide van toepassing. 

2. Deze bepalingen zijn niet verplich t voor 
de Administratiën, welke verklaren ze slechts 
te kunnen toepassen, voorzooveel de toelating 
van perstelegrammen in doorgaand verkeer 
betreft (Art. 66, § 4). De voorwaarden betreffen
de de overseining kunnen in gemeen overleg 
t usschen de betrokken Administrat.iën worden 
gewij zigd. 

H OOFDSTUK XXII. 
TELEGRAMi\IEN voo·R MEERVOUDIGE BESTEM-
1\HNGEN, WELKE PER DRAADLOOZE '.l'ELEGRAFIE 

WORDEN OVERGEBRACHT. 

Tele,grammen voor meervoudige bestemmingen, 
welke per draadlooze tele,grafie worden overgebracht. 

Art. 69. § 1. 1. De Administratiën be
houden zich de bevoegdheid voor, bijzondere 
betaalde diensten in het leven te roepen, voor 
de overbrenging van telegrammen voor meer
voudige bestemmingen per draadlooze tele
grafie. Deze telegrammen moeten bestaan uit 
berichten en nieuwstijdingen van staatkundigen 
aard, of den handel betreffende enz. en mogen 
geen gedeelte, aankondiging of mededeeling 
bevatten, welke een particulier karakter dragen. 
De afzender is gehouden de adressen van de 
geadresseerden aan de Administratie van het 
land van uitseining mede te deelen. 

2. De genoemde diensten wotden ter be
schikking gesteld van iederen afzender of 
geadresseerde, die aan de voorschriften en 
voorwaarden voldoet, welke door de betrokken 
Administratiën daarvoor in het bijzonder zijn 
vastgesteld. 

§ 2. 1. De Administratie van het land van 
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uitseining maakt aan de andere Administratiën 
de adressen bekend van de geadresseerden, die 
op hun grondgebied zijn gevestigd. Zij deelt 
bovendien voor iederen geadi-esseerde den 
datum mede, welke voor de eerste ontvangst 
is bepaald, evenals den naam van het station 
van uitseining en het adres van den afzender. 
De Adm.inistratiën geven elkaar wederkeerig 
kennis van de veranderingen, welke zijn ge
bracht in het aantal afzenders en geadresseerden 
en in hunne adressen. 

2. Aan de Administratie van het land van 
ontvangst wordt overgelaten, om de door den 
afzender voor de ontvangst der telegrammen 
aangewezen geadresseerden al of niet hiertoe te 
machtigen. 

3. Elke Administratie neemt, zooveel mo
gelijk de passende maatregelen, ten einde zich 
ervan te verzekeren, dat alleen de tot dezen 
bijzonderen dienst van mededeelingen gemach
tigde stations, van de bedoelde telegrammen 
gebruik maken en uitsluitend van die, welke 
voor hen bestemd zijn. 

§ 3. Deze telegrammen worden op vaste 
tijdstippen overgebrii,cht en hebben als adres 
een overeengekomen woord, dat onmiddellijk 
boven den inhoud staat. Zij mogen öf in ver
staanbare taal öf in ge)ieim schrift gesteld zijn. 
Behoudens bijzondere regelingen, tusschen de 
betrokken Administratiën, zijn de eenige talen, 
welke voor de verstaanbare ta.al zijn toegelaten 
het Fransch, een der talen door het land van 
uitseining, of een der talen door een der landen 
van bestemming aangewezen. De Administra
tiën van uitseinmg en van bestemming behou
den zich het recht voor, de overlegging van de 
gebruikte codes te vragen. 

§ 4. 1. Het van den afzender te heffen 
bedrag wordt door de Administratie van het 
land van uitseining vastgesteld. 

2. De geadresseerden van deze telegrammen 
kunnen door de Administratie van hun land, 
behalve met de heffingen voor eventueele op
richting en exploitatie van particuliere ontvang
stations, met een telegraaftaks worden belast, 
waarvan het bedrag en de verdere bijzonder
heden door deze Administratie worden bepaald. 

3. De taksen voor deze telegrammen worden 
niet in de internationale rekeningen opgenomen. 

HOOFDSTUK XXIII. 
UITGESTELDE TELEGRAMMEN. 

Uitge8telde telegrammen. 
Art. 70. § 1. De afzender vp,n een bijzon

der telegram kan in het verkeer tusschen landen 
van het Europeesch verkeer eenerzijds en landen 
van het buiten-Europeesch verkeer anderzijds, 
een korting van 50 ten 100 verkrijgen, onder 
voorbehoud, dat het telegram eerst na tele
grammen tegen vol tarief en perstelegrammen 
wordt overgeseind. Aan telegrammen, gewisseld 
tusschen twee landen van het buiten-Euro
peesch verkeer wordt op dezelfde voorwaarde · 
ditzelfde voorrecht toegekend, indien het tarief 
voor gewone telegrammen niet lager is dan 
een frank (1 fr.) per woord. 

§ 2. 1. De inhoud van uitgestelde tele
grammen moet geheel in verstaanbare taal 
(art. 8) zijn gesteld in een en dezelfde taal, 
welke gekozen is uit de volgende, als verstaan
baar toegelaten talen: 

a. de Fransche taal ; 
b. de taal of de talen van het land van 

afzending, of van het land van bestemming, 
door de betrokken Administratiën aangewezen ; 

c. een of twee talen, eventueel opgegeven 
door de Administratie van het land van afzen
ding, of door de Administratie van het ltnd 
van bestemming, boven de onder letter b aan
gewezen talen. 

2. E lk telegram, dat getallen, namen of 
woorden zonder samenhang bevat en in het 
algemeen elk telegram, dat op zichzelf voor de_n 
telegraafdienst geen verstaanbare beteekems 
heeft, valt niet onder het genot van het ver
laagd tarief. Overeengekomen adressen worden 
toegelaten, wanneer zij in een zinsverband voor
komen, dat duidelijk den aard ervan doet blijken. 

§ 3. 1. Indien in letters of cijfers geschre
ven getallen, handelsmerken of verkorte uit
drukkingen (art. 8, § 2) gebruikt worden, m_ag 
het aantal van deze woorden en groepen met 
meer bedragen dan het derde gedeel~e van ~.et 
aantal woorden van den inhoud, dat m de pnJS-
berekening is begrepen. . . 

2. Bij wijze van uitzondering mag m uit
gestelde telegrammen, afkomstig uit of bestem_d 
voor China, de inhoud geheel bestaan mt 
groepen van vier cijfers, welke ont leend zijn aan 
het officieele telegrafisch woordenboek va1?: de 
Ohineesche Administratie, die aan alle R1Jks
administratiën en bijzondere ondernemingen· 
exemplaren van genoemd woordenboek zal 
verstrekken, en in welk woordenboek met be
trekking tot elke cijfer~roep de daarmede over
eenkomende beteekems in de Fransche taal 
voorkomt. 

§ 4. 1. Uitgestelde telegrammen kunnen 
alle betaalde dienstaanwijzingen dragen, be
halve die betreffende dringende overseining. 

2. De kosten, welke van toepassing zijn op 
de verschillende bijzondere diensten, welke 
door den afzender met betrekking tot een uit
gesteld telegram zijn verzocht (betaalde nota, 
wij ze van aflevering, RP, TO, enz.) zijn de
zelfde, als voor een gewoon telegram ; na t'e 
seinen telegrammen kunnen echter tegen het 
verlaagd tarief van uitgestelde telegrammen 
worden nageseind als deze telegrammen tus
schen de Administratie, welke naseint en die 
van nieuwe bestemming zijn toegelaten. De 
daarop betrekking hebbende betaalde dien~t
aanwijzingen worden tegen het verlaagd tanef 
berekend. Telegrammen van en voor schepen 
op zee worden niet als uitgesteld toegelaten. 

§ 5. De afzender moet op de minuut van 
het telegram een verklaring onderteeken~n, 
waarin uitdrukkelijk wordt gezegd, dat de m
houd geheel in verstaanbare taal is gesteld, 
welke geen andere beteekenis heeft, dan die, 
welke uit zijne redactie is op te maken. De 
verklaring moet de taal aangeven, waarm het 
telegram gesteld is. 

§ 6. Naar gelang de taal, waarvan gebruik 
gemaakt is, het Fransch of een der door de 
Administratie van bestemming, of door de 
Administratie van afzending aangewezen talen 
is, moet de afzender boven het adres de betaalde 
dienstaanwijzing L C F of L C D of L C 0 
schrij ven. 

§ 7. Uitgestelde telegrammen worden eerst 
na niet dringende bijzondere en perstelegram
men overgeseind. 
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§ 8. Uitgestelde telegrammen worden tus
schen telegrammen tegen vol tarief door afge
leverd. 

§ 9. Indien het kantoor van bestemming 
bemerkt, dat een telegram. dat een der betaalde 
dienstaanwijzingen LOF of LCD draagt, niet 
aan de bij de §§ 2 en 3 van dit artikel gestelde 
voorwaarden voldoet, kan het van den geadres
seerde bijbetaling heffen tot een bedrag, gelijk 
aan het verschiI tusschen hetgeen voor tele
grammen tegen vol tarief en uitgestelde tele
grammen verschuldigd is. 

§ 10. De minimumvertraging, welke recht 
geeft op terugbetaling van de kosten van een 
uitgesteld telegram, wordt op vier maal vieren
twintig uur bepaald (art. 74, § 1). 

§ ll. De taksen van alle Rijksadministratiën 
en bijzondere ondernemmgen (afzending, over
neming en ontvangst), welke aan de overseining 
van uitgestelde telegrammen deelnemen, wor
den eenvorming met 50 ten 100 verminderd. 

§ 12. De dienst der uitgestelde telegrammen 
is facultatief. De Rijksadministratiën en bij
zondere ondernemingen, welke verklaren, dat 
zij uitgestelde telegrammen toelaten, moeten 
alle voorgaande bepalingen toepassen bij het 
}visse!en van deze telegrammen met alle andere 
Rijksadministratiën en bijzondere onderne
mingen, welke een gelijke verklaring hebben 
11,fgclegd. 

HOOFDSTUK XXIV. 
Tm, EFOONDIENS'l'. 

Afdeeling A. 
Internationaal nel. 

Art. 71. § 1. 1. De betrokken Admini
titratiën brengen, eventueel na overeenstemming 
met de tusschenkomst verleenende Admini
stratie of Administratiën, de verkeerswegen *) 
tot stand, welke noodig zijn om het wederz1jdsch 
internationaal telefoonverkeer te verzekeren. 

2. Elke Adminis•ratie, welke hare tusschen
komst verleent, zorgt voor de gedeelten van de 
verkeerswegen, welke _over haar grondgebied 
moeten gaan. 

3. Elk gedeelte dat moet worden aangelegd 
op het grondgebied van een Administratie welke 
hare tusschenkomst verleent, wordt zooveel 
mogelijk, na rekening te hebben gehouden met 
moeilijkheden van allerlei aard, tot stand ge
bracht langs de kortste route tusschen de punten 
waar de internationale verkeersweg het land 
binnenkomt en verlaat. 

§ 2. 1. De voor het internationale telefoon
verkeer bestemde verkeerswegen en de tech
nische inrichtingen worden zoodanig aangelegd, 
onderhouden en geëxploiteerd, dat een zekere 
en v lugge dienst, alsmede een goede geluid
overkomst verzekerd zijn. 

2. Te dien aanzien gedragen de Administra
tiën zich zooveel mogelijk naar de adviezen 
uitgebracht door het "Comité Consultatif Inter
national" voor telefoonverbindingen op groo
ten afstand voor zooveel betreft de installaties, 
de toestellen, de versterkers, het aanpassen en 
geschikt maken van de verkeerswegen, de 
pupinisatie, het dupliceeren, het vaststellen van 

*) Draden, kabels, bureelen, stations voor 1 
draadlooze t elefonie. 

de over te brengen energie. de oriderzoekings
punten, enz. (Zie onder S.) 

§ 3. 1. De betrokken Administratiën be
palen in gemeen overleg tusschen welke netten 
en zelfstandige openbare spreekcellen verkeer 
wordt toegelaten en langs welken weg of welke 
wegen dit verkeer zal worden afgewikkeld. 

2. Elke Administratie maakt de namen 
bekend van de netten en de zelfstandige pu 
blieke stations der landen, waarmede telefoon
verkeer kan worden verkregen. 

§ 4. T enz ij de betrokken Administratiën in 
gemeen overleg anders bepalen, worden de 
internationale verkeerswegen uitsluitend be
stemd voor het internationale telefoonverkeer, 
waarvoor zij zijn tot ~tand gebracht. 

§ 5. 1. 1.Yanneer de verkeerswegen van 
den binnenlandschen dienst moeten dienen 
voor internationale gespreklrnn,. hebben deze 
den voorrang boven de b1nnenlandsche gesprek
ken van dezelfde klasse. (Zie onder 0). 

2. Voor gesprekken voor welke gebruik 
wordt gemaakt van verkeerswegen, tusschen 
nabij de grens gelegen netten, mogen de Adm1-
nistratiën van de gremlanden van dezen voor
rang afwijken. 

§ 6. 1. De betrokken Administratiën dee
len elkander de samenstelling mede van de 
verkeerswegen op hunne grondgebieden en d<>en 
elkander mededeeling van elke bela.ngnJke 
wijziging in deze samenstelling. .. 

2. Ingeval van storing van een belangruken 
verkeersweg voor het internationaal verkeer 
op grooten afstand, moet elk gestoord gedeelte 
van dezen weg zooveel mogelijk en met be
kwamen sfoed worden vervangen, hetzij door 
een weg o een gedeelte daarvan bestemd voor 
den binnenlandschen dienst, hetzij door een 
minder belangrijken weg of een gedeelte daar
van van hetzelfde internationale verkeer. De 
vervangende wegen of gedeelten daarvan 
worden zoo mogelijk vooraf aangewezen. 

§ 7. 1. Dagelijks, op een in gemeen overleg 
vastgesteld tijdstip overtuigen zich de kantoren, 
welke met elkaar in rechtstreeksche gemeen
schap staan, d . w. z., die, welke eindkantoor 
zijn van internationale verkeerswegen, door 
proefoproepen, en -gesprekken van den 'toestand 
der wegen. Van de stormgen wordt aanteekenmg 
gehouden. 

2. Metingen worden gedaan naar behoefte 
door de eindkantoren of door de versterkers
stations welke het dichtst bij de grens zijn 
gelegen. De eindkantoren of de betrokken 
stat10ns stellen in onderling overleg dag en uur 
vast, waarop deze metingen worden gedaan. 
De betrokken d iensten deelen elkander de uit . 
komsten dezer metingen mede. 

3. Schikkingen, welke storingen en gebrekE'n 
kunnen verhelpen, moeten onmiddellijk worden 
getroffen. 

Afdeeling B. 

Duu, van den dienst. 

§ 1. Elke Administratie bepaalt de dagen 
en uren van open telling van hare kantoren. 

§ 2. De kantoren, welke niet onafgebroken 
zijn geopend, zijn gehouden den dienst met zes 
minuten te verlengen na de vastgestelde uren 
ten behoeve van de aan den gang zijnde en de 
reeds voorbereide gesprekken. 
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§ 3. De rechtstreeks met elkaar verbonden 
kantoren overtuigen zich zoo dikwijls zulks 
noodig is en tenminste éénmaal per dag van de 
overeenstemming van den tijd ; de tijd van de 
kantoren en de wettelijke tijd van hun land 
mogen niet meer dan éP.n minuut verschillen. 

Afdeeling C. 

Lijs/ van de geabonneerden en van de zel /slandige 
publie/ce sfaUons. 

§ l. l. Elke Administratie maakt nets
gewijze de officieele lijsten van de geabonneerden 
en van de zelfstandige publieke stations bekend. 

2. De dagen en uren van opening en sluiting 
van de kantoren en van de zelfstandige publieke 
stations worden in deze lijs ten aangegeven. 

§ 2. De belangrijke kantoren en de voor
naamste zelfstandige publieke stations ontvan
gen de officiëele lijsten van de geabonneerden 
der buitenlandsche nettf'n, waarmede zij verkeer 
hebben . 

§ 3. •re dien einde zendt elke Administratie 
kosteloos aan de Administratiën der landen met 
welke het telefoonverkeer is geopend, een vol
doende aantal exemplaren van deze officiëele 
lijsten. 

§ 4. De Administratiën nemen de noodige 
maatregelen, opdat het publiek de buitenland
sche officiëele lijsten kunne koopen. 

Afdeeling D. 

Gewone particuliere gesprekken. 

Men verstaat onder gewone particuliere ge
sprekken de ~esprekken voor welke kosten 
verschuldigd zijn en welke geen enkelen voor
rang genieten. 

Afdee!ing E. 

Dringende partir.uliere gesprekken. 

§ 1. Dringende particuliere gesprekken, 
welke voorrang hebben boven gewone parti
culiere gesprekken, kunnen worden toegelaten 
bij afzonderlijke tusschen de betrokken Admi
nistratiëp getroffen regeling. 

§ 2. Dringende gesprekken worden door den 
aanvrager en, vervolgens van kantoor tot 
kantoor, aangekondigd door het woord "ur
gent". 

§ 3. De taks van een dringend gesprek be
draagt het drievoud van de taks, verschuldigd 
voor een gewoon particulier gesprek, gewisseld 
gedurende dezelfde tariefsperiode. 

Afdeeling F. 

,,Bliksem" gesprekken. 

§ 1. ,,Bliksem" gesprekken, welke voorrang 
hebben boven alle andere particuliere gesprek
ken, kunnen worden toegelaten bij afzonderlijke 
tusschen de betrokken Administratiën getroffen 
regeling. 

§ 2. ,,Bliksem" gesprekken worden door den 
aanvrager en, vervolgens van kantoor tot kan
toor, aangekondigd door het woord "Eclair". 

~ 3. De taks van een "bliksem" gesprek is 
vastgesteld op ten minste het tienvoud van de 
taks verschuldigd voor een gewoon particulier 
gesprek, gewisseld gedurende dezelfde tariefs
periode. 

Afdeeling G. 
Regeeringsgesprekken. 

§ 1. 1. Regeeringsgesprekken zijn die, 
welke als zoodanig worden aangevraagd door : 

a. Staatshoofden, Ministers, Opperbevel
hebbers der land-, zee- en luchtmachten, diplo
matieke ambtenaren (Gezanten, Gevolmach
tigde Ministers, Zaakgelastigden) en beroeps
consulaire ambtenaren; 

b. De overige consulaire ambtenaren, maar 
slechts met de autoriteiten, genoemd onder 
letter a. 

2. Deze gesprekken omvatten de dringende 
Regeeringsgesprekken en de gewone Regeerings
gesprekken. 

3. In het verkeer, waarin dringende parti
culiere gesprekken niet zijn toegelaten, zijn 
dringende Regeeringsgesprekken bestaanbaar. 

4. De gesprekken, aangevraagd als Regee
ringsgesprekken door den Secretaris-Generaal 
van den Volkenbond, worden gelijkgesteld met 
die, aangevraagd door de Autoriteiten, vermeld 
onder letter a. 

§ 2. l. Regeeringsgesprekken worden door 
den aanvrager en vervolgens van kantoor tot 
kantoor, naar omstandigheden aangekondigd 
door de woorden "Etat urgent" of door het 
woord "Etat". 

2. Dringende Regeeringsgesprekken hebben 
voorrang boven alle andere gesprekken. 

3. Gewone Regeeringsgesprekken hebben 
alleen voorrang boven gewone particuliere ge
sprekken en boven niet-dringende dienstge
sprekken. 

4. In recht,treeksch verkeer, waarin drin
gende particuliere gesprekken niet zijn toe
gelaten, hebben Regeeringsgesprekken voorrang 
boven alle andere gesprekken. 

5. De duur van Regeeringsgesprekken is 
niet beperkt. Echter hebben de tusschenkomst 
verleenende Adrninistratiën het recht den duur 
van Regeeringsgesprekken tot zes minuten te 
beperken, wanneer deze gesprekken door tus
schenkomst van een van haar kantoren worden 
tot stand gebracht. 

§ 3. De aanvrager van een Regeerings
gesprek is gehouden, zoo hij daartoe wordt uit
genoodigd, zijn naam en zijn hoedanigheid op 
te geven en, in het geval, bedoeld in § l, 
letter b, den naam en de hoedanigheid van den 
aangevraagde. 

§ 4. Voor dringende Regeeringsgesprekken 
en gewone Regeeringsgesprekken gelden de 
taksen, welke gelden respectievelijk voor drin
gende particuliere gesprekken en voor gewone 
particuliere gesprekken, gewisseld gedurende 
dezelfde t.ariefsperiode. 

Afdeeling H . 

Abonnementsgesprekken. 

§ 1. l. Bij afzonderlijke tusschen de be
trokken Adruinistratii'n getroffen regeling kun
nen gesprekken bij abonnement worden toe
gelaten op vaste uren, indien daaruit geen 
enkel bezwaar voortvloeit voor den dienst in 
het algemeen. 

2. Deze gesprekken mogen uitsluitend be
trekking' hebben op de persoonlijke aangelegen
heden van de correspondenten of op die hunner 
instellingen. 
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3. Voldoende tusschenruimten moeten wor
den gelaten tusschen de abonnementsgesprek
ken om het voeren van de andere gesprekken 
mogelijk te maken. 

4. Voor gesprekken bij abonnement gelden 
de volgende taksen : 

a. gedurende de perioden van gering verkeer 
ten minste de helft van de takseenheid ; 

b. gedurende de overige perioden ten hoog
ste het drievoud van de takseenheid. 

§ 2. 1. Gesprekken bij abonnement zijn 
die, welke dagelijks plaats hebben tusschen de
zelfde perceelen, op hetzelfde vooraf overeen
gekomen uur en ten minste gedurende een 
!!eheele maand. 
~ 2. Het abonnement wordt van maand tot 
maand verlengd, tenzij het van een van beide 
zijden, ten minste acht dagen vóór het einde 
van den Joopenden abonnementstermijn schrif
telijk is opgezegd. 

§ 3. In het algemeen bedraagt de maximum
duur van een abonnementsgesprek zes minuten ; 
echter kunnen gesprekken vaneen langerenduur 
worden toegestaan na overeenstemming tus
schen de betrokken Administratiën. 

§ 4. Het abonnement kan worden aange
gaan met ingang van een willekeurigen datum, 
malr het maandelijksche tijdvak begint eerst 
te loopen den eersten van elke maand. H et 
bedrag van het abonnement, verechuldigd voor 
het eerste maandelijksche tijdvak wordt, zoo 
noodig, verhoogd met het gedeelte van het 
bedrag van dit abonnement, overeenkomende 
met het tijdvak van den datum waarop het 
abonnement is ingegaan tot aan het begin van 
het maandelijksche tijdvak. 

§ 5. Het bedrag van het abonnement wordt 
berekend naar een gemiddelden duur van dertig 
dagen; het wordt bij vooruitbetaling geheven: 

§ 6. 1 . De abonnementsverbinding wordt 
ambtshalve op het vastgestelde tijdstip t us 
schen de beide perceelen tot stand gebracht, 
tenzij een ander ge$prek wordt gevoerd of een 
aanvraag voor een dring ind Regeeringsgesprak 
voorhanden is. 

2. Zij wordt ambtshalve verbroken bij het 
verstrijken van den tijd voor elk gesprek toe
gestaan, indien de correspondenten het signaal 
van beëindiging van het gesprek niet reeds 
hebben gegeven. De correspondenten kunnen 
nochtans hun gesprek voortzetten indien geen 
andere aanvraag voorhanden is ; voor het 
voortgezette gesprek gelden de algemeene rege
len voor gewone particuliere gesprekken. 

§ 7. 1. Geen vergoeding wordt gegeven en 
geen terugbetaling heeft plaats, indien door 
toedoen van de correspondenten een gesprek 
niet heeft kunnen plaats vinden of niet den 
vastgestelden duur heeft gehad. H e_t voor dit 
gesprek verschuldigde bedrag wordt in de 
intnnationale rekeningen opgenomen. 

2. Een abonnements~esprek, dat uit; hoofde 
van den telefoondienst met heeft kunnen plaats 
hebben of niet den toegestanen duur heeft 
gehad, wordt zoo mogelijk vóór het einde van 
de periode, waarin het gelijke tarief geldt, ver
vangen of vergoed door een gesprek, waarvan 
de duur gelijk is aan den ongebruikten t\jd. 
Indien het gesprek niet is kunnen worden 
vervangen of indien de vergoeding van tijd 
niet is kunnen worden gegeven, wordt de daar
mede overeenstemmende taks niet in de inter-

nationale rekeningen opgenomen. De Admi
nistratie van den houder van het abonnement 
gaat op zijn verzoek over tot terugbetaling. 

3. De terugbetaling bedraagt : in het eer~te 
geval het dertigste gedeelte van het bedrag 
van het maandelijksche abonnement ; in het 
tweede gaval dat gedeelte van het dertigste 
deel van dit bedrag overeenstemmende met 
den verloren tijd. 

§ S. 1. Abonnementen moeten in het al
gemef>n schriftelijk worden -aangevraagd aan 
:liet kantoor van den aanvrager. Aan de aan
vragen wordt naar volgorde van ont ,Tangst 
voldaan. 

2. Het uur en de duur der gesprekken wor
den, na onderling door de bet rokken kantoren 
te zijn vastgesteld, schriftelijk beve~t.igd. 

3. Voor de abonnementen worden verbinte
m~sen gesloten t usschen het kantoor, belast 
met de inning · van het verschuldigde en den 
aanvrager. 

Afdeeling I. 

Dienstgesprekken. 

§ 1. 1. Gesprekken uitsluitend betrekking 
hebbend op de internahonale telefoon- of tele
graafdiensten mogen kost,eloos worden ge,•oerd 
tusschen de daartoe gemachtigde ambtena1·en 
der Administratiën. 

2. Wanneer zij van deze bevoegdheid ge
bruik willen maken zijn deze ambtenaren ge
houden hun naam en hun hoedanigheid op te 
geven. 

3. Dienstgesprekken zijn beperkt tot de 
gevallen, waarin het gebruik v!!-n den telefoni
schen weg gerechtvaardigd is. Zij worden ge
voerd in de uren van zwak verkeer. In b<"lang
rijke en dringende gevallen evenwel worden zij 
gevoerd zoodra het hoodig is ; zij worden alsdan 
beschouwd als "dringende dienstgesprekken". 

§ 2. Dienstgesprekken worden door den 
aanvrager 'ln vervolgens, van kantoor tot 
kantoor, aangekondigd door de woorden "ser
vice urgent" of door het woord "service". 

§ 3. Zoo noodig wordt de telegrafische weg 
gebruikt voor mededeelingen betreffend e de 
uitoefening van den telefoondienst. 

Afdeeling K. 

Tarieven. Inning van de taksen. 

§ 1. 1. De takseenheid voor elk verkeer, 
is die welke verschuldigd is voor een gewoon 
particulier gesprek van 3 minuten gewisseld 
gedurende de periode van druk verkeer. 

2. Het bedrag van de takseenheid wordt bij 
overeenkomst tusschen de betrokken Admi
nistratiën bepaald in franken. (Zie artikel 24.) 

§ 2· De taksen van de gesprekken bestaan 
uit de eindtaksen en c.q. uit rle transittaks of 
de transittaksen. 

§ 3. 1. Voor de bepaling van de eindtaksen 
kan het grondgebied der Administratiën in 
zonen verdeeld worden. 

2. Voor een zelfde zone geldt een uniforme 
taks. 

3. Elke Administratie stelt het aantal en 
den omvang der zonen vast voor haar verkeer 
met elke der andere Administratii'n. 

§ 4. Elke Administratie welke t.usschen
komst verleent stelt haar transittaks va t . 
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Onder dezelfde transitvoorwaarden past een 
Administratie dezelfde transittaksen t,oe. 

§ 5. Elke Administratie, welke een recht
streeksche transitverkeersweg ter beschikking 
stelt, heeft het recht van de Administratiën der 
eindlanden de garantie van een minimum op• 
brengs t te eischen. 

§ 6. Het bedrag van de takseenheid kan in 
de uren van zwak verkeer worden verlaagd. 
De betrokken Administratiën bepalen in ge
meen overleg deze uren en het bedrag van de 
verminderde taks of taksen. · 

§ 7. De taks wordt geheven of van den 
geabonneerde uit wiens perceel het gesprek is 
aangevraagd of van de(n) persoon, die het ge
sprek heeft aangevraagd van uit een openbare 
spreekcel. 

§ 8. Voor elk gesprek wordt de taks bepaald 
naar het tarief, dat bij de Administratie van 
den aanvrager geldt op hPt oo~~nblik, waarop 
het ge~prek begiPt, ook al einctigt het op een 
uur, waarop een ander tarief van kracht is. 

Afdeeling L. 

Wij ze van toepassing der t.irieven. 

Duur ifer gesprekken. 

§ 1. 1. Elk "esprek van een duur van drie 
minuten of minder wordt berekend voor drie 
minuten. 

2. Wanneer de duur van een gesprek drie 
minuten te boven gaat, heeft de berekening 
plaats per minuut voor den tijd boven de eerste 
drie mmu,ten. 

3. Evenwel worden in het verkeer tusschen 
nabij de grens gelegen netten de taksen geheven 
per eenheden van drie minuten. De betrokken 
Aclministratiën stellen in gemeen overlejl dit 
verkeer vast. De taks per minuut is het derde 
deel van de taks, geheven voor drie minu•en. 

§ 2. De t,aks voor gesprekken tusschen ge
abonneerden is verschuldigd van het oogenblik 
af, waarop de verbinding is tot stand gebracht 
tusschen den aanvrager en den aangevraagde, 
nadat beiden den oproep beantwoord hebben. 

§ 3. Wanneer het gesprek iQ aangevraagd 
vanuit een openbare spreekcel en bestemd is 
voor een geabonneerde, is de taks verschuldigd 
van het oogenblik af waarop, nadat de geabon
neerde geantwoord heeft, de aanvrager met 
hem in gemeenschap iB gebracht. 

§ 4. Indien het gesprek is bestemd voor een 
oyenbare spreekcel, is de taks verschuldigd van 
a het oogenblik, waarop, nadat van de beide 
zijden antwoord is ontvangen, hetzij de aan
vrager in een opeTJb<i,re spreekcel, hetzij de 

· aanvragende geabonneerde verbonden is met 
de(n) aangevraagde(n) persoon. 

§ 5. In alle gevallen waarin, nadat de ver
binding behoorlÎjk is to. stand gebracht, de 
oproep (uit het perceel van den geabonneerde) 
is beantwoord, is de taks verschuld igd onver
schfüig welke persoon den oproep beantwoordt. 

§ 6. Een gespreksaanvraag kan worden in
getrokken zonder heffing van de voor het ge
sprek verschuldigde taks tot het · oogenblik 
waarop de aanvrager door zijn kantoor wordt 
opgeroepen. De Administratie va,1 den aan
vrager k,i,n van dezen een bijzond~re taks heffen 
als vergoeding voor den arbeid, verricht voor 
Inschrijving, intrekking, enz. van de gespreks-

aanvraag. Dit bedrag komt geheel ten goede 
van deze Administratie. 

§ 7. 1. Wanneer de aanvrager of de op
geroepene het gesprek weigert, wordt de taks 
geheven, clie voor een gesprek van drie minuten 
van den rang van het aangevraagde gesprek 
verschuldigd is. 

2. Ingeval de aangevraagde weigert, wordt 
zulks den aanvrager medegedeeld. 

§ 8. 1. Op het oogenblik waarop hij zijn 
aanvraag doet, heeft de aanvrager de bevoegd
heid op te geven, dat de verbinding na een 
bepaalden tiJd, welken hij aangeeft, niet meer 
wordt tot stand gebracht. 

2. De Administratiën kunnen met elkander 
overeenkomen om ingeval van geen gehoor van 
den aanvrager of van den aangevraagde, van 
den aanvrager een bijzondere taks te heffen, 
welke in de ,internationale rekeningen wordt 
opgenomen. 

3. De betrokken Administratiën bepalen in 
gemeen overleg het bedrag van deze taks en 
de uren, waarin zij wordt geheven. 

§ 9. 1. De tijd om een geabonneerde op 
te roepen evenals die, nooclig om een in een 
openbare spreekcel wachtende(n) persoon op 
te roepen, is beperkt tot één minuut gedurende 
de uren van 7 tot 21 *) en tot drie minhten 
gedurende de overige uren (wettelijke tijd van 
het land van bestemming). 

2. Inclien na het verstrijken van dezen 
oproeptijd, geen antwoord wordt ontvasgen, 
hetzij van den aanvrager en den opgeroepene, 
hetzij van een van beiden, wordt de gespreks
aanvraag ambtshalve geannuleerd. 

§ 10. De betrokken Administratiën kunnen 
in gemeen overleg wijzigingen brengen in de 
bepalingen, genoemd in de §§ 4 en 9 bierboven 

•voor zoover betreft gesprekken afkomstig van 
of bestemd voor handels-, geld- of andere 
beurzen. 

§ ll. Behalve voor Regeerings- en abonne
mentsgesprekken hebben de aanvrager en op
geroepene niet het recht het gesprek nà zes 
minuten voort te zetten, indien een gespreks
aanvraag voorhanden is op den gebruikten 
verkeersweg of de gebruikte verkeerswegen. 

Afdeeling M. 

Gesprekl'aanvragen. 

§ 1. In de gespreksaanvraag wordt de aan
gevraagde geabonneerde aangeduid door den 
naam van het kantoor van bestemming en zoo 
mogelijk door zijn telefoonnummer of -letter, 
eventueel voorafgegaan door den naam van 
zijn centraalbureel. De aangevraagde openbare 
spreekcellen moeten worden aangedmd door 
den naam van het centraal-bureel en haar 
nummer of haar benaming. 

§ 2. De geldigheid van gespreksaanvragen, 
welke gedurende den dag harer inschrijving 
niet tot stand zijn gebracht, eindigt op het 
oogenblik van sluiting van den dagclienst op 
de kantoren welke niet onafgebroken zijn 
geopend. 

§ 3. Het aantal gespreksaanvragen, afkom
stig van denzelfden aanvrager en bestemd voor 

*) Van 7 uur 's morgens tot 9 uur 's avonds 
voor de landen, welke niet den t ijd van 24 uur 
hebben aangenomen. 
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hetzelfde net kan in gemeen overleg tusschen 
de betrokken Administratiën_ worden beperkt. 

Afdeeling N. 
Telefoonoproepberichten en -rnorherichlen. 

§ 1. 1. Tegelijk met het aanvragen van ' 
een gesprek kan een oproepbericht of een 1 

voorbericht worden opgegeven. 
2. Een oproepbericht heeft ten doel iemand 

uit te noodigen zich naar een openbare spreekcel 
_te begeven voor het voeren van een gesprek. 

3. Een voorbericht heeft ten doel een ge
abonneerde te waarschuwen, dat de aanvrager 
zijn gesprek wenscht te voeren, hetzij met een 
aangewezen persoon, hetzij met een bepaalde 
nevenaansluiting. 

4. Oproepberichten en voorberichten kun
nen b~j afzonderlijke tusschen de betrokken 
Administratiën getroffen regeling worden toe
gelaten. 

§ 2. Voor oproepberichten en voorberichten 
geldt een taks, die is vastgesteld op het derde 
deel (1/8 ) van de takseenheid, met een minimum
bedrag van vijftig centiemen (0 fr . 50). Deze 
taks wordt verdeeld• tusschen de betrokken 
Administratiën in dezelfde verhouding als de 
taksen der gesprekken. 

§ 3. 1. Oproepberichten en voorberichten 
bevatten alleen de volgende aanduidingen : 

1 °. naam van den aanvrager en, eventueel 
zijn telefoonnummer of -letter ; 

2°. naam en volledi" adres van den aan
gevraagde (ingeval van° een oproepbericht) of 
de voldoende aanduiding van den persoon of 
van de gevraagde nevenaansluiting (ingeval van 
een voorbericht); 

3°. bij toepassing van het bepaalde onder 
L, § 8, het uur waarop de aanvraag zal worden 
geannuleerd. 

2. Geene andere aanduiding wordt over
gebracht van het kantoor van aanvraag naar 
het kantoor van bestemming. 

3. Oproepberichten en voorberichten wor
den zoo spoedig mogelijk overgebracht van 
kantoor tot kantoor. 

4. Zij wordt;in aangekondigd onderscheiden
lijk door de woorden "avis d'appel" en door 
het woord "prAavis". 

5. De bestelling van de oproepberichten 
heeft plaats op de voorwaarden door de Admi
nistratie van bestemming vastgesteld. De aan
vrager heeft ....-ooraf na te gaan of, rekening 
houdende met deze voorwaarden, het oproep
bericht aan den geadresseerde zal kunnen 
worden uitgereikt. 

6. Voorberichten worden per telefoon mede
gedeeld aan den geabonneerde voor wien zij 
bestemd zijn. 

7. Indien om een of andere reden de be
stelling ~an het oproepbericht niet heeft kllI11'.en 
plaats vmden, wordt het ·kantoor van afzendmg 
daarmede in kennis gesteld. De aanvrager wordt 
op zijn beurt ingelicht door het kantoor van 
afzending. Bij een voorbericht wordt op dezelfde 
wijze gehandeld, zoodra het kantoor van be
stemming is ingelicht, dat de aangeduide per
soon afwezig is, of dat de verbinding met de 
gevraagde nevenaansluiting niet kan worden 
tot stand gebracht. In beide gevallen worden 
de kosten van het oproepbericht of het voor
bericht niet terugbetaald. De gespreksaanvraag 
wordt ambtshalve geannuleerd . ! 

1926 

§ 4. Op gesprnkken, welke een gevolg zijn 
v11n oproepberichten en voorberichten, zijn van 
toepassing alle voorschriften voor het inter
nationale t elefoonverkeer. 

Afdeeling 0. 

Totstandbrenging en verbrelcing van i•erhindingen. 

§ J. Gesprekken voor welke kosten ver
schuldigd zijn, worden gevoerd in de onder 
staande volgorde : 

a. Dringende Regeeringsgesprekken, 
b. ..Bliksem" gesprekken, 
c. Dringende particuliere gesprekken, 
d. Gewone Regeeringsgesprekken, 
e. Gewone particuliere gesprekken. 
§ 2. 1. De gespreksaanvragen (eventueel 

met oproepbericht of voorbericht) èn de be
richten, dat een gesprek kan worden geannu
leerd, welke niet afkomstig zijn van het eind
kantoor van den internationalen verkeersweg, 
worden zoo spoedig mogelijk overgebracht naar 
het eindkantoor - aanvraagzijde - van den 
internation11len verkeersweg. Dit laatste kan
toor rangschikt ze met die afkomstig van het 
net ter plaatse, rekening houdende met de 
klasse, waartoe zij behooren en met het tijdstip 
van ontvangst. 

2. Het, eindkantoor - aanvraagzijde - van 
den internationalen verkeersweg brengt onmid
dellijk aan het buitenlandsche kantoor, waar
mede het in verbinding staat, de oproepberich
ten, de voorberichten en de berichten van annu. 
leering over. 

3. De eindkantoren treden met elkander in 
overleg, opdat de gesprekken in de voorge
schreven volgorde worden gewisseld. 

4. De gespreksaanvragen, welke de namen 
der kantoren van aanvraag en bestemming en 
de aanduiding van den opgeroepene bevatten, 
moeten evenals de oproepberichten, de voor
berichten en de berichten van annuleering door 
de kantoren worden gecol!ationneerd. 

§ 3. De gesprekken van dezelfde klasse 
worden in beurtorde tot stand gebracht. Even
wel kunnen de eindk11ntoren, welke onderling 
door verscheidene internationale verkeerswegen 
zijn verbonden, in gemeen overleg, eenige van 
deze wegen aanwijzen voor de totstandbren&ing 
van transitgesprekken of voor de afwikkeling 
van het verkeer in ééne richting. 

§ 4. 1. Tenminste éfo gesprek moet wor
den voorbereid vóór het einde van het loopende 
gesprek. 

2. De voorbereiding bestaat in de uitvoering 
van alle handelingen, welke noodig zijn, om de 
beide correspondenten (aanvrager en aange
vraagde) zonder eenig tijdverlies met elkander 
in verbinding te brengen.l 

3. Wanneer de technische voorwaarden het 
veroorloven, worden aan den gang zijnde locale 
gesprekken ambtshalve verbroken ten behoeve 
van internationale gesprekken. 

4. Reeds voorbereide gesprekkeq mogen 
niet worden vertraagd ten voordeele van ge
sprekken van een hoogeren rang. 

5. De afwikkeling van het verkeer op de 
internationale verkeerswegen moet op de cor
respondeerende kantoren zoodanig verzekerd 
zijn, dat zij niet kan worden vertraagd in het 
bijzonder door den arbeid, welken de telefonisten 
hebben te verrichten. 

31 
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6. De aanduiding van een gesfrek tusschen 
telefonisten geschiedt door midde van een aan 
dat gesprek toegekend volgnummer. 

§ 5. De telefoongesprekken worden langs 
den overeengekomen weg tot stand gebracht. 
In geval van storing of ophooping kunnen zij, 
volgens te dezer zake getroffen regelingen, 
langs een anderen weg worden tot stand ge
bracht, tegen betaling van de in die regelingen 
genoemde tak~en . 

§ 6. Op de internationale verkeerswegen 
moeten de oproepen onmiddellijk worden be
antwoord. Indien het opgeroepen kantoor na 
een behoorlijken wacht tijd geen antwoord geeft, 
wordt het langs een anderen te!efonischen weg 
of, indien deze niet aanwezig is, per telegraaf 
uitgenoodigd den dienst op den betrokken weg 
te hervatten. 

§ 7. 1. De eindkantoren gaan na of de 
geluidoverkomst t usschen de correspondenten 
voldoende is ; zij noteeren het uur, waarop de 
verbinding is tot stand gebracht en dat waarop 
het gesprek is geëindigd en c.q. den tijd, ge
durende welken de geluidoverkomst onvoldoen
de is geweest. 

2. Het signaal, aanduidende het einde van 
het gesprek, moet door de correspondenten 
worden gegeven. Elk der kantoren van aan
vraag en bestemming stelt er onmiddellijk zjjn 
eindkantoor mede in kennis. H et eerst ingelichte 
eindkantoor doet de verbinding verbreken. 

§ 8. De kantoren hebben het recht een 
part iculier gesprek ambtshalve te verbreken 
zoodra de duur ervan 6 minuten heeft bereikt 
en een andere aanvraag in voorbereicling is. 
De correspondenten worden gewaarschuwd . 

§ 9. 1. De eindkantoren van den interna
tionalen verkeersweg houden aanteekening van 
alle gegevens, welke noodig zijn voor het op
maken van de internationale rekeningen afs
mede van hetgeen in den dienst voorvalt. 

2. De eindkantoren bepalen in gemeen over
leg den duur van elk gesprek van meer dan 
3 minuten. Zij treden met elkaar in overleg 
omtrent den in rekening te brengen duur wan
neer het gesprek met moeilijkheden gepaard is 
gegaan. 

:l. Ingeval van verschil van meening tus
schen de eindkantoren geldt de meening van 
het eindkantoor van aanvraag. 

4. De eindkantoren bepalen dagelijks, per 
telefoon, in de uren van zwak verkeer, het 
aantal minuten waarvan de taks moet worden 
opgenomen in de internationale rekeningen. 

5. Om dit aantal te bepalen, wordt rekening 
gehouden met de coëfficienten, behoorende bij 
elke soort van gesprekken of berichten (blik
sem, dringende, oproepberichten, voorberichten, 
enz.) . De minuten worden voor elke periode 
met gelijk tarief samengevoegd naar de zonen 
van bestemming. 

§ 10. Voor de voorbereiding, de totstand
brenging en de verbreking der verbindingen 
wordt gebruik ~emaakt van de Fransche taal 
tusschen Admmistratiën van verschillende 
talen, tenzij zij bijzondere schikkingen hebben 
getroffen voor het gebruik van andere talen. 

Afdeeling P . 
Ontheffing van taksen en ter11gbetalingen. 

§ 1. Wanneer uit hoofde van den telefoon
dienst een gespreksaanvraag n iet is gevolgd 

door het tot stand brengen van de verbincling 
met de aangevraagde, wordt geen taks geheven. 
Inclien het bedrag van de taks gestort is, wordt 
het terugbetaald. 

§ 2. 1. Wanneer van af het begin van een 
ge~prek de gel.iidoverkomst niet voldoende is, 
wordt geen taks geheven. 

2. Wanneer in den loop van een gesprek 
de correspondenten rut hoofde van den telefoon
dienst moeilijkheden ondervinden, wo1·dt, zoo 
mogelijk, onmiddellijk eene vergoeding toege
staan. 

3. Wanneer de vergoeding niet gegeven is 
kunnen worden, mag geen taks worden geheven, 
inclien de duur van voldoende geluidoverkomst 
geen drie minuten heeft bereikt : de taks kan 
worden teruggebracht tot die, overeenstemmen
de met den duur van voldoende geluidoverkomst 
inclien deze tenminste drie minuten is geweest. 

4. De aanvrager van een gesprek kan toe
passing van het bepaalde in het 2de en 3de lid 
hierboven slechts dan vorderen, wanneer de 
kantoren, c. q. de betrokken zelfstandige Rta
tions, zijn uitgenoodigd de onvoldoende gelrud
overkomst of de moeilijkheden, welke zich 
tijdens het gesprek hebben voorgedaan, vast te 
stellen. Van een en ander wordt aanteekening 
gehouden. 

5. Wanneer van af den aanvang van een 
gesprek, de kantoren vaststellen, dat de gelrud
overkomst niet voldoende zal kunnen zijn, 
wordt de verbinding verbroken, zulks ten einde 
alle vertraging te vermijden bij het tot stand 
brengen van andere verbindingen. 

§ :l. Elke klacht, welke na het verbrekf>n 
van de verbinding is ingediend, wordt door het 
kantoor van aanvraag onderzocht. 

De eindkantoren houden rechtstreeks brief
wisseling met elkander t en einde de inlichtingen 
t e verzamelen, welke voor het onderzoek noodig 
kunnen zijn. De ontheffingen worden verleend 
door de Administratie van aanvraag en zijn t e 
haren !a.ste. 

Afdeeling Q. 
Afrekening. 

1. Van de telefoontaksen wordt door elke 
Administratie een afzonderlijke rekening op
gemaakt onafhankelijk van de telegraafreke
niflg. 

2. De va.ststelling van de telefoonrekeningen 
geschiedt volgens de bepalingen, welke van 
toepassing zijn op de telegraafrekeningen /zie 
Hoofdstuk XXVII) . 

Afdeeling R. 
B ewaring van bescheiden. 

De bescheiden, welke gediend hebben voor 
de vaststelling van de internationale telefoon
rekeningen, worden, gedurende twaalf maanden 
bewaard. 

Afdeeling S. 
Comité Oonsultati f 1 nternational voor telefoon

verbindingen op grooten af sta1ul. 
1. Er is ovgericht een "Comitf Consultatif 

International' voor telefoonverbindingen op 
grooten afstand, belast met de bestudeering 
van de t ypen-bepalingen, regelende de techni
sche en exploitatie-vraagstukken van de inter
nationale telefonie op grooten afstand. Dit 
Comité wordt samengesteld u it deskunclige<L 
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van de Telefoonadministratiën, welke verklaren 
er aan te willen deelnemen. Deze verklaring 
wordt gericht aan de Administratie van het 
land, waar de laatste internationale telegraaf. 
conferentie is gehouden. 

2. Het Comité verzamelt alle inlichtingen, 
welke het noodig heeft voor de bestudeering 
van de telefonie op grooten afstand en geaft 
adviezen over de vraagstukken betreffende de 
internationale telefonie. 

3. Het "Comité Consultatif International " 
voor telefoonverbindingen op grooten afstand 
kiest zijn bestuur, stelt zelf zijn huishoudelijk 
reglement en zijn werkwijze vast. 

4. De kosten van het "Comité Consultat;f 
International" worden gedragen door de deel
hebbende Administratiën, volgens de wijze van 
verdeeling, vastgelegd in het huishoudelijk reg
lement van genoemd Comité. 

5. Het "Comité Consultatif International" 
voert rechtstreeks briefwisseling met alle Ad
ministratii'n, welke aan zijne werkzaamheden 
deelnemen. 

'6. Het geeft van alle adviezen, welke het 
uitbrengt, kennis aan het "Internationaal 
Bureel", dat ze bekend maakt in het ,,.Journal 
téltlgraphique". 

Afdeeling T. 
Algemeene bepalingen. 

De bepalingen van het R eglement, welke 
niet strijden met de bepalingen van dit, Hoofd
stuk en welke op dezelfde onderwerpen als dit 
betrekking hebben, zijn ook van toepassing 
op den telefoondienst. 

HOOFDSTUK XXV. 
BEWAllTNG VAN BE~('HEIDEN. 

Termijnen ·voor bewaring van be.scheiden. 
Art. 72. De minuten der telegrammen en 

de daarop betrekking hebbende bescheiden, 
welke bij de Admimstrati~n aanwezig zijn, 
worden, totdat de vereffening van de daarop 
betrekking hebbende rekeningen heeft plaats 
gehad en in elk geval, ten minst e tien maanden, 
te rekenen van de maand, welke volgt op die, 
waarin het telegram is aangeboden, met alle 
noodige voorzorgen ter verzekering van de 
geheimhouding, bewaard. Voor radiotelegram
men wordt deze minimum-termijn op 15 maan
den geteld. 

1 nwge verleening van minuten van telegrammen. 
Uitreiking van afschriften van telegrammen. 
Art. 73. § 1. 1. Alleen aan den afzender 

of aan den geadresseerde, die hunne identiteit 
aantoonen, of wel aan den gemachtigde van 
een van beiden, kan inzage worden gegeven 
van de minuten of de afschriften van tele
grammen. 

2. Een maximum-bedrag van een frank 
(1 fr.) kan voor deze inzageverleening worden 
geheven. 

§ 2. Gedurende den minimumtermijn voor 
de bewaring van bescheiden vastgest,eld, heb
ben de afzender en de geadresseerde van een 
telegram, of hunne gemachtigden, het recht 
zich deugdelijk verklaarde afschriften of foto
grafieën te doen verstrekken : 

a. van het aangeboden telegram ; 
b. van het afgeleverde telegram, indien d1,t, 

' of een afschrift daarvan, door de Administratie 
van bestemming bewaard is. 

§ 3. 1. Voor elk overeenkomstig dit artikel 
verstre1.-t afschrift wordt een vast recht van 
vijftig ci>ntiemen (0 fr. 50) per telegram van 
niet meer dan 50 woorden geheven. Boven 
50 woorden wordt dit recht met vijftig centie
men (0 fr . 50) verhoogd voor elke reeks of 
gedeelte eener reeks van 50 woorden. Het 
minimum-bedrag, dat geheven wordt, bedraagt 
een frank vijftig centiemen ( l fr. 50). 

2. De prijs van de fotografieën der minuten, 
of van de afschI·iften, wordt bepaald door de 
Administratie, welke deze fotografieën ver
strekt. 

~ 4. De Telegraafadmini~tratiën zijn slechts 
gehouden inzage t e verleenen, afschriften of 
fotografieën te verstrekken van de hierboven 
bedoelde bescheiden, indien de afzenders, ge
adresseerden of hunne gemachtigden de noodige 
aanwijzingen verstrekken om de telegrammen, 
waarop hunne venoeken betrekking hebben, te 
v;nden. 

HOOFDSTUK XXVT. 

ONTHEFFING VAN KOSTEN EN TERUGBETALINGEN. 

Vaststelling der gevallen, waarin terugbetaling 
van ko"ten geschiedt. 

Art. 74. § 1. Op verzoek om terugbetaling, 
of naar aanleiding van een klacht, betreffende 
de uitvoering van den dienst worden terug
betaald aan hen, die ze gestort hebben : 

a. de volle kosten van elk telegram, dat 
door toedoen van den telegraafdienst niet ter 
bestemming is gekomen ; 

h. de volle kosten van elk telegram, dat 
door storing in zijn loop is gestuit en waarvan 
de afzender op grond daarvan, intrekking heeft 
gevraagd; 

c. 1. de volle kosten van elk telegram, dat 
door de schuld van den telegraafdienst later 
is aangekomen dan bij verzending per post 
mogelijk zou zijn geweest en in alle gevallen, 
dat het- eerst bij den geadresseerde is besteld 
na verloop van : 

1 °. 12 uren, indien het een telegram betreft, 
dat tusschen twee aangrenzende, of tusschen 
twee door een rechtstreekschen verkeersweg 
met elkaar verbonden landen binnen Europa is 
gewisseld; 

2°. 24 uren, indien het een telegram betreft, 
dat tusschen twee andere landen binnen Europa 
is gewisseld, hieronder begrepen Algerië en ae 
landstreken, welke onder het Europeesch ver
keer worden gerangschikt ; 

3°. 24 uren, indien het een tegen vol tarief 
aangenomen telegram betreft, dat tusschen 
twee aangrenzende, of tusschen twee door een 
rechtstreekschen verkeersweg met elkaar ver
bonden landen buiten Europa, is gewisseld ; 

4°. vier maal 24 uren, indien het een uit
gesteld telegram betreft ; 

5°. twee maal 24 uren in alle andere geval
len. 

2. In de hierboven vermelde termijnen 
worden niet medegeteld de sluiti.ngsduu,r van 
de kantoren, indien deze de oorzaak van de 
vertraging is, de tijd, benoodigd voor de bezor
ging per bode en die, besteed voor de over
brengmg over zee van telegrammen naar en 

31"' 
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van schepen op zee, alsmede de tijd, gedurende 
welke deze telegrammen op een kustseinpost, 
op een kuststation of aan boord van een schip 
hebben berust. 

3. De hierboven sub 2, 3 en 5 vermelde ter
mijnen worden voor regeeringstelegra=en, 
waarvoor niet is af~ezien van het voorrecht der 
bepalingen van artikel 5 vari de Overeenkomst, 
alsmede voor dringende telegrammen en be
taalde nota's tot de helft teruggebracht ; 

d. de kosten van elk gedeelte van den in
houd van een telegram in geheim schrift met 
<:ollat ionneering, of van een telegram in ver
staanbare taal, dat tengevolge van onjuiste 
overbrenging blijkbaar zijn doel niet heeft be
rei1.--t, tenzij de vergissingen per betaalde nota 
hersteld zijn; 

e. de nevenkosten van een niet uitgevoerde 
bijzondere behandeling, alsmede de kosten 
voor de overbrengin~ van de betrekkelijke be
taalde dienstaanwijzing ; 

/ . 1. de bedragen gestort voor betaalde 
nota's, welke herhaling vragen van een ver
moedelijk onjuist overgekomen gedeelte van 
een telegram, wanneer de herhaling niet gelijk
luidend is met de eerste overseining, maar onder 
voorbehoud, dat, indien in het oorspronkelijke 
telegram enkele woorden juist en andere onjuist 
waren overgebracht, de kosten van de woorden, 
welke de eerste maal juist zijn overgekomen, 
niet terugbetaald worden. 

2. Echter moeten, onverschillig in welke 
taal het telegram gesteld is, de ko t en van de 
juist overgeseinde woorden worden terugbetaald, 
wanneer de betrokken Administratie erkent, dat 
de gemaakte verminkingen verhinderden, om de 
beteekenis van de niet verminkte woorden te 
vatten; 

g. de volle kosten van elke andere betaalde 
nota, per telegraaf of per post verzonden, 
waarvan de verzending noodig was tengevolge 
van een begane dienstfeil ; 

h. de volle kosten van elk vooruit betaald 
antwoord, indien de geadresseerde geen gebruik 
heeft kunnen maken van het antwoordbewijs, 
of dit geweigerd heeft en het. bewijs zich in 
handen bevindt van den dienst, die het heeft 
afgeleverd, of dat binnen een tennijn van zes 
maanden, na de afgifte, weder bij genoemden 
dienst is ingeleverd ; 

i. de kosten van den niet per telegraaf 
doorloopen afstand, wanneer het telegram 
wegens storing van een telegrafischen weg, per 
post of op anaere wijze naar zijne bestem=g 
is doorgezonden. De kosten, welke zijn uitge
geven voor de vervanging van den oorspronke
Iijken telegraafweg door eenig ander m'ddel 
van vervoer, worden echter in mindering ge
bracht van het bedrag, dat terugbetaald moet 
worden; 

J. de volle kosten van elk telegram met 
antwoord betaald, dat tengevolge van een 
dienstfeil, welke de terugbetaling van de i!e
storte antwoordkosten wettigt, klaarblijkelijk 
zijn doel niet heeft bereikt, evenals de volle 
kosten van elk vooruitbetaald antwoord, dat 
tengevolge van een dienstfeil, welke de terug
betaling van de kosten van het vraag-telegram 
wettigt, klaarblijkelijk zijn doel niet heeft 
bereikt; 

k. de kosten van een of meer onovergeseinde 
woorden in een telegram, wanneer deze twee 

franken (2 fr.) of meer bedragen, tenzij de feil 
door middel van een betaalde nota is hersteld ; 

1. het verschil tusschen de waarde van een 
antwoordbewijs en het bedra~ der kosten van 
het telegram, dat met dit beW1js gefrankeerd is, 
indien dit verschil ten minste twee franken 
(2 fr.) bedraagt (art. 52, § 2); 

m. de volle kosten van elk telegram, dat op 
grond van de bepalingen van de artikelen 7 
en 8 van de Overeenkomst in zijn loop is ge
stuit; 

n . het gedeelte der telegramkosten voor elk 
ingetrokken telegram (art. 45, §§ 2 en 3). 

§ 2. 1. Wanneer een kuststation aan het 
kantoor van afzending kennis geeft, dat een 
radiotelegram niet naar het schip, waarvoor 
het bestemd is, kan worden overgebracht, 
bewerkstelligt de Administratie van het land 
van afzending terstond de terugbetaling aan 
den afzender van de kust- en scheepstaksen 
betreffende dit radiotelegram . In dit geval 
worden de terugbetaalde kosten niet in de 
radiotelegrafische rekeningen ( art. 64, §§ 15 
en 16) opgenomen, doch het radiotelegram wordt 
er pro memorie in vermeld. 

2. Indien het reçu van een radiotelegram 
niet is ontvangen door het station, dat het 
radiotelegram heeft overgebracht, worden de 
kosten niet terugbetaald vóór is vastgesteld, 
dat het radiotelegram aanleiding tot terug
betaling geeft. 

§ 3 . . Bij gedeeltelijke terugbetaling der kos
ten van een meervoudig telegram, wordt het 
bedrag, dat voor elk afschrift moet worden 
terugbetaald, bepaald door het volle bedrag 
der kosten te deelen door het aantal adressen. 

§ 4. In de onder a, b, c, d, i en k van § 1 
van dit artikel bedoelde gevallen, bepaalt de 
terugbetaling zich alleen tot de telegra=en 
zelf, welke niet ter beste=ing zijn gekomen, 
of welke ingetrokken, vertraagd of verminkt 
zijn , met inbegrip van de nevenkosten der niet 
uitgevoerde bijzondere behandelingen, doch 
niet tot de telegra=en, waarvan de verzending 
door de niet-aflevering, de vertraging of ver
-minking noodig is geworden, of daardoor nutte
loos is geworden. 

§ 5. Indien feilen, welke ten laste van den 
telegraafdienst komen, per betaalde nota zijn 
verbeterd, binnen de termijnen, welke voort
vloeien uit de toepassing van § 1, letter c en 
gerekend van den tijd van aanbieding van het 
oorspronkelijke telegram af, bepaalt de terug
betaling zich slechts tot de kosten van deze 
nota's. Voor de telegrammen, waarop deze 
nota's betrekking hebben, is geen terugbetaling 
verschuldigd. 

§ 6. Geen terugbetaling wordt toegestaan 
voor telegra=en ter verbetering, welke recht
streeks tusschen den afzender en den geadres
seerde zijn gewisseld, in plaats van als betaalde 
nota's van kantoor tot kantoor (art. 19) te zijn 
verzonden. 

§ 7. 1. De be.Palingen van dit artikel zijn 
niet van toepassmg op telegrammen, welke 
over de lijnen van een niet-toegetreden Admi
nistratie worden gewisseld, voorzoover deze 
zou weigeren zich aan de verplichting tot 
terugbetaling te onderwerpen. 

2. De toe~etreden Administratii'n, welke 
aan de overseining hebben deelgenomen, laten 
echter hun taksaandeel vallen, wanneer het 
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recht tot terugbet&ling vaststaat, behalve in 
de gevallen voorzien in artikel 76, § 1 (1). 

Bèhandeling van terugbetalingen. 
Art. 75. § l. Elke aanvraag om terug

betaling van kosten moet, om in behandeling 
te worden genomen, zijn ingediend binnen een 
termijn van zes maanden, te rekenen van den 
dag van aanbieding van het telegram. 

§ 2. l. E lke aanvraag moet bij de Admi
nistratie van afzending worden ingediend en 
moet belegd zijn met bewjjsstukken, namelijk: 
een schriftelijke verklaring van het kantoor 
.van bestemming, of van den geadresseerde, 
indien het telegram is vertraagd, of niet ter 
bestemming is gekomen ; het aan den geadres
seerde afgeleverd telegram, indien het ver
minking of weglating betreft. 

2. De aanvraag kan, echter door den g"'• 
adresseerde bij de Administratie van bestem
ming worden ingediend, welke beoordeelt, of zij 
er aan moet voldoen, dan wel, of de aanvraag 
bij de Administratie van afzending zal wOl'den 
overgebracht. 

§ a. Bij de indiening van een aanvraag om 
terugbetaling, kan van den klager een eenvor
mig recht voor indiening van klachten, van ten 
hoogste een frank (1 fr.) worden geheven. 

§ 4. Wanneer een klacht door de betrokken 
Administratiën gegrond is bevonden, worden 
de kosten van het telegram door de Administra
tie van afzending terugbetaald, terwijl het 
recht voor indiening van klachten, indien dit 
geheven is, aan den klager wordt teruggegeven. 

§ 5. Het recht op terugbetaling vervalt na 
zes maanden, te rekenen van de dagteekening 
van het schrijven, waarbij den afzender wordt 
bericht, dat de terugbetaling toegestaan is. 

§ 6. Indien de afzender niet woont in het 
land, waar hij zijn telegram heeft aangeboden, 
kan hij zijn klacht doen indienen bij de Admi
nistratie van afzending, door tusschenkomst 
van een andere Administrntie. In dit geval is 
de Administratie, welke de klacht in ontvangst 
nam, eventueel belast met de uitvoering der 
terugbetaling. 

§ 7. De klachten worden van Administratie 
tot Administratie overgebracht, vergezeld van 
een volledig stel bewijzen, dat wil zeggen, zij 
moeten (in originali, in uittreksel of in afschrift) 
alle daarop betrekking hebbende bescheiden of 
brieven bevatten. Deze stukken moeten ver
taald worden in het Fransch, indien zij niet 
gesteld zijn in deze taal, of in een taal, welke 
door alle betrokken Administratiën wordt 
verstaan. 

§ 8. De Administratie, welke een verzoek 
om terugbetaling van vooruitbetaalde ant
woordkosten ontvangt, kan dit verzoek recht
streeks overbrengen bij de Administratie, welke 
het antwoordbewijs heeft afgegeven. Deze 
laatste bewerkstelligt de terugbetaling van die 
kosten, door èf machtiging te geven, het bedrag 
te haren laste te brengen door middel van ver
schillende Administrati;;n, welke het telegram 
hebben overgenomen, óf door het bedrag, dat 
terugbetaald moet worden, rechtstreeks per 
postwissel te doen toekomen aan de Administra
tie van afzending. 

V ll,Ststelling van de A dministralie, wel/re in ver
schillende gevallen de lerug&eta/ing moer dragen. 

Art. 76. § l. 1. Terugbetaling van kos-

ten, welke een gevolg is van een feil van den 
telegraafdienst, lrnmt steeds ten laste van de 
Administratie van afzending, wanneer het 
bedrag, dat terugbetaald moet worden, voor 
telegrammen tegen vol tarief, vijf franken (5 fr.) 
en voor telegrammen tegen verlaagd tarief, 
twee franken (2 fr.) niet te boven gaat. 

2. In alle gevallen, dat het bedrag, dat 
terugbetaald moet worden, naar omstandig
heden , vijf franken (5 fr.) of twee franken 12 fr.) 
te boven gaat, geschiedt de terugbetaling ten 
laste van de verschillende Adminis trati=\n, w elke 
aan de verzending van het telel;lram hebbe~ 
deelgenomen, waarbij elke Admmistratie af
stand doet- van de kosten, of een gedeelte van 
de kosten, welke haar waren toegekend. 

§ 2. l. De Administratie van afzending 
betaalt zonder voorafgaand onderzoek de kosten 
terug, indien : 

a. de afzender, bij niet-aflevering, een ver
klaring van het kantoor van bestemming over
!egt, waarin bevestigd wordt, dat het telegram 
niet is aangekomen ; 

b. de afzender, in geval van vertraging of 
verminking, deze vertraging of verminking 
onwederlegbaar bewijst door het afgeleveràe 
telegrn m over te leggen ; 

r. de afzender, wanneer van het antwoord
bewijs geen gebruik is gemaakt, dit bewijs 
overlegt. 

2. De beslissing van de Administratie, welke 
terugbetaalt, is bindend, wanneer de terug
hetaling overeenkomstig het Reglement heeft 
plaats gehad. 

§ 3. Indien terugbetaling moet geschieden 
ten laste van de verschillende Administratiën. 
welke bij da overseining hebben medegewerkt, 
brengt de Administratie van afzending de 
klacht bij de daarbij betrokken Administratii'n 
over. met het oog op toepassing van het be
paalde in § l (2). Overigens heeft de Admini
stratie van afzending de bevoegdheid, elke 
klacht door te zenden, wanneer zij, in het 
belang van den dienst, een onderzoek noodig 
oordeelt. 

§ 4. Terugbetaling van nevenkosten voor 
een niet uitgevoC'rde bijzondere behandeling 
komt ten laste van de Administratie, aan welke 
deze nevenkosten zijn ten deel gevallen, behalve 
in het geval, bedoeld in § l (1) . 

§ 5. Indien in de in § 1 (2) bedoelde gevallen 
een ·klacht is ingediend en doorgezonden, binnen 
de in artikel 75, § 1, vastgestelde termijnen. 
en de afdoening niet heeft plaats gehad binnen 
den minimum-termijn, welke voor de bewaring 
der bescheiden is vastgesteld, betaalt de Admi
nistratie, bij welke de klacht is ingediend, het 
gevraagde bedrag t erug: het terugbetaalde 
bedrag wordt ten laste gebracht van de Admi
nistratie. welke het onde!'Zoek beeft vertraagd. 

§ 6. Terugbetaling van kosten van betaalde 
nota's komt ten laste van de Administratie, 
welke deze kosten heeft geheven. 

Vaststelling van de Administratie, welke de terug
betaling moet dragen bij stuiting van telegrammen. 

Art. 77. § l. l. Terugbetaling der kosten 
van elk telegram, dat op grond van de artikelen 
7 en 8 van de Overeenkomst in zijn loop is 
gestuit, komt ten laste van de Administratie, 
welke het telegram heeft gestuit. 

2. Wanneer deze Administratie echter, over
eenkomstig artikel 8 van de Overeenkomst, de 
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schorsing van sommige soorten telegrammen 
hee~t ter kennis gebracht, wordt de terugbetaling 
der kosten van telegrammen van deze soort 
door de Administratie van afzending gedragen, 
te rekenen van den dag volgende op dien, 
waarop de mededeeling door haar is ontvangen. 

HOOFDSTUK XXVII. 
AFREKENING. 

(Artikel 12 van de Overeenkomst.) 
Aanwijzing mn de Administratien, welke de 

rekeningen samenstellen. 
Ar t. 78. § 1. Bij de samenstelling der in

ternationale rekeningen dient de frank, zooals 
deze bij artikel 24 is omschreven, als munt
eenheid. 

& 2. 1. Tenzij anders is overeengekomen, 
brengt elke Administratie voor alle telegram 
men, welke zij heeft ontvangen van de Admi
nistratie, waarmede zij rechtstreeksch verkeer 
onderhoudt, het haar toekomende aandeel in 
de taksen en eventueel het aandeel in de taksen 
betreffende den voorbij haar grondgebied af 
te leggen weg, ten laste van deze Administratie, 
zonder rekening te houden met de voor regee
ringstelegrammen op sommige lijnen toegestane 
kortingen ; deze kortingen maken het onder
werp uit van een bijzondere r egeling tusschen 
de betrokken Administratiën. 

2. Wat de verbindingen langs rechtstreek
sche draden tusschen twee niet-aangrenzende 
landen betreft, maakt de Administratie, welke 
de telegrammen heeft ontvangen, de rekening 
der verschuldigde taksen op, voor den geheelen 
weg tot aan de bestemming toe, waarbij afzon
derlij k wordt aangegeven, welk aandeel aan elke 
betrokken Administratie toekomt. Nadat de 
Administratie, welke de telegrammen heeft 
overgeseind, hare rekenin~ accoord heeft be
vonden, zendt de Administratie, welke deze 
rekening heeft opgemaakt. er een afschrift van 
toe aan elk van de tusschenliggende Admini
stratiën. 

3. Elke Administratie brengt het aan haar 
zelf toekomende aandeel en het aandeel der 
taksen, dat betrekking heeft op den voorbij 
haar grondgebied afgelegden weg ten laste v,i,n 
de voorafgaande Administratie. 

§ 3. De eindtaksen kunnen, na overeen
komst tusschen de eind- en tusschenligg\lnde 
Administratiën, rechtstreeks tusschen de eind
Admin'stratiën worden afgerekend. 

§ 4. Voor het geval artikel 92 toepassing 
vindt, is de contracteerende Administratie. 
welke in rechtstreeksch verkeer met de niet
toegetreden Administratie is, belast met de 
afwikkeling der rekeningen tusschen laatst
genoemde en de andere contracteerende Admi
nistratiën. voor welke zij bij de oversrining hare 
tusschenkomst heeft verleend. 

Samenslel/ing van rekeningen. 
Art. 79. ~ 1. De rekeningen worden sa

mengesteld naar het aantal woorden, dat ge
durende een maand is overgeseind, waarbij 
onderscheid wordt gemaakt tusschen de ver
schillende soorten telegrammen en eventueel 
rekening wordt gehouden met sommige neven
kosten. 

§ 2. Met uitzondering van die, welke in het 

volgende Jid zijn genoemd, worden nevenkosten, 
alsmede de kosten, welke niet door het kantoor 
van bestemming, doch door een ander kantoor 
zijn geïnd, niet in de rekeningen opgenomen. 
Evenmin worden in de rekeningen opgenomen 
de kosten betreffende betaalde nota's en die 
betreffende telegrammen, waarvan de kosten, 
overeenkomstig de bepalingen van het Regle
ment, niet door het kantoor van afzending, of 
dat van nazending zijn geïnd . Op dezen regel 
bestaan in het Europeesch en buiten-Europeesch 
verkeer de volgende uitzonderingen : 

a. de bijzondere kosten wegens collation
neering va:ri telegrammen worden in de reke
ningen opgenomen en t ussche:1 de betr«;>kken 
Administratiën naar verhoudmg van ieders 
normale aandeel verdeeld ; 

h. de vooruitbetaalde kosten voor een ant
woord worden in de rekeningen opgenomen en 
komen geheel ten goede aan de Administratie 
van bestemming van het telegram met betaald 
antwoord, behoudens toepassing van de bepa: 
lingen van de artikelen 74, § 1 en 75, § 8, waarbiJ 
in eventueele terugbetaling van dit geheele 
bedrag, of een gedeele daarvan wordt voorzien ; 
de kosten van een telegram, welke geheel of 
gedeeltelijk door middel van een antwoord
bewjjs betaald zijn, worden in de rekeninge;1 
opgenomen en tusschen de betrokken Admi
nistratiën verdeeld, alsof deze kosten in gereed 
geld waren betaald : 

r. . de kosten wegens bezorging per bode en 
per luchtpost worden in de r ekeningen opge
nomen en komen geheel ten goede aan de 
Administratie, waartoe het telegraafkantoor 
van bestemming behoort. 

§ 3. De kosten, welke niet in de rekeningen 
worden opgenomen, worden behouden door de 
Administratie, welke ze geïnd heeft. 

~ 4. 1. In het verkeer tusschen Euro
peèsche landen (daaronder begrepen Algerii' 
en de landstreken buiten Europa, welke onder 
het Europeesch verkeer zullen worden gerang
schikt) wordt, wanneer de overseining plaats 
heeft langs een anderen weg dan dien, welke 
tot grondslag heeft gediend voor de vaststelling 
van het tarief, de overbljivende taks, te rekenen 
van het punt, waar deze laatste weg is verlaten, 
verdeeld tusschen de Administratiën, welke aan 
de overseining van het telegram hebben mede
gewerkt, zulks met inbegrip van de Administra
tie, welke de afwijking in de verzending heeft 
uitgevoerd en van de betrokken onderzeesche 
kabelmaatschappijen en maatschappijen voor 
draadlooze telegrafi e. Deze verdeeling geschiedt 
naar rato van de normale grondtaksen. 

2. De voorgaande bepalingen zijn eveneens 
van toepassing op telegrammen, welke langs 
een ·duurderen weg worden verzonden, over
eenkomstig het bepaalde in artikel 43, ~ 2. 
. 3. In dit laatste geval kan geen enkele 

Administratie, op grond van de verzending 
,langs een omweg, een hoogere taks ontvangen 
dan die, welke zij ontvangen zou hebben, in
dien het tele~ram langs den gestoorden weg 
was overgesemd. Indien de taks voor den 
werkelijk gevolgden weg hooger is, moet de 
takR welke normaal geheven zou zijn, opgeno
men worden in het totaal der t,aksen, welke 
evenredig moeten worden verdeeld, zooals 
hierboven is aangegeven. 

§ 5. Wanneer telegrammen, welke tusschen 
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aangrenzende landen worden gewisseld, langs 
een omweg verzonden worden, brengt de Ad
ministratie, welke de telegrammen ontvangt , 
behoudens bij zondere overeenkomsten, het 
bedrag van de normale taksen. overeenkomstig 
het bepaalde in artikel 78, ten laste van de 
Administratie, welke deze telegrammen aan haar 
heeft overgebracht. 

§ 6. Wanneer in het verkeer, afkomstig van 
of bestemd voor landen buiten Europa (met 
uitzondering van Algerië en de landstreken 
buiten Europa. welke onder het Europeesch 
verkeer rnllen worden gerangschikt), eenig tele
gram langs een duurderen weg; is verzonden dan 
dien, welke tot grondslag voor de prijsbereke
ning heeft, gcdiPnd, komt, behalve in het geval, 
voorz' en in ~ 4 12), het verschil in prijs ten laste 
van de Administratie, welke het telegram langs 
een omweg heeft verzonden, behoudens verhaal 
on de Administratie. door welb toedoen de 
verzending langs een· omweg noodig was. 

§ 7. De kosten, welke tot grondslag dienen 
voor de verdeeling tus~chen de Administratii'n, 
zijn die, welke verkregen worden door de regel
mati!!e toepassing van de tusschen de betrok
ken Administratii'n vastgestelde tarieven, zon
der d:i.t rel<-en ing wordt gehouden met onjuiste 
tariefsberek,mingen, welke zich hebben kunnen 
voordoen. 

~ 8, Het aantal woorden door het kantoor 
van afzending opgegeven , dient echter tot 
grondslag voor de berekening der kosten, be
houdens in het geval, dat het. tengevolge van 
een onjuiste overseining, in gemeen overleg 
tusschen het kantoor van afzending en het 
daarmede in verbinding staand kantoor zou zijn 
verbeterd, 

In hel Europee-•ch i,erkeer lcu.nnen de rekeningen 
naar gemiddelden worden samenge.~!eld. 

Art. 80. § L In het Europeesch verkeer 
kunnen de Administrati/\n in gemeen overleg, 
afrekenen volgens het aantal telegrammen, 
dat over de grenzen is verzonden, waarbij elk 
telegram geacht wordt een aantal woorden te 
bevatten , dat overeenkomt met een uit weder
zijds opgemaakte statistieken volgend gemid
delde, 

§ 2. In het in de vorige paragraaf bedoelde 
geval wordt alleen rekening gehouden met 
gewone en dringende telegrammen (waa~bij elk 
dringend telegram voor drie telegrammen wordt 
geteld), beneven s met betaalde antwoorden, 

§ 3. De statistieken, welke bestemd zijn, 
om het gemiddeld aantal woorden per telegram 
vast te stellen, hebben betrekking op een tijd
vak van tweemaal achtentwintig dagen, te 
weten : de eerste achtentwintig dagen van de 
maand Februari en de eer8te achtentwintig 
dagen van de maand Augustus, Wanneer zich 
in een der beide bovengenoemrte tijdvakken een 
buitengewone gebeurtenis voordoet, kunnen de 
betrokken Administratiën met r,lkaar in overleg 
treden omtrent het houden van een nieuwe 
telling op een ander tijdstip. 

§ 4. L . Ten einde het gemiddeld aantal 
woorden per telegram vast te stellen, wordt het 
totaal aantal woorden, dat in iedere verbinding 
gewisseld is, gedeeld door het aantal telegram
men, dat gedurende bovengenoemd tijdvak in 
dezelfde verbinding gewisseld is, Op dezelfde 
wijze wordt te werk gegaan om de gemiddelde 

waarde van de betaalde antwoorden vast te 
s tel!en. 

2. Deze gemiddelden worden tot in twee 
decimalen afgerond. Zij kunnen voor de in beide 
richtingen gewisselde telegrammen, of voor die 
in elke r;chting afzonderlijk, worden vastgesteld 

§ !}, De aldus verkregen gemiddelden dienen, 
totdat herziening plaats heeft, voor de samen
stelling der rekeningen; deze herziening moet 
niet eerder dan na een tijdsverloop van ten
minste twee jaar geschieden. 

§ 6. De kantoren, welke in rechtstreeksche 
verbinding met elkander staan, brengen eiken 
dag het aantal gewisselde telegrammen in reke
ning, waarbij het verkeer volgens de verschil
lende landen gesplitst wordt. 

§ 7. Men verkrijgt het totaal aantal woorden 
voor een bepaalde maand, door het aantal tele
grammen te vermenigvuldigen met het cijfer 
voor het gemiddeld woordental ; dit totaal moet 
worden vermenigvuldigd met het cijfer van __ de 
betrekkelijke eind- of transittaks. InsgehJks 
wordt gehandeld voor de vaststelling van het 
bedrag, dat wegens vooruitbetaalde antwoord
kosten moet worden tegoed geschreven. 

§ 8. De kantoren, welke met elkaar tele
grammen wisselen, doen elkaar eventueel eiken 
dag opgaaf van het aantal telegrammen, soort 
bij soort, dat den vorigen dag is verzonden, 
terw~jl eveneens het, aantal telegrammen, dat 
de aanwijzing = RPx = draagt, wordt opge
geven. 

& 9. Alleen verschillen, boven een t usschen 
de beide betrokken Administratiën vastgesteld 
maximum, worden onderzoch t . Dit maximum 
wordt bepaald, naar het aantal telegrammen, 
dat, gewoonlijk gedurende een maand wordt 
gewi~seld. 

Uitwis~elinq van rekeningen, onder•oek t·an 
rekeningen, /,e:aling van saidi. 

Art. 81. f L De wederzijdsche rekeningen 
worden maandelijks opgemaakt en de maand
rekeningen moeten worden uitgewisseld vóór 
het verstrijken van de derde maand, volgende 
op die. waarop deze rekeningen betrekking 
hebben. 

~ 2. Het onderzoek der ·maandrekeningen, 
alsmede de mededeeling van de accoord-bevin
ding en de daarmede verband houdende op
merkingen, moet binnen een termijn van ten 
hoogste zes maanden, na dagteekening van 
verzending dezer rekeningen, plaats hebben, 
De Administratie, welke in dit tiidsverloop 
geen enkele opmerking omtrent verbeteringen 
lieeft ontvangen, beschouwt de maandrekening 
als rechtens goedgekeurd. Deze bepaling is 
eveneens van toepassing op de opmerkingen, 
welke door een Administratie op de door een 
andere Administratie samengestelde rekening 
worden gemaakt,. 

~ 3. 1. De maandrekeningen worden zon
der herziening goedgekeurd, wanneer het ver
schil tusschen de door de beide betrokken 
Administratiën opgemaakte rekeningen niet 
meer dan 1 ten 100 bedraagt van de rekening, 
welke is opgemaakt door de Administratie, 
welke te vorderen heeft, mits het bedrag dezer 
rekening niet hooger is dan honderdduizend 
franken (100.000 fr .); wanneer het bedrag van 
de r ekening, welke is opgemaakt door de Admi
nistratie, welke te vorderen heeft, hooger dan 



1926 29 J u L r (S.237) 488 

honderdduizend franken (100,000 fr.) is, mag 
het verschil een totaalbedrag van : 

1°. 1 ten 100 voor de eerste honderdduizend 
franken (100,000 fr.); 

2°. 0.5 ten 100 van het overschietende be
drag der rekerung niet te boven gaan . 

2. Een aangevangen herziening wordt ge
staakt, zoodra tengevolge van de tusschen 
beide betrokken Administratiën gewisselde op
merkingen, het verschil is teruggebracht tot 
het in het eerste lid van deze paragraaf vast
gesteld maximum. 

§ 4. 1. Onmiddellijk na accoordbevinding 
van de rekeningen betrekking hebbend op de 
laatste maand van een kwartaal wordt, tenzij 
tusschen de beide betrokken Administratii'n an
ders is overeengekomen, door de Administratie, 
welke te vorderen heeft, een driemaandelijksche 
rekening opgemaakt, waarin het saldo voor de 
gezamenlijke drie .maanden van het kwartaal 
tot uiting komt; deze rekening wordt in twee 
exemplaren toegezonden aan de Administratie, 
welke te betalen heeft en welke na onderzoek, 
een dezer exemplaren, voorzien van hare 
accoordbevinding terugzendt. 

2. Wanneer de accoordbevinding van een 
of andere maandrekening van eenzelfde kwar
taal vóór het verstrijken van het volgende 
kwartaal niet is ontvangen, kan de drie
maandelijksche rekening niettemin door de 
Administratie, welke te vorderen heeft, worden 
opgemaakt ten behoeve van een voorloopige 
afrekening, welke op de voorwaarden , vast
gesteld in de hierachter volgende § 5, voor de 
Administratie, welke te betalen heeft, verplicht 
wordt. Verbeteringen, welke later noodzakelijk 
zijn gebleken, worden in een volgende drie
maandeljjksche afrekening opgenomen. 

§ 5. De driemaandelijksche rekening moet 
binnen een termijn van zes weken te rekenen 
van den dag, waarop de Administratie, welke 
te betalen heeft, haar heeft ontvangen. zijn 
onderzocht, terwijl het bedrag ervan binnen 
dien termijn moet zijn betaald. Na het ver
strijken van dien termijn is, wegens de door 
de eene Administratie aan de andere te betalen 
sommen een rente verschuldigd van 7 ten 100 , 
per jaar, te rekenen van den dag, volgende op 
dien, waarop bovengenoemde termijn verstre
ken is. 

§ 6. 1. Tenzij anders is overeengekomen, 
wordt het saldo der driemaandelijksche rekening 
door de Administratie, welke te betalen heeft, 
aan de Administratie, wellrn te vorderen h eeft, 
in goud of door middel van wissels, opgemaakt 
tot een bedrag, dat gelijk is aan de waarde 
van het in franken uitgedrukte saldo, voldaan. 

2. In geval betaling door middel van wissels 
plaats heeft , worden deze uitgedrukt in de 
munt van een land, waar de bankbiljetten op 
zicht tegen goud inwisselbaar zijn en waar in
en uitvoer van goud vrij zijn ; zij worden op 
een bank van dat land getrokken. Indien de 
munten van verschiliende landen aan deze 
voorwaarden beantwoorden, komt aan de Ad
ministratie, welke te vorderen heeft, het r ech t 
toe, de munt aan te wijzen, welke zij geschikt 
acht. De herleiding geschiedt volgens de pariteit 
der gouden munten . 

3. De wissels kunnen ook worden uitgedrukt 
in de munt van het land, dat te vorderen heeft, 
indien beide landen zulks zijn overeengekomen. 

In dit geval wordt het saldo, volgens de pariteit 
der gouden munten, herleid in de munt van een 
land, waar de bankbiljetten op zicht tegen goud 
inwisselbaar zijn en waar in- en uitvoer van 
goud vrij zijn. Het verkregen bedrag wordt 
vervolgens herleid in de munt van het land, 
dat t e betalen heeft en van deze munt in die 
van het land, dat te vorderen heeft, naar den 
beurskoers van de hoofdstad of van een handels
stad van het land, dat te betalen beeft, op den 
aag van afgifte van de order tot aankoop van 
den wissel. 

& 7. De op de betaling vallende kosten 
worden gedragen door de Administrat ie, ,~elke 
te betalen beeft. 

HOOFDSTUK XXVIII . 
V OORBEHOUD. 

(Artikel 17 der Overeenkomst.) 

Opsomming van onderwerpen. waarop het voor
behoud kan betrekking hebben. 

Art. 82. De onderwerpen van dienst, waar
op het voorbehoud, bedoeld in artikel 17 van 
de Overeenkomst, betrekking heeft, zijn in het 
bijzonder : 

de vaststelling der tarieven van Administratie 
tot Administratie ; 

de afwikkeling der rekeningen ; 
de invoering van toestellen, of bijzondere 

woordenlijsten in een bepaald verkeer en in 
bepaalde gevallen ; 

de invoering van telegramzegels ; 
de overbrenging van tefegrafische postwissels ; 
de inning van kosten bij aankomst; 
de besteldienst ter plaatse van bestemming ; 
de bevoegdheid, om perstelegrammen tegen 

verminderden prijs over te brengen, of bepaalde 
draden tegen abonnement te verhuren ; 

de uitbreiding van het recht tot kostelooze 
overbrenging, met diensttelegrammen , welke de 
weerkunde en alle andere onderwerpen van 
openbaar belang betreffen. 

HOOFDSTUK XXIX. 
INTERNATIONAAL BUREEL. WEDERKEERIGE 

INLlC'HTINGEN. 

(Artikel 14 van de Overeenkomst.) 

Algemeene bepal;ngen. 

Art. 83. § 1. Het centraal-orgaan, bedoeld 
in artikel 14 van de Overeenkomst, heeft den 
t itel van: .,Bureau international de l'Union 
tél"graphique" (Internationaal bureel van de 
Telegraa,fvereeniging). 

§ 2. Het Internationaal bureel is het cen
traal orgaan voor de internationale telegraaf
en telefoondiensten : het is eveneens ~emach
t igd, om als centraal orgaan voor den mterna
tionalen radiotelegraafdienst te dienen. De 
kosten, voortvloeiende uit de bemoeiingen van 
het Internationaal bureel, voor zooveel de 
radiotelegrafie betreft, worden gedragen door 
alle tot het internat ionaal Radiotelegraaf
verdrag toegetreden Staten. 

§ 3. De Hoofdadministratie van de Zwitser
sche Confederatie wordt aangewezen om het 
Internationaal bureel in te rich ten op den voet 
van het bepaalde in de hierna volgende arti 
kelen 84 tot en met 86. 
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Vaststelling van de begrooting van het Interna
tionaal bureel en verdeeling der uitgaven. 
Art. 84. § 1. 1. De gemeenschappelijke 

kosten van het Internationaal bureel der Tele
graafvereeniging mogen per jaar het bedrag 
van tweehonderdduizend franken (200,000 fr.) 
niet, te boven gaan, waarbij buiten rekening 
blijven: 

a. de kosten betreffende werkzaamheden 
der conferenties ; b. de kosten betreffende 
werkzaamheden van commissies, wanneer deze 
kosten volgens_ ~en b~sluit eener conferentie 
door alle Adm1mstrat1en van de Vereemgmg 
moeten worden gedragen. 

2. Het bedrag van tweehonderdduizend 
franken (200,000 fr.) kan nader met toestem
ming van alle contracteerende Partijen gewij
zigd worden. 

§ 2. De krachtens artikel 14 van de Over
eenkomst voor het opperbel:reer van het Inter
nationaal bureel aangewezen Administratie, 
houdt toezicht op de uitgaven, doet de noodige 
voorschotten en maakt de jaarrekening op, 
welke aan alle andere betrokken Administratiën 
wordt medegedeeld. 

§ 3. Ten aanzien van de verdeeling der 
kosten worden de Staten der Vereeniging in 
zes klassen verdeeld, welke elk in verhouding 
van een zeker aantal eenheden bijdragen, n .l. : 
eerste klasse 25 eenheden 
tweede 20 
derde 15 
vierde 10 

zië, Saargebied, Italiaansch Somaliland, Syri
sche Statenbond, Tripoli. *) 

B etrekkingen tusschen de Administratiën en het 
Internationaal bureel. 

Art. 85. § 1. De Administrati/in van de 
Staten der Vereeniging verstrekken elkander 
wederkeerig alle bescheiden omtrent haar 
binnenlandschen dienst en houden elkaar op 
de hoogte van elke ingevoerde verbetering. 

§ 2. In het algemeen, verleent het Inter
nationaal bureel daarbij zijn tusschenkomst. 

§ 3. De genoemde Administratiën doen, 
per post, als gefrankeerden brief, aan h~t In
ternationaal bureel mededeeling van alle maat
regelen, betreffende_ de samensteUing en ver
andering in de bmnen- en bmtenlandsche 
tarieven, de instelling van nieuwe en het, ver
vallen van bestaande verkeerswegen , voor 
zooveel de internationale dienst daarbij het.rok
ken is, alsmede betreffende opening, sluiting en. 
dienstwijziging der kantoren. De te dezer zake 
door de Administratiën gedrukte of geauto
grafeerde bescheiden worden aan het Inter
nationaal bureel gezonden op den dag hunner 
verschijning, of uiterlijk, op den eersten dag 
der maand, volgende op dezen datum. 

§ 4. De genoemde Administratii'n geven 
bovendien per telegraaf kennis aan het Inter
nationaal bureel van alle storingen of herstel 
van verbindingen, waarbij het internationaal 
verkeer betrokken is . 

§ 5. Bij het begin van elk jaar doen zij aan 
het Internationaal bureel toekomen een zoo 

vijfde 5 
zesde ,, . . . . . . . . 3 " 

§ 4. Deze coëfficienten worden vermenig
vuldigd met het aantal Staten van elke klasse 
en de som der aldus verkregen producten 
vormt het aantal eenheden, waardoor de 
geheele uitgaaf moet worden gedeeld . Het , 
quotient stelt het bedrag der eenheid van uit
gaaf voor. 

1 
volledig mogelijk statistisch overzicht va~ den 
loop van het verkeer, den toestand der ver
keerswegen, het aantal toestellen, kantoren en_z. 
Deze overzichten worden volgens de aanw1J 
zingen van het Internationaal bureel opge-
maakt, dat hiertoe geheel gereed gemaakte 
staten verstrekt. 

§ 5. De Administratiën van de Staten der 
Vereeniging worden voor de bijdrage in de 
kosten als volgt verdeeld in de bij de vorige 
paragraaf bedoelde zes klassen : 

i e klasse: Zuid-Afrikaansche Unie, Duitsch
land, Argentijnsche Republiek, Australische 
Statenbond, Brazilië, Chili, China, Frankrijk, 
Groot-Britannië, Britsch-Indië, Italië, Japan, 
Turkije, Vereenigde Socialistische Republieken 
der Sovjets. 

2• klasse : Spanje, Polen. 
3• klasse : België, Finland, Griekenland, 

Nederlandsch-Indië, Vrijstaat Ierland, Noor
wegen , Nederland, Rumenië, Koninkrijk der 
Serviërs, Kroaten en Slovenen, Zweden, Tsje
cho-Slowakije. 

4• klasse : Oostenrijk, Bolivia, Denemarken, 
Egypte, Hongarije, Fransch Indo-China, Ma
rokko, Nieuw-Zeeland, Zwitserland, Uruguay. 

5• klasse : Albanië, Bulgarije, Estland, Let
land,! :Litauen, Madagascar, Portugal, Senegal. 
Siam, Tunis, Venezuela. 

6• klasse : Angola, Ceylon, Portugeesche ko
loniën in Afrika (met uitzondering van Angola 
en Mozambique}, Portugeesche koloniën in 
Azië en de Stille Zuidzee, Belgisch -Congo, 
Fransche Somalikust, Cyrenaïca, Danzig (vrije 
stad), Erythrea, I.Tsland, Groot-Libanon, Lu
xemburg, Mozambique, Nieuw-Caledonië, Per-

§ 6. Zij doen aan dat Bureel eveneens twee 
exemplaren toekomen van de verschillende uit 
gaven, welke zij laten verschijnen. 

§ 7. Het Internationaal bureel ontvangt 
bovendien mededeeling van alle inlichtingen 
omtrent proefnemingen, welke elke Admm!stra
tie, ten aanzien van verschillende dienst
onderdeelen mocht hebben gehouden en welke 
zij voor de andere Administratiën van de Ver
eeniging van genoegzaam belang acht. 

Werkzaamheden mn het Bureel. 
Art. 86. S 1. Het Internationaal bureel 

ordent de tariefsopgaven en brengt d~z~ ter 
algemeene kennis. Het deelt aan de Admnustra
tiën tijdig alle daarop betrekking hebbende 
inlichtingen mede, in het bijzonder die, welke 
in artikel 85, § 3, genoemd zijn. In spoed 
eischende gevallen en in het bijzonder m die 
voorzien in § 4 van het vorige artikel. worden 
deze mededeelingen per telegraaf overge~r3:cht. 
De mededeelingen betreffende tanefsw1Jz1g1~
gen, worden zoodanig ingericht, dat deze W\)
zigingen terstond kunnen worden opgenomen m 
de bij de Overeenkomst behoorende tariefs
tabellen. 

*) Noot van het Internationaal bureel 
Zuid-Rhodesië, lid der Vereeniging, heeft zich 
na de Conferentie van Parijs in de 6• klasse 
gerangschikt. 
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§ 2. H et Internationaal bureel st elt een 
a lgemeene statistiek samen. 

§ 3. Het geeft, met behulp van de te zijner 
beschikking staande bescheiden. een telegraaf
tjjdschrift in de Fransche taal uit. (.Journal 
télégraphique.) 

§ 4. H et maakt op geregelde t ijdstippen 
een officieele kaart van de telegrafische en 
Tadiotelegrafische verkeerswegen en zorgt voor 
de uitgaaf en de herzieninu. 

§ 5. l. Het stelt een Naamlijst der voor 
den internationalen dienst opèngestelde tele
g raafkantoren, daaronder begrepen de radio
telegrafisnhe kuststations, samen en zorgt voor 
de uit~aaf daarvan, evenals voor de geregeld 
versch1jnel).de aanvull ingsbladen op dit boek
~verk, ,vaarin. de daarin aan te b 1:engen aan
vullingen en wijzigingen worden medegedeeld. 

2. Het stelt een Naamlijst van radiotele
grafische stations samen en geeft deze uit. 

§ 6. Het moet zich overigens te allen tjjde 
ter beschikking stellen van de contrac~eerende 
Administratiën, tot het geven van bijzondere 
inlichtingen van allerlei aard, welke deze Ad
ministratiën noodig mochten hebben. omt,rent 
vraagstukken welke den internationalen tele
graaf- en t elefoondienst betreffen. 

§ 'i . De gedrukte be~cheiden van het Inter
nationaal bureel worden aan de Administratiën 
van de Staten der Vereeniging verstrekt in 
rnrhouding van het in art;kel 84 bepaalde aantal 
eenheden . De bescheiden, welke de Administra
tiën daarboven verlangen, worden afzonderlijk 
betaald tegen den kostenden prijs. Op dezelfde 
wijze wordt gehandeld met de begcheiden welke 
door de Administratiën van Staten, welke geen 
deel uitmaken van de Vereeniging, alsmede 
door bijzondere ondernemingen worden verlangd. 

~ 8. De vorenbedoelde aanvragen blijven 
geldig, tot het tegendeel bericht wordt; zij 
moeten zóó tijdig worden ingediend. dat het 
Internationaal bureel de gelegenheid heeft, de 
oplaag dienovereenkomstig te regelen. 

§ 9. l. De Administratiën van de Staten 
der Vereeniging kunnen door tusschenkomst 
van het Internationaal bureel, wijzigingen voor
stellen in het tarief en in het Reglement, be
doeld in de artikelen 10 en 13 van de Overeen
komst. 

2. Het Tnternationaal bureel onderwerpt de 
voorstellen aan het onderzoek der Administra
tiën van de Staten der Vereeniging, welke 
binnen vjer maanden hare opmerkingen, wijzi 
gingsvoorstellen of · tegenvoorstellen, welke 
echter geen beslissend karakter hebben, aan het 
Internationaal bureel moeten toezenden. Door 
de zorgen van het Internationaal bureel worden 
de antwoorden verzameld en aan de Admi
nistratii'n van de Staten der Vereeniging mede
gedeeld. met uitnoodiging om zich voor of 
tegen de voorstellen en de eventueel ingediende 
tegenvoorstellen uit te spreken. De Administra
t iën, welke binnen vier maanden, nà den datum 
van de tweede circulaire van het-I nternationaal 
bureel, waarbij de ingekomen opmerkingen te 
harer kenni worden gebrach t, geen antwoord 
hebben gegeven, worden beschouwd, als zich 
te onthouden. 

3 . . Om aangenomen te worden moeten de 
voorstellen : 

10. de algemeene instemming ·verkrijgen , 
van de Aclministratiën van de Staten der 
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Vereeniging, welke een stem hebben uitgebracht, 
wanneer het veranderingen betreft, welke in de 
bepalingen van het R eglement moeten worden 
aangebracht; 

20. de instemming verwerven der betrokken 
Admini~tratiën, wanneer het wij7,igingen van 
tarieven betreft ; 

30_ de instemming verkrijgen van d'l meer
derheid der Administratiën van de Staten der 
Vereeniging. welke een stem hebben uit~e
bracht, wanneer het uitlegging van de bepalm
gen van het R eglement betreft . 

§ 10. H et Internationaal bureel is belast 
met de tijdige mededeeling aan ·de Administra
ti/\n van alle volgens de voorafgaande paragraaf 
aangenomen wijzigingen of besluiten en van 
den dag, waarop cfeze in ·werking treden. Voor 
wijzigingen of besluiten het R eglement betref
fende, is deze bekendmaking eerst van kracht 
na een termijn van tenminste twee maanden, 
en voor wijzigingen in de tarieven eerst na ten 
minste twintig dagen. 

§ ·11. Het Internationaal bureel is belast 
met de voorbereidende werkzaamheden voor de 
Telegraafconferenties. H et zorgt voor de noo
dige afschriften en drukwerken, voor de samen
stelling en rondzending van wijzigingsvoorstel
len , processen-verbaal en andere inlichtingen. 

§ 12. De directeur van dit bureel woont 
de · zittingen van de Conerentie bij en neemt 
aan d e besprekingen deel, doch niet. aan de 
stemmingen. 

§ 13. H et Internationaal bureel brengt om
trent zijn beheer een jaarverslag uit. dat aan . 
alle Administratii'n van de Staten der Vereeni
ging wordt medegedeeld. 

~ 14. Het vorenbedoelde beheer is eveneens 
onderworpen aan het onderzoek en de beoor
d eeling der Conferenties, bedoeld bij artikel 15 
van dé Overeenkom6t. 

,,Comité r,0ns·ultati f international" voor telegraai-
1·erbindingen. 

Art. 87. 1. Een "Comité consultatif inter
national" voor telegraafverbindingen is belast 
met de bestudeering van de vraagstukken van 
technischen en exploitatieven aard, welke den 
internationalen telegraafdienst betreffen, in het 
bijzonder voor zooveel betreft de telegrafie op 
grooten afstand en de maatregelen, welke in 
staat stellen, om het beste rendement van de 
inrichtingen te verzekeren . 

2. Het "Comité consultatif international" 
voor telegraafverbindingen wordt voor elke 
bijeenkomst samengesteld uit deskundigen van 
de Administratiën, welke aan hare werkzaam
heden willen deelnemen en zich er toe ver
binden in de gemeenschappelijke kosten van 
deze bijeenkomsten van het "Comité", elk 
voor een gelijk deel, bij te dragen. De persoon
lijke uitgaven der deskundigen van elke Admi
nistratie worden door deze Administratie be
taald. 

3. De Conferentie wijst de Administratie 
aan, welke belast is met de regeling van de 
eerste bijeenkomst van het "Comité" en met 
de vaststelling van het programma van werk
zaamheden van deze bijeenkomst. 

4. De Administratiën, welke zich op een 
bijeenkomst van het "Comité" laten vertegen
woordigen, komen met elkander overeen om
trent de aanwijzing van de Administratie. 
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welke de volgende bijeenkomst zal bijeen
roepen . 

5. De vraagstukken, welke door het "Comité 
consultatif" moeten worden onderzocht, worden 
aan de aldus aangewezen Administratie toe
gezonden, terwijl deze Admini~tratie ook den 
datum en het programma van de bijeenkomst 
van het "Comité" vaststelt. 

6. Het "Comité consultatü ·nternational " 
voor t elegraafverbindingen brengt de door hem 
uitgebrachte adviezen over bij het Internatio
naal bureel , met h et oog op de mededeeling 
daarvan aan de Administratii'n van de Ver 
eeniging. 

HOOFDSTUK XXX. 
CONFERENTIES. 

(Artikelen 15 en 16 van de Overeenkomst.) 

Bijeenkomst der Con/erenties. 

Art. 88. H et tijdstip, waarop de bij art.ikel 
15, ~ 3, der Overeenkomst bedoelde Conferenties 
zullen bijeenkomen , kan op verzoek van ten
minste tien der contracteerende Staten, ver
vroegd worden. 

Kos!en aan de Conferentie.• verbonden. 
Art. 89. De kosten aan de werkzaamheden 

der Conferenties verbonden, komen ten laste 
van de Telegraafvereeniging. 

HOOFDSTUK XXXT. 
TOETREDD'G. VERKEER MET NIET TOEGETREDEN 

ADMTNISTRATIEN. 

(Artikelen 18 en 19 van de Overeenkomst.) 

W eigerin{I om de overeengekomen tarieven toe te 
passen. K euze rn.n het Europeesch of huilen-

Europee.~ch verkeer. 
Art. 90. ~ l. Bij de toetrndin!):, als bedoeld 

in artikel 18 der Overeenkomst, kan door de 
Administratiën der contracteerenrle Staten het 
voordeel der door deze Administratiën overeen
gekomen tarieven geweigerd worden aan de 
Administratii'n. welke zouden willen toetreden, 
zonder zelf hare tarieven in overeenstemming 
te brengen met die der betrokken Staten. 

§ 2. De Adrrunistratii'n . welke buiten Eu
ropa verkeerswegen bezitten, waarvoor z~j tot 
de Overeenkomst ziin toegetreden, verklaren 
of zij deze tot het Europeesch of wel tot het 
buiten-Europeesch verkeer rekenen. Deze ver
klaring blijkt uit de opneming in de tariefs
tabellen, of wordt later door tusschenkomst 
van het Internationaal bureel der Telegraaf
vereeniging bekend gemaakt. 

Bepalingen betreffende bijzondere ondernemingP.n. 
Art. 91. § 1. De bijzondere telegraafon

dernemingen, welke binnen de grenzen van 
één of meer der contracteerende Staten deel
nemen aan den internationalen telegraafdienst, 
worden uit het oog_vunt van dezen dienst, 
beschouwd als wezenbJk deel ui t te maken van 
het telegraafnet dezer Staten. · 

§ 2. Na kenni~geving door den Staat, welke 
de vergunning verleend heeft, of machtiging 
tot de exploitatie gegeven heeft. worden de 
overige bijzondere telegraafondernemingen toe
gelaten tot de in de Overeenkomst en in dit 
Reglement aangegeven voordeelen, indien zij 

zich onderwerpen aan alle daarin vervatte ver 
plichte bepalingen. Deze kennisgeving geschieci t 
op de wijze al bepaald in artikel 18, § 2, der 
Overeenkomst. 

§ 3. Het aanvaarden der verplichte bepa
lingen moet worden opgelegd aan de onder
nemingen, welke twee of meer contracteerende 
Staten met elkander verbinden, voor zooveel 
die ondernemingen volgens hare verbintenis, 
waarbij de vergunning is ver!eend, verplicht 
zijn, zich in dit opzicht te onderwerpen aan de 
voorschrüten, uitgevaardigd door Oen Staat, 
die de vergunning verleend heeft. 

§ 4. Bijzondere telegraafondernemingen, 
welke aan een of anderen contracteerenden 
Staat machtiging verzoeken, hare kabels aan 
het net van dien Staat te mogen aansluiten, 
ontvangen deze macht iging slechts, op de 
stellige verbintenis, dat zij hare tarieven zu!len 
onderwerpen aan de goedkeuring van den Staat, 
welke de vergunning verleent en dat zij ge~n 
wijziging in het tarief, of in de reglementaire 
bepalingen zullen invoeren, dan ingevolge een 
kennisgeving van het Internationaaf bureel van 
de Telegraafvereeniging, welke eerst in werking 
treedt na het verstrijken van den in artikel 86, 
§ 10, bepaalden termijn. Van deze bepaling k!l-n 
worden afgeweken ten gunste van ondernemm
gen, welke met andere ondernemingen, welke 
niet aan de genoemde formalit eiten zijn onder
worpen, moeten concurreeren. 

§ 5. Het voorbehoud van artikel 90, § 1, is 
ook van toepassing op bovengenoemde onder 
nemingen. 

Verkeer met niet toegetreden Staten. 
Art,. 92. § 1. In het telegrafisch verkeer 

met niet toegetreden Staten of met bijzondere 
ondernemingen, welke de verplichte bepalingen 
van dit Reglement niet hebben aanvaard, 
worden die bepalingen toch onveranderd toe
gepast op telegrammen voor dat gedeelte van 
hun af tê leggen weg, dat over het grondgebied 
van de contracteerende of toegetreden Staten 
loopt. 

§ 2. . De betrokken Administratiën stellen 
de taks vast, welke voor dit gedeelte van den 
weg verschuldigd is. Deze taks, welke binnen 
de grenzen van artikel 27 wordt vastgesteld, 
wordt bij die van de niet t oegetreden Admi
nistratiën gevoe~d. 

Aldus te Panjs vastgesteld op 29 October 
1925 door de ondergeteekenden. afgevaardigden, 
overeenkomstig de artikelen 15 en 16 van de 
Overeenkomst van Sint-Petersbvrg, om in wer 
king te treden op 1 November 1926 onder 
voorbehoud van de bepalingen der artikelen 26, 
§ 7 en 27, § 4. van dit R eglement. 

t Volgen de onderteehningen.) 

KLAPPER. 

(De letter O duidt de artikelen der Overeen
komst aan.) 

Onderwerp: 
Aanneming van telegrammen, artt. 7- 15. 
Aansprakelijkheid (niet - der Admini tratiën ), 

art. 3 0 . 
Aanvullend telegram, a rt. 19 § 2 ; art. 48 § 5. 
Aanvulling van een niet-afgewerkt telegram, 

art. 41 § 4-. 
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Abonnementsgesprekken, art. 71 § H 
Adres: 

bij bezorging per post of per bode. art. 59 § 2. 
bij naseining, art. 56 §§ 3-7 ; art. 57 § 3. 
diensttelegrammen, art. 18 § 5. 
gewone en regeeringstelegrammen, artt. 

12-14. 
kustseintelegraminen, art. 63 §§ 1, 2. 
meervoudige telegrammen, art. 58. 
overseining, art. 37 §§ 2-3. 
perstelegrammen, art. 66 §§ 6, 7. 
poste-restante of telegraaf- restant, art. 14 § 9. 
radiotelegrammen, art. 64 §§ 3, 10. 
radiotelegrammen voor meervoudige bestem-

mingen, art. 69 §§ 2, 3. 
telegramadres, art. 8 § 2; art. 14 § 8. 
vedwrt adres te gebruiken door de Admi

nistratiën, art. 18 § 5. 
woordentelling in ·t adres, art. 21 §§ 1, 2, 5 ; 

art. 22. 
Aequivalenten betreffende de verschillende 

munten, art. 29 §§ 2-5. 
Aflevering van telegrammen, art. 9 0; artt. 47, 

48; art. 82. 
Aflevering per telefoon, art. 47 § 1. 

Afrekening : 
telefonie, art. 71 § Q. 
telegrafie, art. 12 0 ; artt. 78-81. 
radiotelegrafie, ar t . 64 § 18. 

Afronding, art. 29 §§ 1, 2. 
Ambtelijke inleiding, art. 20 § 2 ; art. 37 §§ 1, 

2, 3 ; art. 55 § 1 ; art. 56 § 6 ; art. 58 § 4 ; 
art. 63 §§ 5, 6 ; art. 64 §§ 2, 8. 

Ampliation, art. 41 § 5 ; art. 43 ; art. 44 §§ 6-8; 
art. 61 § 5. 

Anten, art. 42 § 6. 
Antwoord betaald, art. 11 § 2 ; art. 49 § 2 ; 

artt. 51, 52 ; art. 63 § 11. 
afrekening, art. 79 § 2 ; art. 80 §§ 2, 4, 8. 
naseining, art. 56 § 2 ; art. 57 § 5. 

Antwoordbewijzen, art. 52. 
nageseinde telegrammen, art. 57 § 5. 
radiotelegrammen, art. 64 § 14. 
terugbetaling, art. 74 §§ 1 h. l; art. 75 § 8; 

art. 76 § 2. 
Antwoord op regeeringstelegrammen, art. 16 

§ 2. 
Bekrachtiging van de overeenkomst, art. 21 0. 
Bericht van ontvangst bij storing, art. 44 § 2. 
Betaalde nota's, art. 19 ; art. 37 § 1 a ; art. 48 

§ 5. 
afrekening, art. 79 § 2. 
intrekking van telegrammen, art. 45 § 3. 
kustseintelegrammen, art. 63 §§ 10, ll. 
radiotelegrammen, art. 64 §§ 12, 14. 
terugbetaling, art. 74 § 1 d, f, g, k: art. 74 

§§ 5, 6 ; art. 76 § 6. 
verzoek naseining, art. 57 § 2. 

Beurskoersen, art. 8 § 2. 
Beurtorde, art. 34 § 4 ; art. 35 ; art. 39 § 1 ; 

art. 53 § 3; art. 71, Q. 
Bewaring van bescheiden : 

Telegrafie, artt. 72, 73. 
Telefonie, art. 71, R. 

Bijdragen in de kosten van het Internationaal 
bureel, art. 14 0. 

Bijzondere aanwijzingen (telegrammen met-), 
art. 9 0 ; artt. 49-61. 

Bij zondere telegraafondernemingen, art. 91. 
Bijzondere telegrammen, artt. 5, 6 0 ; artt. 

7-15. 
niet dringende, art. 33 § 1 ; art. 37 § 1 a. 

Bijzondere verdragen, overeenkomsten, be 
schikkingen, regelingen , art. 17 0 ; art. 30 
§ 4; art. 64 § 16 ; art . 65 ; art. 68; art. 
69 § 3. 

Bijzondere verdragen, overeenkomsten, be
schikkingen, regelingen ( Vervolg), art. 71, 
E, F, H; art. 71, N 1 ; art. 79 § 5 ; art. 82. 

Bliksemgesprekken, art. 71 , F, 0. 
Bodebezorging, art. 59-61. 

bode betaald, art. 11 § 2 ; art. 60. 
kosten, art. 60 ; art. 79 § 2. 
kustseintelegrammen , art. 63 § 11. 
radiotelegrammen, art. 64 § 14. 

Borgstelling, art. 30 § 5 ; art. 64 § 6. 
Buiten-Europeesch verkeer (bijzondere bepa

lingen voor het-), art. 23 §§ l , 3; art. 27; 
art. 70 § l ; art. 79 § 6 ; art. 99 § 2. 

China: 
officieel telegrafisch woordenboek, art. 70 § 3. 

Cijfers, art. 11 § 2. 
overbrenging, art. 32. 
Romeinsche, art. 11 § 4. 
woordentelling. art. 21 §§ 2, 4, 7 ; art. 22. 
uitgestelde telegrammen, art. 70 §§ 2, 3. 

Cijferschrift, artt. 7, 10 ; art. 16 §§ ·4, 6 ; art. 
18 § 5 : art. 21 § 4. 

Collationneering, art. 39 § 1; art. 49 § 2; art. 53. 
Collationneering ( Vervolg ), art. 74 § 1 d; art. 

79 § 2. 
ambtelijke herhaling (collationnement), art. 

39 ; art. 40 ; art. 41 § 3. 
ambtelijke dienst telegrammen, art. 18, § 5. 

,, regeeringstelegrammen, art. 16 § 6. 
,, Comité consultatif international" : 

voor telefoonverbindingen, art. 71, A 2 ; 
art. 71, S. 

voor telegraafverbindingen, art. 87. 
Conferenties, artt. 15, 16 0 ; art. 84 ; art. 86 

§§ 11, 12, 14: art. 88: art. 89. 
Cta, art. 11 § 2 ; art. 58 § 4. 
Dagbestelling, art. 11 § 2; art. 47 § 3. 
Dienstaanwijzingen, art. 20 § 2; art. 37. 

betaalde idem, art. 11 § 2 ; art. 12 : art. 13 ; 
art. 21 § 1 ; art. 37 §§ 2, 3, 6. 

Dienstgesprekken, art. 71 , I. 
Diensttelegrammen, artt. 5, 6, 11 0 ; art. 18 ; 

art. 33 § 1 : art. 37 § 1 a ; art. 46 § 3 ; 
art. 53 § 2 ; art. 82. 

dringende, art. 33 § 1. 
Draad, art. 42 § 6. 
Draden (internationale -), art . 4 O. 

toezicht, art. 4 § 3. 
, Dringende gesprekken, art. 71, E, 0. 

dringende regeeringsgesprekken, art. 71, G, 0. 
Dringende telegrammen, art. 11 § 2 ; art. 33 

§ 1 ; art. 37 § 1 a , art. 49 § 2 , art. 50 ; 
art. 57 § 7 : art. 58 § 3 ; art. 63 § 11. 

gedeeltelijk dringend (P U), art. 11 § 2 ; 
art_ 50 § 4. 

Duplicaat, art. 41 § 5 ; art. 43 ; art. 44 §§ 6-8; 
art. 61 § 5. 

Duur der gesprekken, art. 71, G § 2 ; art. 71, H 
§§ 3-5, 8 ; art. 71, L. 

Duur van den dienst, art. 5: art. 71 , B. 
Ecriture douteuse, art. 19, § 7. 
Eigenhandig (M P), art. 11 § 2 : art. 48 §§ 1, 2. 
Eindtaksen, artt. 25-27 ; art. 66 § 2 ; art. 71, 

K §§ 2, 3 ; art. 78 § 3. 
Esperanto, art. 8 § 3. 
Europeesch verkeer (bijzondere bepalingen voor 

het -), art. 19 § 1 ; art. 23 §§ 1. 2. 4 
art. 26 ; art. 70 § 1 ; art. 79 § 4. 



493 29 J u L r (S.237) 1926 

Europeesch verkeer (bijzondere bepaiingen voor 
het -i (Vervolg}, art. 80 § 1 ; art 90 § 2. 

Exploitatie v/d verkeersmiddelen, art. 3 § 2. 
Fil, art. 42 § 6. 
Fransch (gebruik van het -), art. 71, 0 § 10 ; 

art. 75 § 7. 
Gebruik van de telegrafen, art. 1 0 . 
Geheim der berichten, art. 2 O. 
Geheim schrift, art. 6 0 ; artt. 7, 9, 10 ; art. 16 

§§ 4, 6 ; art. 18 § 5 ; art. 53 § 2. 
Gemachtigde van den afzender of van den ge-

adresseerde, art. 19; art. 45 § 1 ; art. 57 § 2. 
Gemengde telegrammen, art. 21 § 4. 
Gemiddeld woordental. art. 80. 
Gesprekken, art. 71, M, 0. 

aanvragen, art. 71, H. 
abonnementsgesprekken, art 71, F, 0. 
bliksemgesprekken, art. 71, I. 
dienstgesprekken, art. 71, E, 0. 
dringende, art. 71, D, 0. 
gewone, art. 71, L § ll. 
regeeringsgesprekken, art. 71, G. 

(dringende -), art. 71, G, 0. 
,, (gewone -}, art. 71, 0. 

Secretaris-Generaal v/d Volkenbond, art. 71, 
G. 

Gespreksaanvragen, art. 71, M. 
teruggeven van aanvragen, art. 71, 0. 

Getallen, art. 21 § 8; art. 39 §§ 1, 2. 
Gouden frank, art. 24. 
Gouden frank ( Vervolg), art. 29 § 3 ; art. 81 § 6. 
Grenslanden (telegrammen tusschen -), art. 

79 § 5. 
Grondtaksen : 

buiten-Europeesch verkeer, art. 27. 
Europeesoh verkeer, art. 26. 

Grooten afstand (telegrafeeren over -), art. 
87 § 1. 

Handelsmerken, art. 8 § 2 ; art. 21 § 7 ; art. 22. 
Heffing van kosten van den afzender, art. 19 

§ 1 ; art. 21 §§ 10-11 ; artt. 30-31 ; 
art. 45 § 3 ; art. 48 § 3 ; art. 50 §§ 1, 4 ; 
art. 51 , art . 53 § 1 ; art. 54 §§ 2, 3 ; art. 
55 § 5 ; art. 56 §§ 2, 4, 5, 7 ; art. 58 § 3 ; 
art. 60 ; art. 61 § 1 ; art. 63 § 6 ; art. 64 
§ 4; art. 69 § 4; art. 71, K § 7, L § 8. 

Heffing van kosten van den geadresseerde, 
art. 21 § 10 ; art. 30 §§ 1, 3, 5 ; art. 52 § 2 ; 
art. 56 §§ 7-9 ; art. 60 § 2 ; art. 61 § 4. 

Heffing van kosten van den geadresseerde 
(Vervolg), art. 63 § 6; art. 64 § 4; art. 67 
§ 2 ; art. 69 § 4 ; art. 70 § 9 ; · art. 82. 

Heffing van kosten 
in geval van verzoek om naseining, art. 57 

§§ 2, 4, 6, 7. 
Herstel v/d gemeenschap, -art. 44 §§ 2, 4; 

art. 85 § 4. 
Herziening 

van de rekeningen en van de gemiddelden, 
art. 80 § 5 ; art. 81. 

v/h Reglement en v/h tarief, art. 15 0 ; 
art. 16 0 . 

Huisnummers, art. 11 § 4. 
Identiteit van den afzender, art. 15 § 3. 
Inhoud van telegrammen, art. 12 ; art. 15 § 1 

art. 20 § 3 ; art. 22 ; art. 37 §§ 2-8. 
te!egrammen zonder inhoud, art. 15 § 1. 

Internationaal bureel, art. 14 0 ; art. 5 § 6; 
art. 21 § 10 ; art. 26 § 4 ; art. 28 ; art. 29 
§§ 4, 5 ; art. 37 § 1 d ; art. 60 § 1 ; art. 64 
§ 17 ; art. 66 § 6 ; art. 71 ,S ; artt. 83-87 ; 
art. 90 § 2 ; art. 91 § 4. 

Internationaal radiotelegraafreglement, art. 64. 
Internationaal telegraafnet, art. 4 0 ; artt. 2--4. 
Internationaal t elegraafreglement, art. 13 0 ; 

art. 15 0 ; artt. 1-92. 
toepassing, art. 64 ~§ 18, 19. 
wijzigingen, art. 13 0; art. 14 0 ; art. 64 § 19; 

art. 86 §§ 9, 10 ; art. 91 § 4. 
Intrekking 

gesprekken, art. 71, L §§ 6, 9 ; art. 71, N § 3. 
telegrammen, art. 19 § 2; ar·t. 41 § 4; art. 

45 ; art. 74 § 1 n. 
Inzage verleening van telegrammen, art. 73. 
Jaarverslag v/h Internationaal bureel, art. 86 

§§ 13, 14. 
Journal telegraphique, art. 71, S; art. 86 § 3. 
Kaarten 

radiotelegraafverbindingen, art. 86 § 4. 
telegraafverbindingen, art. 86 § 4. 

Kabels (onderzeesche -), art. 25 § 1 d; art. 
79 § 4 : art. 91 § 4. 

taksen, art. 25 § 1 d ; art. 26 § 5. 
Kantoor van afzending (overseining v/d naam 

vfh -), art. 37 § 1 d. 
Kennisgeving van ontvang 

voor gewone en regeeringstelegrammen, art. 
37 § 1 a. 

Kennisgeving van ontvang (Vervolg) 
per post of per telegraaf, art. 11 § 2 ; art. 49 

§ 2 ; artt. 54-55. 
voor een nageseind telegram, art. 56 § 2 ; 

art. 57 § 5. 
dringende (CRD), art. 37 § 1 a; art. 54 § 3; 

art. 55 §§ 1, 2. 
Klassen van telegrammen, art. 5 0. 
Kosten v/h Internationaal bureel, art. 84. 
Kunstmatig gevormde woorden, art. 9 § 2. 
Kustseintelegrammen, art. 30 § 1 ; artt. 62, 63. 
Kuststation, art. 37 § 1 d ; art. 54 § 1 ; art. 

55 § 1 ; art. 62 ; art. 64 § 3. 
Kusttaksen, art. 64 §§ 4, 7, 15; art. 74 § 2. 
Latijn, art. 8 § 3. 
Leesteekens en andere teekens, art. 11 § 2 ; 

art. 20 § 1 ; art. 21 §§ 1, 7 ;Iart. 32 ; art. 
37 § 3 ; art. 39 § 2. 

Letters, art. 11 § 2 ; art. 32. 
1 groepen van letters, art. 10 ; art. 21 §§ 3, 7 ; 

art. 63 § 3 ; art. 64 § 3. 
Luchtpost, art. 11 § 2 ; art. 59 § 2 ; art. 61 ; 

art. 79 § 2. 
Mededeelingen (wederkeerige - tussohen de 

administratiën), art. 85 ; art. 86. 
Meervoudige telegrammen, art. 11 § 2 ; art. 13 

§ 2 ; art. 49 § 2 ; art. 58 ; art. 7 4 § 3. 
Minimum tarief, art. 25 § 2 ; art. 66 § 3. 
Minuut der telegrammen, art. 11 ; art. 13 ; 

art. 20 § 1 ; art. 37 § 6 ; art. 42 §§ 2, 6 ; 
artt. 72, 73. 

Munteenheid, art. 10 0 ; art. 24 ; art. 78 § 1. 
Naamlijst (officieele -) 

der telegraafkantoren, art. 14 §§ 6, 7 ; art. 
21 § 1, 20 a, b, c ; art. 37 § 1 d; art. 60 § 1 ; 
art. 63 § 2 ; art. 86 § 5. 

der radiotelegraafstations, art. 64 §§ 1, 3 ; 
art. 86 § 5. 

Naamlijsten van aangeslotenen, art. 71, C. 
Nachtbestelling, art. 11 § 2 ; art. 47 § 3. 
Naseining 

op verzoek v/d afzender, art. 11 § 2; art. 
49 § 2 ; art. 56 ; art. 63 § 11. 

op verzoek v/d geadresseerde, art. 49 § 2; 
art. 57. 

Nevenkosten, art. 79 § 2. 
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Nota's, art. 18; art. 21 § 10; art. 36 §§ 3, 4; 
art. 38 § 2 ; art. 41 ; art. 44 §§ 1-6; 
art. 48 §§ 3-6 ; art. 55 § 3 : art. 56 §§ 4, 7 ; 
art. 57 § 4 ; art. 64 § 13. 

dringende nota's, art. 33 § 1 ; art. 37 § 1 a. 
Onbestelbaarheid, art. 48. 

bodetelegrammen, art. 60 § 3. 
nageseinde telegrammen, art. 56 § 4 ; art. 

57 § 4. 
radiotelegrammen, art. 64 § 13. 
telegrammen met kennisgeving van ontvang, 

art. 55 § 3. 
Onderhoud van verkeerswegen, art. 4. 

Onderteekening, art. 12 : art. 15 §§ 2-6 ; 
art. 21 §§ 5-7 ; art. 37 §§ 2, 3. 

Onderzoek ingevolge verzoek van de Admi 
nistrati~n, art. 76 § 3. 

Ontheffingen en terugbetalingen, art. 71 , P; 
artt. 74- 77. 

Ontvang (kennisgeving van - ) 
voor gewone en regeeringstelegrammen, art. 

37 § 1 a. 
per post of per telegraaf, art. 11 § 2 : art. 49 

§ 2 ; artt. 54, 55. 
voor een nageseind telegram, art. 56 § 2 ; 

art. 57 § 5. 
Ontvang (kennisgeving van-) (Vervolg) 

dringende (CRD), art. 37 § 1 a ; art. 54 § 3 ; 
art. 55 §§ 1, 2. 

Ontvangbewijs voor aangeboden telegrammen, 
art. 30 § 2. 

Ontvangst (bericht van -) 
van postzending bij storing. art. 44 § 2. 

Ontvangst der telegrammen. artt. 38-41. 
n\ception douteuse, art-. 64. 

Open bestellen, art. 11 § 2 ; art. 48 § 1. 
Openstelling der kantoren, artt. 5, 6 ; art. 71, B. 
Oproep der kantoren, art. 36. 
Opzegging van de overeenkomst, art. 20 O. 
Overeengekomen taal, artt. 7, 9; art. 16 §§ 4, 

6 ; art. 18 § 5 ; art. 21 §§ 4, 5. 
Overseining (bepalingen betreffende de -), 

art. 34 ; art. 36 ; art. 37. 
Perstelegrammen, art. 11 § 2 ; artt. 66- 68 ; 

art. 82. 
Post (gebruik v /d -), art. 11 § 2; art. 47 f 4; 

art. 48 § 10 ; artt. 59, 61 ; art. 85 § 3. 
betaalde nota per post, art. 19 §§ 3, 8 ; 

art. 63 § 10 ; art. 64 § 12. 
intrekking. art. 45 § 3. 
kennisgeving van ontvang (PCP), artt. 54, 55. 

Post (gebruik v /d -) ( Vervolg) 
nazending, art. 57 §§ 2, 5. 
nazending van een nota van onbestelbaar

heid, art. 48 § 5. 
post aangeteekend (PR), art. 11 § 2. 
poste restante (GP, GPR), art. 11 § 2; 

art. 47 §§ 1, 4; art. 48 ~ 10. 
radiobrieftelegrammen, art. 64 § 10. 

Prijsberekening (vergissing bij de -), art. 31. 
Proefnemingen, art. 85 § 7. 
Pu-telegrammen, art. 11 § 2 ; art. 50 § 4. 
Radio, art. 64 § 2. 
Radiotelegraa!stations, art. 6 : art. 62. 

kuststation, art. 37 § 1 d ; art. 54 § 1 ; art. 
55 § 1 ; art. 64 § 3. 

mobiel station, art. 36 § 3 ; art. 37 § 1 d; 
art. 52 § 1 ; art. 54 § 1. 

Radiotelegrammen, art. 37 § 1 a ; a.rtt. 62, 64 ; 
art. 74 § 2. 

antwoord betaald, art. 64 § 14. 
bezorging per bode, art. 64 § 14. 

bezorging per post, art. 64 § 14-. 
collationneering, a rt. 64 § 14. 
dringende, art. 64 § 14. 
kennisgeving van ontvang, art-. 64 § 14. 
meervoudige, art. 64 § 14. 

Reception douteuse, art. 64 § 9. 
R eçu, art. 40 : art. 41 § 3. 

,, (voor postzending bij storing), art. 44 § 2. 
Regeeringsgesprekken, art. 71, G; art. 71, L § ll. 

dringende, :irt. 71, G, 0 . 
gewone, a rt. 71 , 0. 

Regeeringstelegrammen, artt. 5, G O ; art. 16; 
art. 33 § 1 ; art. 37 § 1 a. 

ambtelijke herhaling, art. 39 § 1 ; art. 53 § 2. 
kennisgeving van ontvang, a rt. 55 §§ 1, 2. 
korting op taksen, art. 78 § 2. 
kustseintelegrammen, art. 63 § 4 . 
nachtbestelling, art. 47 § 3. 
overseining van rechtswege, art. 46 § 3. 
zonder voorrang, art. 16 § 7 ; art. 33 § 1 ; 

art. 37 § 1 ei ; art. 55 § 1. 
Rekeningen (internationale -), art. 12 0 ; 

artt. 78 l. 
afronding van tariefsprijzen, art. 29 § 1. 
draadloos, art. 69 § 4. 
duplicaat telegram, art. 41 § 5. 
niet betaalde kosten, art. 30 § 4. 
radiotelegrammen, art. 64 §§ 4, 15, 16 ; 

art. 74 § 2. 
telefonie, art. 71 , H § 7; art. 71, L § 8; 

art. 71, 0 § 9; art. 71, Q. 
onderzoek, art. 81. 

Rente van afrekeningssaldo, art. 1 § 5. 
Samengestelde woorden, art. 21 § 8. 
Samenstelling van telegrammen, artt. 7- 15. 
Samenvoeging van woorden in strijd met 't 

taalgebruik, art. 9 § 4 : art. 21 §§ 8, 10. 
Scheepspassagiers (telegrammen voor - ), art. 

47 § 5. 
Scheepsstations, art. 21 § 2, 1 ; art. 04. 
Scheepstaks, art. 64 §§ 4, 5, 7, 15; art. 74 § 2. 
Schepen op zee (telegrammen van en voor -), 

art. 8 § 2 ; a tt. 55 § 1 ; art. 62 ; art. 70 § 4 ; 
art. 74 § 1 ~-

Schip (naam v/h - ), art. 63 § 2; att. 64 § 3. 
Schorsing v/h verkeer, artt. 6-- 0 . 
Seinboek (intermitionaal -), art. 8 § 2; art. 

63 §§ 2, 7 ; art. 64 § 3. 
Seinteekens, art. 11 ; art. 32. 
Serie (overseining in - ), artt. 34, 35; art. 40. 
Sleutelwoord in banktelegrammen, art. 8 § 2. 
Slniting van den dienst, art. 5. 
Statistiek 

telegraafstatistiek, art. 85 § 5 ; a rt. 86 § 2. 
ter bepaling a/h gemiddelde woordental, 

art. 80. • 
Stemmingen op conferenties, art. 16 0 ; art. 86 

§ 12. 
Storingen 

kennisgeving a/h Internationaal bureel, art. 
85 § 4. 

maatregelen van technischen aard, art. 3 § 3 ; 
art. 4 § 2; art. 71 A §§ 6, 7 ; art. 71, 0 § 7. 

storingsnota's, art. 33 § 1 d ; art. 37 § 1 a 
Storingen ( Vervolg) 

telefoongesprekken, art. 71, Q § 5; art. 71, P. 
telegrammen, art. 41 § 3 ; art. 42 §§ 3, 6 ; 

art. 43. 
terugbetalingen, art. 74 § 1 b, i. 
verzending van telegrammen per post, art. 44. 

Stuiting v /d overseining, art. 7 0 ; art. 45 § 1 ; 
art. 46; art. 74 § 1 m; art. 77. 
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Tabel A, art. 26 §§ 1, 5 ; art. 64 § 16. 
,, B, art, 27 § 1 ; art. 64 § 16. 

Taksen 
eind-, artt. 25-27; art. 66 § 2; art. 71, 

K §§ 2, 3. 
grond-, artt. 26-27. 
raclioelectrische, art. 25 § 1 c ; art. 26 §§ 2, 5. 
racliotelegrafische, art. 64. 
tijdelijke, art. 26 § 1 ; art. 27 § 1. 
toepassing van nieuwe, art. 26 § 7; art. 27 § 4. 
transit, artt._ 25-27 ; art. 50 * 4 ; ~rt. 64 § 4 ; 

art. 66 §§ 2, 4 ; art. 71, 1,;: §§ 2, 4. 
Talen (gebruik van -), art. 7; art. 8 § 3; 

art. 9 § 2. 
Talen (gebruik van -) (Vervolg), art. 71, 0, 

§ 10 ; art. 75 § 7. 
in uitgestelde telegrammen, art. 70. 

Tarieven (samenstelling van -), art. 10 0 ; 
artt. 23-31 ; art. 71, K, L; art. 82. 

wijziging der -, artt. 10, 14 0 ; art. 26 § 4 ; 
art. 27 § 3 ; art. 29. § 2 ; art. 86 §§ 9, 10 ; 
art. 91 § 4. 

Telefoon (aflevering per -), art. 47 § 1. 
Telefoon (overbrenging van cliensttelegrammen 

per -), art. 18 § 9. 
Telefoonclienst, art. 71. 
Telefoongesprekken, art. 71. 
Telefoonkantoren (clienst der - ), art. 71. 
Telefoonoproepberichten, art. 71, N. 
Telefoontarieven, art. 71, E, F; art. 71, G § 4 ; 

art. 71, H § 1 ; art. 71, K, L; art. 71, N § 2 ; 
Telefoonvoorbericht, art. 71, N. 
Telegraafagentschap voor nazending, art. 46 § 4. 
Telegraafnet, artt. 2, 3. 

telegrammen voor daarbuiten gelegen plaat
sen, artt. 59-61. 

Telegraaf restant, art. 11 § 2 ; art. 4 7 § 1 ; 
art. 48, § 9. 

Telegraaftarieven, artt. 10, 15 0 ; artt. 23-29 ; 
art. 50 §§ 1, 4 ; art. 51 ; art. 52 § 2 ; art. 
53 § 1 ; art. 54 §§ 2, 3 ; art. 56 §§ 7-9 ; 
art. 57 §§ 2-8 ; art. 58 § 3 ; art. 60 ; 
art 61 §§ 1, 2 ; art. 63 § 6; art. 64; art. 
66 §§ 1, 2 ; art. 69 § 4 ; art. 70 § 1 ; art. 86 
§ 1 ; art. 90 § 1 : art 91 § 4 ; art 92 § 2. 

Telegrafische postwissels, art. 37 § 1 a ; art. 65 ; 
art. 82. 

ambtelijke herhaling, art. 39 § 1. 
kustseintelegrammen. art. 63 § ll. 
reçu. art. 40. 
woordentelling, art. 21 § l , 3° ; art. 21 § 2, 5°. 

Telegrammen betreffende de beveiliging van 
menschenlevens, art. 33 § 2 ; art. 37 § 1 a ; 
art. 46 § 3. 

Telegrammen voor buiten het telegraafnet 
gelegen plaatsen, artt. 59-61. • 

Telegrammen voor meervouclige bestemmingen, 
welke per draadlooze telegrafie worden 
overgebracht, art. 69. 

Telegramzegels. art. 31 § 2 : art. 82. 
Termijnen 

voor aanvragen om terugbetaling, art. 74 
§ 1 r,; art. 75 § 1 ; art. 76 § 5. 
,, antwoordbewijzen, art. 52 §§ 3, 5. 
,, betaling van salcli, art. 81. 

bewaring van bescheiden, art. 71, R ; 
artt. 72, 73. 

,, bewaring van telegrammen, art. 55 § 3 ; 
art. 63 §§ 9, 10 ; art. 64 §§ 11 , 12. 

,, herziening van gemiddelden, art. 80 § 5. 
,, toepassing van wijzigingen, art. 28 ; 

art. 86 §§ 9, 10. 

voor uitwisseling van rekeningen, a rt. 64-
§ 18 ; art. 81. 

Terugbetalingen, artt. 74-77. 
aanvragen, art. 75. 
antwoordkosten, art. 52 §§ 2, 4, 5. 
betaalde nota's, art. 19 § 6. 
intrekking van telegrammen, art. 45 §§ 2, 3. 
kennisgeving van ontvang, art. 55 §§ 3, 5. 
recht wegens aanvraag om terugbetaling,. 

art. 75 §§ 3, 4. 
telefoongesprekken, art. 71, H § 7 ; art. 71, 

N § 3 ; art. 71, P . 
telegramzegels, art. 31 § 2. 
te veel geheven kosten, art. 31 § 2. 
uitgestelde telegrammen, art. 70 § 10. 

Tijd (wettelijke -), art. 5 § 6. 
Tijd van aanneming, art. 37 § 1 g. 
Toepasselijkheid van radio-overeenkomst en 

reglement (verklaring omtrent - ), art. 64 
§ 17. 

Toestellen (Baudot, Hughes, Siemens, Wheat
stone, Morse of Sounder), art. 32 ; art. 34 
§ 5 ; art. 35 § 1 ; art. 37 § 3 ; art. 39 § 1. 

snelwerkende, art. 34 § 5. 
bijzondere, art. 82. 

Toetreding, art. 18 0 ; artt. 90-92. 
niet toegetreden Administratiën, art. 64 § 17 ; 

art. 74 § 7 ; art. 78 § 4; art. 92. 
verkeer met niet, toegetreden Administratiën, 

art. 19 0 ; artt. 90-92. 
Toezicht op internationale geleidingen, jl,rt. 4-

§ 3; art. 71, A § 7. 
Transittaksen, artt. 25-27 ; art. 50 § 4 ; 

art. 64 § 4; art. 66 §§ 2, 4 ; art. 71, K 
§§ 2, 4. 

Twijfelachtig schrift, art. 19 § 7. 
Twijfelachtige woorden, art. 19 § 7 ; art. 39 § 1. 
Uitgestelde telegrammen, art. 33 § 1 ; a rt. 37 

§ 1 a ; art. 63 § 11 ; art. 70. 
Verandering van woorden in strijd met taal

gebruik, art. 21 §§ 8, 10. 
Verbetering van telegrammen, art. 38 § 2 ; 

art. 41 § 2. 
Verbetering (telegrammen tot - ), art. 19 § 2; 

art. 4tl § 5. 
rechtstreeks t usschen afzender en geadres

seerde gewisseld, art. 7 4 § 6. 
Verdeeling van taksen, art. 21 § 11 ; art. 26-

§§ 2, 3 ; art. 29 § 2 ; art. 70 § 11 ; art. 79. 
Verhuring van lijnen, art. 82. 
Verkeerswegen, artt. 2---4; art. 71, A. 

clienstuitvoering op, art. 3 § 2. 
onderhoud, art. 4. 
werking, art. 3. 

Verklaring van echtheid der onderteekening, 
art. 15 §§ 4, 56. 

Verkortingen, art. 8 § 2; art. 11 § 2. 
,, (verbod van -), art. 37 § ti. 

Verlaging der taksen, art. 66 § 2 ; art. 70 §§ 1, 
11 ; art. 71, K, § 6. 

voor regeeringstelegrammen, art. 78 § 2. 
Verminking van woorden, art . ·74 §§ 1 /, 4. 
Verstaanbare taal, artt. 7, 8; art. 16 § 6; 

art. !?~ §§ 3, 4 ; art. 70 § 2. 
Verstrekking van de door het Internationaal 

bureel uitgegeven bescheiden, art. 86 
§§ 7. 8. 

Verzending van telegrammen, art. 13 § 3 ; 
art. 42. 

Verzendingsweg, art. 20 §§ 1, 2; art. 26 § 6; 
art. 27 § 2 ; art,. 42 § 6. 

luchtpost, art. 59 § 2 ; art. 61. 
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minst kostbare, art. 26 §§ 2, 3. 
omweg, art. 43 ; art. 79 §§ 4-6. 
voorgeschreven weg, art. 37 § 1 h ; art. 42. 

Volgorde van overseining, art. 33. 
Volkenbond (Secretaris-Generaal v /d -), a.rt. 

17 ; art. 71, G § 1. 
Voorbehouden onderwerpen v/d dienst, art. 

17 0 ; art. 82. 
Voorrang, art. 5 0 ; art. 47 § 2; art, 50 §§ 1, 2; 

art. 55 § 2; art. 71, A § 5: art. 71, E ; 
art. 71, F; art. 71, G § 2. 

Vrijstelling van kosten , art. 11 O ; art. 18 § 2 ; 
art. 82. 

Weerberichten, art. 33 § 1 ; art. 37 § 1 a. 
Weigering en stuiting, artt. 7, 8 0 ; art. 46 § 2. 
Woordentelling, artt. 20-22. 

voorbeelden, art. 22. 
Vvoordenlijsten (bijzondere - ), art. 82. 

AANHANGSEL. 

VOORBEELDEN VAN TELEGRAMMEN BETREFFEN
DE DE BEVEILIGING VAN MENSOHENLEVENS BTJ 
DE LUCHTVAART, WAARVOOR DE VOLSTREKTE 
YOORRA G BIJ DE OVERSEINING GERECHT -

VAARDIGD I . 

a. Londres à Bále = Envoyez d'urgence son
àage Saverne '[)OUT départ avion G E A B C = 
signature. 

(Londen aan Basel = Z endt met S'[)Oeá 
aerologische waarneming Zabern voor vertrek 
vliegtuig G E A B C = onderteelcening.) 

De bij dit telegram gevra.a.gde weerkundige 
inlichtingen zijn onontbeerlijk voor de veiligheid 
van het vliegtuig, in verband met de omstan 
,digheid, dat het op zijn weg mist, of wolken, 
welke een hindernis verbergen, zou kunnen 
ontmoeten, waardoor een ongeval zou kunnen 
worden teweeggebracht. 

b. Zurich à Cologne = Allumez projecteurs 
et feu.1; de balisage '[)OUT atterrissage avion 
H0KLJJ1. 

(Zurich aan Keulen = Ontsteek landings
en verkenningslichten voor landing vliegtuig 
HG KLM.) 

Het doel van dit telegram is : met het oog op 
de landing van een vliegtuig des nachts, een 
terrein te doen verlichten, teneinde een ongeval 
op het oogenblik der landing te voorkomen. 

o. Naples à JJfarseille = Hydroavion FA G 
C K amerri 50 milles Tunis attends secours. 

( N ape/,'J aan JJ1 arseille = watervliegtuig 
F A G C K op 50 mijlen van Tunis gedaald 
wacht op hulp. ) 

Dit telegram is het gevolg van een noodsein, 
dat door een watervliegtuig, genoodzaakt om 
te dalen, is verzonden ; door een kuststation 
ontvangen, wordt het vervolgens naar de door 
het watervliegtuig aangegeven bestemming 
verder geseind. 

d. Prague à Bruxelles = Informez avion 
F A B D Q qu'il a perdu roue droite au départ 
et qu'il atterrisse avec pécaution. 

(Praag aan Brussel= Licht vliegtuig 
F A B D Q in, dat het het rechterwiel ver
loren heeft bij het vertrek en dat het voonichtig 
landt. ) 

Dit telegram is bestemd, om aa.n het vliegtuig 
.door het station Brussel te worden medegedeeld, 

teneinde het te waarschuwen voor het gevaar, 
dat aan de landing is verbonden, opdat het 
zijn bewegingen dusdanig zal maken , dat een 
ongeval wordt vermeden. 

e. Londres à Amsterdam = A vion H BEF K 
pilote Bernard parti 13 h 45, 12 passagers, 90 kg. 
messaqeries. · 

(Londen aan Amsterdam = Vliegtuig 
H B E F K bestuurder Bernard verlrokken 
1.45, 12 passagiers, 90 KG. vrachf(loederen. ) 

Dit telegram, dat het vertrek van een vliegtuig 
aankondigt, staat in zeer nauw verband met de 
beveiliging van menschenlevens, in verband met 
de omstandigheid, dat hulp ambtshalve kan 
worden gezonden, wanneer het niet op het 
v astgestelde tijdstip ter bestemming is aan
gekomen. 

29 Juli 1926. BESLUIT tot nadere W1Jz1gmg 
van reglementen voor de scheepvaart ter 
beveiliging van beweegbare spoorweg
bruggen over het Noordzeekanaal. S. 238. 

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

Waterstaat van 8 J uni 1926, La. N., Afdeeling 
Vervoer- en Mijnwezen; 

Gelet op artikel 27 der Spoorwegwet : 
Den _Raad van State gehoord (advies van 

22 JUill 1926, n°. 21); 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden llfinister van 12 J ul i 1926, La. G., 
Afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
1. in de reglementen voor de scheepvaart 

ter beveiliging van : 
a. de spoorwegbrug over het Noordzee

kanaal bij Velsen in den spoorweg van Haarlem 
naar Uitgeest, vastgesteld bij Kon inklijk besluit 
van 22 Maart 1905 (Staatsblad n°. 112) ; 

b. de spoorwegbrug over het Noordzeekanaal 
bij Zaandam in den spoorweg van Amsterdam 
naar Nieuwediep, vastgesteld bij Koninklijk 
besluit van 8 Juli 1907 (Staatsblad n°. 178), 
welke beide reglementen het laatst werden 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van 28 Decem
ber 1925 (Staatsblad n°. 519), de volgende 
wijzigingen aan te brengen : 

I . In artikel 4 wordt onder "dagseinen" 
ingevoegd: 

"h. Kan de doorvaart slechts aan een 
bepaald aantal schepen worden vergund , dan 
wordt naast het sein, bedoeld onder a, b, c, e, 
f of g, dit aantal aangegeven door een overeen
komst,ig aantal dubbele zwart e kegels boven 
elkander geheschen boven den bovenrand van 
de brug. Dit sein wordt vertoond tot het aan
gegeven aantal schepen de brug is doorgevaren.'' 

II. In artikel 4 wordt onder "nachtseinen" 
ingelascht : 

"p. Kan de doorvaart slechts aan een 
bepaald aantal schepen worden vergund , dan 
wordt naast het sein, bedoeld onder i , i, k, 
m, n of o, dit aantal aangegeven door een over
eenkomstig aantal groene lichten boven elkander 
geheschen boven den bovenrand van de brug. 
Dit sein wordt vertoond tot het aangegeven 
aantal schepen de brug is doorgevaren." 

III. De bestaande zinsneden, h, i, i, k, l, 
m en n van artikel 4 worden geletterd i, i, k, 
l, m, n en o. 
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2. te bepalen, dat dit besluit in werking 
treedt op 1 September 1926. 

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

Soestdijk, den 29sten Juli 1926. 
WILHELMINA. 

De M inister van Waterstaat, H. v. D. VEGTE. 
(Uitgeg. 23 Aug. 1926.) 

29 Juli 1926. BESLUIT tot vaststelling van 
den dP,tum, waarop de bepalingen van § 17 
van de Waterstaatswet 1900 in werking 
treden. S. 239. 

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

Waterstaat van 16 Juli 1926, La. B, afdeeling 
Waterstaat T; 

Gelet op artikel 104 van de Waterstaatswet 
1900 en op het Koninklijk besluit van 30 Mei 
1923 (Staatsblad n°. 225); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen, dat de bepalingen van § 17 van 

de Waterstaatswet 1900 in werking treden op 
1 September 1926. 

Onze Minister voornoemd is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staat.sb/,ad zal worden geplaatst. 

Soestdijk, den 29sten Juli 1926. 
WILHELMINA. 

De Miniet,,,r van Waterstaat, H. v . D. VEGTE. 
(Uitgeg . 12 Aug. 1926.) 

29 J uli 1926. BEsLmT, bepalende de bekend
making in het Staatsblad van de toetreding 
van Polen en van de Vrije Stad Danzig 
tot het op 17 Juli 1905 te 's-Gravenhage 
gesloten Verdrag betreffende de burgerlijke 
rechtsvordering (Staatsblad 1909, n°. 120). 
s. 240. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende, dat op 9 Juni 1926 op het 

Ministerie van Buitenlandsche Zaken heeft 
plaats gehad de onderteekening zoowel voor 
Polen als voor de Vrije Stad Danûg van het 
Proces-Verbaal van toetreding, geopend krach
tens het te 's -Gravenhage geteekend Protocol 
van 4 Juli 1924 (Staatsblad 1926, n°. 205), 
strekkende om de toetreding mogelijk te maken 
van Staten, welke niet vertegenwoordigd zijn 
geweest op de Vierde in 1904 t e 's-Gravenhage 
gehouden Internationale Conferentie nopens 
Internationaal Privaatrecht, tot het op 17 ,Juli 
1905 te 's-Gravenhage gesloten Verdrag betref
fende de burgerlijke rechtsvordering (Staatsblad 
1909, n°. 120) : 

Overwegende, dat krachtens de bepalingen 
van hoogergenoemd Protocol bedoeld Verdrag 
op 9 Augustus 1926 in werking zal treden voor 
zoover betreft de betrekkingen tusschen Neder
land eenerzijds en Polen en de Vrije Stad Danzig 
anderzijds ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 26sten Juli 1926, 
Afdeeling Juridische Zaken en Directie van 
het Protocol, n°. 21747; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
voorzegde inwerkingtreding te doen bekend 1 

1926. 

maken door de plaatsing van dit besluit in het 
Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zooveel 
hem betreft, belast met de uitvoering van 
hetgeen ten deze wordt vereischt. 

Soestdijk, den 29sten Juli 1926. 
WILHELMINA. 

De M inister van Buitenlandsche Zaken, 
VAN KARNEBEEK. 

(Uitgeg. 9 Aug. 1926.) 

29 J uli 1926. BESLUIT, bepalende de bekend
making in het Staatsblad van de toetreding 
van Zweden tot het te 's-Gravenhage ge
teekend Protocol van 28 November 1923 
in zake de toetreding tot het op 17 Juli 
1905 te 's-Gravenhage gesloten Verdrag 
betreffende de curateele en soortgelijke 
maatregelen van bescherming (Staatsblad 
1912, n°. 286) van Staten, welke niet ver 
tegenwoordigd zijn geweest op de Vierde 
in 1904 te 's-Gravenhage gehouden Inter
nationale Conferentie nopens Internatio
naal Privaatrecht (Staatsblad 1926, n°. 205). 
s. 241. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende, dat op 9 Juli 1926 Zweden, 

dat sedert 1 J anuari 1925 Partij is bij het op 
17 Juli 1905 te 's-Gravenhage gesloten Verdrag 
betreffende de curateele en soortgeljjke maat
regelen van bescherming (Staatsblad 1912, 
n°. 286), is toegetreden tot het te 's-Gravenha<Je 
geteekend Protocol van 28 November 1923 
bet reffende de toetreding tot genoemd Verdrag 
van Staten, welke niet vertegenwoordigd zijn 
geweest op de Vierde in 1904 te 's-Gravenhage 
gehouden Internationale Conferentie nopens 
Internationaal Privaatrecht (Staatsbla(l 1926, 
n°. 205); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 26sten Juli 1926, 
Afdeeling Juridische Zaken en Directie van het 
Protocol, n°. 21747; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
voornoemde toetreding te doen bekend 

maken door plaatsing van dit besluit in het 
Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zooveel 
hem betreft, belast met de uitvoering van 
hetgeen ten deze wordt vereischt. 

Soestdijk, den 29sten Juli 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
VAN KARNEBEEK. 

( Uitgeg. 11 Aug. 1926.) 

30 Juli 1926. WET tot wijziging en verhooging 
van het vijfde hoofdstuk der Staatsbegroo
ting voor het dienstjaar 1925. S. 242. 

30 Juli 1926. WET tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van eigen
dommen, ei fdienstbaarheden of andere 
zakelijke rechten, noodig voor verbreeding 
van de Potterstraat te Utrecht. S. 243. 
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30 Juli 1926. WET tot gemeentelijke indeeling 
van Zuiderzeegebied. S. 244. 

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

dat het wenschelijk is in afwachting van nadere 
gemeentelijke indeeling, welke het gevolg zal 
moeten zijn van de afsluiting en de droogmaking 
van deelen van de Zuiderzee, te bepalen, tot 
welke gemeenten zullen behooren het gebied, 
waarbinnen de afsluitdijken tusschen de ge
meente Wieringen en de Noordhollandsche en 
de Friesche kust liggen of zullen komen te 
liggen, alsmede het gebied van de Gouwzee ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Bij de gemeente He'lder wordt ge

voegd het op bijbehoorende teekening gemerkt 
A 1 , aangeduide Zuiderzeegebied, dat ingesloten 
wordt door de lijnen, die de punten a, b, c en d 
verbinden en de thans bestaande grens van de 
gemeente Helder met de Zuiderzee tusschen 
het punt d en het aanvangspunt a. 

De omschrijving der grenzen van het aan 
de gemeente He/,der toe te voegen gebied is 
als volgt: 

De noordelijke grens wordt gevormd door 
een lijn, gaande in het verlengde van de zuide
lijke gevelrij der huizen langs de Hoofdgracht 
in de gemeente Helder, welke gevelrij tevens 
is de noordelijke grens van het kadastrale 
perceel gemeente He'lder, sectie D n°. 3355, 
genaamd Hoofdgracht. 

De noordelijke grens verlaat de tegenwoordige 
grens der gemeente He/,der met de Zuiderzee 
in het snijpunt a van de omschreven lijn met 
de oostelijke grens van het fort de Harssens, 
kadaster Helder, ·sectie D n°. 2753 en volgt de 
omschreven lijn in ongeveer oostelijke richting 
tot het punt b, dat gelegen is op een afstand 
van 800 M. uit de snijding van deze lijn met het 
verlengde van den oostelijken gevel van het 
perceel He'lder, kadaster sectie D n°. 2800, 
zijnde het Hotel de Burg aan de Hoofdgracht. 

Van het punt b gaat de oostelijke grens in 
ongeveer zuidelijke richting, welke bepaald is 
door het omschreven oostelijke eindpunt b van 
de noordelijke grens en de kruising der assen 
van de wegen gemeente Anna-Paulowna, sectie 
K n°. 1401 bij de perceelen sectie K n°. 1462, 
1736, 2383 en 2013 dezer gemeente. 

De grens volgt deze richting tot zij in punt c 
de lijn snijdt, die gelegen is op een afstand 
van 300 M. noordoostelijk van, en evenwijdig 
aan het midden van den Balgdijk. 

Van het punt c gaat de grens in zuidwestelijke 
richting naar het noordwestelijkste punt d van 
het perceel gemeente Anna-Paulowna, sectie K 
n°. 68, waar de nieuwe grens van het toe te 
voegen gebied de tegenwoordige grens van de 
gemeente He'lder met de Zuiderzee weder ont
moet. 

2. Bij de gemeente Anna-Paulowna wordt 
gevoegd het op bijbehoorende teekening ge
merkt A, aangeduide Zuiderzeegebied, dat 
ingesloten wordt door de lijnen, die de punten 
d, c, /, g en h verbinden, de tegenwoordige 
grens van de gemeente Wier·ingerwaard met de 
Zuiderzee tusschen de punten h en i en die van 
de gemeente Anna-Paulowna met de Zuiderzee 
tusschen de punten i en d. 

De omschrijving der grenzen van het aan 

1 Deze teekening is niet opgenomen. 

de gemeente Anna-Paulowna toe te voegen 
gebied is als volgt : 

De noordwestelijke grens verlaat de tegen: 
woordige grens van de gemeente Anna-Paulowna 
met de Zuiderzee in het noordwestelijkste punt 
d van het perceel gemeente Anna-Paulowna, 
sectie K n°. 68, en gaat in noordoostelijke 
richting naar het, in de omschrijving van het 
bij de gemeente He'lder toe te voegen gebied, 
genoemde snijpunt c van de oostelijke grens 
van dat. gebied met de lijn evenwijdig aan en 
op een afstand van 300 M. uit het midden van 
de kruin van den Balgdijk. 

Van clit snijpunt c volgt de noordoostelijke 
grens van het aan de gemeente Anna-Paulowna 
toe te voegen Zuiderzeegebied in zuidoostelijke 
richting de lijn, die op een afstand van 300 M. 
is gelegen noordoostwaarts van en evenwijdig 
aan het midden van het rechte gedeelte van de 
kruin van den Balgdijk, gemeente Anna
Paulowna, sectie K nos. 65, 126, 847 en 209; 
zij volgt verder in diezelfde richting het ver
lengde van de omschreven lijn tot zij in het 
punt / de zuidoostelijke grens van het toe te 

. voegen gebied ontmoet. 
De zuidoostelijke grens wordt gevormd door 

twee lijnen /, g en g, h. 
De noordelijk lijn /, g is gelegen oostelijk 

evenwijdig aan het midden van de kruin van 
den Oostdijk en op een afstand daarvan van 
300 M. gemeten tegenover de zuidgrens van 
het perceel gemeente Anna-Paulowna, sectie M 
n°. 93 en tegenover de grens tusschen de per
ceelen sectie M no. 531 en n°. 1096 dezer ge
meente, 

Zij vangt aan, waar deze aan den Oostdijk 
evenwijdige lijn de noordoostelijke gr~~s o~~
moet in het punt / en vol~ deze evenwiJdige hJn 
zuidwestwaarts, totdat ziJ het zuidelijk gedeelte 
g, h van de zuidoostelijke grens in het punt g 
ontmoet. Het zuidelijk gedeelte g, h van de 
zuidoostelijke grens is gelegen op een afstand 
van 300 M. uit en evenwijdig aan het midden 
van de kruin van den Oostdijk, gemeten tegen
over de grens tusschen de perceelen gemeente 
Anna-Paulowna, sectie M nos. 891 en 892, en 
tegenover de grens tusschen de perceelen ge
meente Anna-Paulowna, sectie ~•r nos. 198 en 
199 ; deze aan den Oostdijk evenwijdige lijn 
wordt noordwaarts verlengd tot zij het om
schreven noordelijk gedeelte /, g van deze 
zuidoostelijke grens ontmoet in het punt fJ en 
wordt zuidwaarts verlengd, totdat zij de grens 
der gemeente Wieringerwaard in het punt h 
ontmoet. 

De zuidelijke grens van het toe te voe~en 
gebied volgt van het punthinongeveerwestehJke 
richting de tegenwoordige grens 1:an de 
gemeente Wieringerwaard met de Zmderzee, 
totdat zij in het punt i de grens van de gemeente 
Anna-Paulowna met de Zuiderzee weder ont
moet. 

3. Bij de gemeente Wieringen wordt gevoegd 
het om het eiland Wieringen gelegen Zuiderzee
gebied, zooals is aangeduid op bijbehoorende 
teekening gemerkt A, en dat omsloten wordt 
door den veelhoek e, k, l, o, p, q, r, g, /. 

De omschrijving der grenzen van het a_an <l:e 
gemeente Wieringen toe te voegen gebied 1s 
als volgt: 

De noordwestelijke grens wordt gevormd 
door twee gedeelten k, l en k, e, beide uitgaande 
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van het punt k, dat gelegen is in den top van 
de loodlijn, lang 6500 M. noordwestwaarts op
gericht in het torenpunt Ooster/,and op de ver
bindingslijn der torenpunten Oosterland en 
Wester/,and. 

H et eerste gedeelte k, l van deze noordweste
lijke grens gaat noordoostwaarts, maakt in het 
punt Ic een hoek van 84° 13 min. en 52 seconden 
met de omschreven loodlijn uit het torenpunt 
Oosterland en volgt die noordoostwaartsche 
richting over een afstand van 14,000 M., waar 
deze grens in het punt l de noordoostelijke grens 
ontmoet. 

H et tweede gedeelte k, e van de noordweste
lijke grens loopt op een afstand van 6500 M. 
uit en evenwijdig aan de verbindingslijn der 
torenpunten Oosterland en W ester/,and ; zij vangt 
aan in den top Ic der omschreven loodlijn uit 
het torenpunt Oosterland en loopt zuidwest
waarts, totdat zij de omschreven noordoostelijke 
grens van het aan de gemeente Anna-Paulowna 
toe te voegen Zuiderzeegebied ontmoet in het 
punt e. 

Van dit ontmoetingspunt e volgt de zuid
westelijke grens van het aan de gemeente 
Wieringen toe te voegen gebied de omschreven 
grens van het aan de gemeente Anna-Paulowna 
toe te voegen ge bied eerst in zuidoostelijke 
richting tot het punt / en daarna in zuidweste
lijke richting tot het punt r, waar zij het weste
lijk uiteinde van de zuidelijke grens van het 
aan de gemeente Wieringen toe te voegen 
Zuiderzeegebied ontmoet. 

Deze zuidelijke grens wordt gevormd door 
de zuiver westoost gerichte lijn r, q, die de 
meridiaan (Y-as der Rijksdriehoeksmeting) over 
het torenpunt Westerland rechthoekig kruist 
in een punt, dat gelegen is op 5000 M. ten 
zuiden van het torenpunt Wester/,and; het 
oostelijk uiteinde q van deze grens is de snijding 
van deze zuidgrens met het gedeelte van de 
zuidoostgrens, dat op 7500 M. afstand zuidoost
waarts van en evenwijdig aan de verbindingslijn 
der torenpunten Westerland en Oos!erland is 
gelegen. 

Deze zuidoostgrens, aanvangende in het snij
punt q. met de zuidgrens, loopt noordoostwaarts 
tot zij in het punt p de loodlijn ontmoet, die 
in zuidoost elijke richting is opgericht in het 
torenpunt Oosterland op de verbindingslijn der 
torenpunten Oosterland en Wester/and. In den 
top p dezer loodlijn buigt het tweede gedeelte 
van de zuidoostgrens in een noordoostelijke 
richting, die in het punt p een hoek van 100 gr. 
43 min. en 4 sec. maakt met de omschreven 
loodlijn van p naar Oosterland ; zij volgt die 
noordoostelijke richting over een afstand van 
11,500 M., waar zij in het punt o de noordooste
lijke grens ontmoet, die gevormd wordt door de 
verbinding van dit punt o met het noord
oostelijke uiteinde ! der omschreven noord
westelijke grens. 

4. Bij de gemeente Wonseradeel wordt 
gevoegd het op bijbehoorende teekening ge
merkt A, aangeduide Zuiderzeeeebied, dat m
gesloten wordt door de lijnen, die de punten 
m, l, o en n verbinden en de Friesche kust 
tusschen de punten m en n. 

De omschrijving der grenzen van het aan de 
gemeente Wonseradeel toe te voegen gebied is 
als volgt: 

De noordwestelijke grens is het verlengde 

van het noordoostelijk gedeelte k, l van de 
omschreven noordwestelijke grens van het aan 
de gemeente Wieringen toe te voegen gebied; 
zij vangt aan in het noordoostelijke uiteinde 
l van die omschreven noordwestelijke grenq en 
loopt in het verlengde door, totdat zij de 
Friesche kust ontmoet in het punt m . 

De zuidoostelijke grens is het noordoostelijk 
verlengde van de omschreven zuidoostelijke 
grens van het aan de €=,emeente Wieringen toe 
te voegen Zuiaerzeegebied; zij vangt aan in het 
noordoostelijk uiteinde o van die omschreven 
zuidoostelijke ~rens en loopt in haar verlengde 
door, totdat zij de Friesche kust ontmoet in 
het punt n. 

De zuidwestelijke grens o, lis de omschreven 
noordoostelijke grens van het aan de gemeente 
Wieringen toe te voegen gebied . 

De oostelijke grens m, n wordt gevormd 
door de Friesche ku t t usschen de omschreven 
noordwestelijke en zuidoostelijke grenzen. 

5. Bij de gemeente Monnikeiuiam wordt 
gevoegd een gedeelte van de Gouwzee waarvan 
de grens als aangegeven op bijbehoorende 
teekening gemerkt B 1 : 

a. aanvangt bij het punt D2, waar de 
kustlijn van de gemeente Broek in Waterland 
gesneden wordt door een lijn, die den K.M.paal 
n°. 27 (punt D), welke paal staat tegenover den 
N.W. hoek van de Nes op den Noorder Y- en 
zeedijk, kadastraal bekend als gemeente Broek 
in Water/,and, sectie En° 580, verbindt met den 
H.M.-paal n°. 12 (punt C) op den binnenberm 
van den ringdijk van Marken, kadastraal bekend 
als gemeente Marken, sectie B n°. 2, staand e 
tegenover het perceel gemeente JJ.farken, sectie 
B no. 34; 

b. de onder a omschreven verbindingslijn 
D C volgt tot het punt C2, waar deze de kustlijn 
van JJfarken snijdt ; 

c. van laatstgenoemd snijpunt C2, de kust
lijn van Marken in .W. richting volgt tot 
het snijpunt C3 d ier kustlijn met een lijn, 
getrokken uit bovengenoemden H .M.-paal n°. 12 
(punt C) in derichtmg van de toren der Her
vormde Kerk van Monnikendam; 

d. laatstgenoemde lijn volgt tot een punt 
H2, gelegen op een afstand van 795,05 M. 
gemeten uit den bovengenoemden H.M.-paal 
n°. 12 in de richting van den toren der H er
vormde Kerk van Monnikendam ; 

e. bij punt H2 in N.O. richting buigt, 
gaande over een punt Q2, gelegen op een afstand 
van 636,96 M., gemet en uit den H .M.-paal 
n°. 3, op den binnendijk van den ringdijk van 
Marken, kadastraal bekend als gemeente 
Marken, sectie B n°. 2, tegenover het perceel 
gemeente .Marken, sectie B n°. 14, in de richting 
van den toren der H ervormde Kerk van 
.J1onnikendam; het verlengde van de lijn H2 
Q2 volgt, gaande over een punt P3, gelegen 
op een afstand van 626,49 M., gemeten uit den 
H.M.-v.aa l n°. 82, op den binnenberm van den 
ringdiJk van Marken, kadastraal bekend als 
gemeente Marken, sectie B n°. 991, t egenover 
het perceel gemeente Marken, sectie B n°. 137, 
in de richting van den toren der Hervormde 
K erk van .Jfonnikendam; het verlengde van 
de lijn H2 P3 volgt tot aan een punt F2, gelegen 

1 Deze t eekening is niet opgenomen. 
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op een afstand van 1267,18 M., gemeten uit 
punt H2 in de richting H2 F2 ; 

/. daarna in meer noordelijke richting 
buigt, gaande naar een punt K2, gelegen op 
een lijn, gaande van een punt A, op den binnen
berm van den ringdijk van Marken, kadastraal 
bekend als gemeente Marken, sectie B n°. 991, 
tegenover het perceel gemeente Marken, sectie 
B n°. 194, op welk punt A thans de H.M. -paal 
n°. 74 staat, naar een punt B op den dijk, 
kadastraal bekend als gemeente Katwoude, 
sectie A n°. 638, tegenover den Z.O. hoek van 
het perceel gemeente Katwoude, sectie An°. 181 
aan den Janhagelhoek, op welk punt B thans 
de paal , genu=erd 27, staat, en welk punt K2 
gelegen is op een afstand van 678,88 M. gemeten 
uit genoemd punt A in de richting van ge
noemd punt B ; 

g. daarna genoemde lijn AB in westelijke 
richting volgt tot het punt B2, waar deze de 
kustlijn der gemeente Katwoude snijdt, en 

h. ten slotte de kustlijn volgt van de ge
meenten Katwoude, Monnikendam en Broek in 
Waterland langs het Monnikendammer Gat en 
de Gouwzee tot het onder a genoemde begin
punt D2 . 

6. Bij de gemeente Marken wordt gevoegd 
een gedeelte van de Gouwzee, waarvan de grens 
a ls aangegeven op bijbehoorende teekening 
gemerkt B: 

a. aanvangt bij het snijpunt C3 der kustlijn 
van Marken en de lijn, die verbindt, den H.M.
paal n°. 12 (punt C), op den binnenberm van 
den ringdijk van Marfen, kadastraal bekend 
als gemeente .Marken, sectie B n°. 2, staande 
t egenover het perceel gemeente Marken, sectie 
B n°. 34, met den toren van de Hervormde Kerk 
van Monnikendam; 

b. de onder a. omschreven lijn volgt tot 
een punt H2, gelegen op een afstand van 
795,05 M., gemeten uit den bovengenoemden 
H.M.-paal n°. 12 in de richting van den toren 
der Hervormde Kerk van Monnikendam ; 

c. bij punt H2 in N.O. richting buigt, gaande 
over een punt Q2, gelegen op een afstand van 
636,96 M., gemeten uit den H .M.-paal n°. 3 
op den binnenberm van den ringdijk van 
Marken, kadastraal bekend als gemeente Mar
ken, sectie B n°. 2, tegenover het perceel 
gemeente Marken, sectie B n°. 14, in de richting 
van den toren der Hervormde Kerk van Monni
kendam ; het verlengde van de lijn H2 Q2 volgt, 
gaande over een punt P3, gelegen op een 
afsta,id van 626,49 M., gemeten uit den H.M.
paal n°. 82, op den binnenberm van den ringdijk 
van JJ1arken, kadastraal bekend a ls gemeente 
JJfarken, sectie B n°. 991, tegenover het perceel 
gemeente Marken, sectie B v 0 • 137, in de 
richting van den toren der Hervormde Kerk 
van Monnikendam; het verlengde van de lijn 
H2 P3 volgt tot aan een punt F2, gelegen op 
een afstand van 1267,18 M., gemeten uit punt 
H2 in de richting H2 F2 ; 

d. daarna in meer noordelijke richting buigt, 
gaande naar een punt K2, gelegen op een lijn, 
gaande van een punt A, op den binnenberm 
van den ringdijk van Marken, kadastraal be
kend als gemeente Marken, sectie B, n°. 991 
tegenover het perceel gemeente Marken, sectie 
B n°. 194, op welk punt A thans een H.M. -paal 
no. 74 staat, naar een punt B, op den dijk, 
kadastraal bekend als gemeente Katwoude, 

sectie A no. 638, tegenover den Z.O. hoek 
van het perceel gemeente Katwoude, sectie A 
n°. 181 aan den Janhagelhoek, op welk punt B 
thans een paal, genummerd 27, staat, en welk 
punt K2 gelegen is op een afstand van 678,88 l\f., 
gemeten uit genoemd punt A in de richting van 
genoemd punt B ; 

e. daarna genoemde lijn AB in oostelijke 
richting volgt, tot het punt A2, waar deze de 
kustlijn van Marken snijdt, en 

/. ten slotte de bestaande kustlijn volgt 
van de gemeente Marken langs de Gouwzee, 
in Z.W. richting. tot het onder a genoemde 
snijpunt C3. 

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

Lasten en bevelen, e1~z . 
Gegeven te Soestdijk, den 30sten Juli 1926. 

WILHELMINA. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw, J. B. KAN. 
De JJfinister van Waterstaat, H. v. D. VEGTE. 

(Uitgeq. 24 Aug. 1926.) 

30 Juli 1926. WET, betreffende wijziging van 
artikel 81 der Middelbaar-Onderwijswet. 
s. 245. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1925/1926, n°. 257, 
1-5. 

Hand. id. 1925/1926, bladz. 115. 
Hand. l • Kamer 1925/ 1926, bladz. 376/377, 

421. 
WIJ WILHELMINA, ENZ ••• doen te weten: 
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 

Eenig artikel. 
Artikel 81 der Middelbaar-Onderwijswet 

wordt gewijzigd als volgt : 
"Zij, die aan het examen ter verkrijging van 

eene akte van bekwaamheid voor middelbaar 
onderwijs wenschen deel te nemen, storten 
vooraf bij den voorzitter der commissie eene 
door Ons te bepalen som. 

De examengelden worden, na aftrek van 
de kosten der vergaderingen van de commissie, 
waaronder echter niet gerekend worden de 
reis- en verblijfkosten en vacatiegelden der 
leden, in 's Rijks Schatkist gestort." 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Soetstdijk, den 30sten Juli 1926. 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

WASZINK. 
( Uitgeg. 23 Aug. 1926.) 

30 Juli 1926. WF.T tot wijziging van artikel 
20 der Invaliditeitswet. S. 246. 

Bijl Hand. 2e Kamer 1925/1926, n°. 226 ; 
1-9. 

Hand. id. 1925/1926, bladz 1156-1165. 
Hand. 1° Kamer Hi25/1926, bladz. 376, 424, 

425. . 
WIJ WILHELMINA, ENZ •••• doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is gebleken de Rijksbij
drage, als bedoeld in artikel 20 der Invalidi
teitswet, opnieuw vast te stellen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
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Eenig artikel. 
De woorden : ,,jaarlijksche bijdrage van het 

Rijk gedurende vijf en zeventig jaar van een 
• en twintig en een half millioen gulden.", voor

komende in het, eerste lid van artikel 20 der 
Invaliditeitswet, worden vervangen door de 
volgende woorden: ,,jaarlijksche bijdrage van 
het Rijk gedurende vijf en zeventigJ·aar, ten 
bedrage van een en twintig en een ha millioen 
gulden over elk der jaren 1920, 1921, 1922 en 
1923, van een millioen achthonderd duizend 
gulden over elk der jaren 1924 en 1925, van 
negen millioen vierhonderd drie en twintig 
duizend gulden over het jaar 1926, van elf 
millioen vierhonderd drie en twintig duizend 
gulden over het jaar 1927, van dertien millioen 
vierhonderd drie en twintig duizend gulden 
over het jaar 1928 en van zeventien millioen 
zeshonderd drie en twintig duizend gulden ge
durende elk der overige zes en zestig jaren." . 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te Soestdijk, den 30sten Juli 1926. 

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

J . R. SL0TEM.AKER DE BRUÏNE. 
De Minister van Financiën, DE GEER. 

(Uitgeg. 2 Sept. 1926). 

30 Juli 1926. WET tot uitvoering van artikel 
4, eerste lid, der Ouderdomswet 1919 en 
nadere vaststelling van de middelen voor de 
dekking van de uit te keeren renten, 
bedoeld bij de artikelen 28 en 37 der 
Ouderdomswet 1919. R. 247. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1925/1926, n°. 226 ; 
1- 9. 

Hand. id. 1925/1926, bladz. 1156-1165. 
Hand. l • K amer 1925/1926, bladz. 376, 424, 

425. 
WIJ WILHELl\'llNA, ENZ. . doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is om t er uitvoering van 
artikel 4, eerste lid, der Ouderdomswet 1919 
vast te stellen den duur en het bedrag der bij
drage door het Rijk te verleenen ter dekking 
van de krachtens die wet uit t e keeren renten en 
uitkeeringen bij overlijden en om nader vast 
te stellen de middelen voor de dekking der uit 
te keeren renten, bedoeld bij de artikelen 28 
en 37 dier wet ; 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State, enz. 
Art. Ll. H et Rijk stort gedurende 40 jaren, 

te beginnen met het jaar 1925, in hetOuderdoms
fonds een som van een en dertig millioen zes
honderd duizend gulden per jaar als bijdrage 
in de dekking der krachtens artikel 24 der 
Ouderdomswet 1919 uit te keeren renten en 
uitkeeringen bij overlijden en als dekking van 
de uit te keeren renten, bedoeld in de artikelen 
28 en 37 dier wet. 

2. De bijdrage, bedoeld in het eerste lid, 
vervalt in de maand Januari van elk jaar. 

Art. II. Het tweede en het vierde lid van 
artikel 4 der Ouderdomswet 1919 vervallen. 

stuk der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 
1925, vastgesteld bij de wet van 11 Maart 1925, 
Staatsblad no. 65, zooals dat artikel aangevuld 
en verhoogd is bij de wet van 29 Juni 1925, 
Staatsblad no. 281, eveneens in het Ouderdoms
fonds gestort. worden in mindering gebracht 
van het bedrag van een en dertig millioen zes
honderd duizend gulden door het Rijk ingevolge 
het bepaalde in artikel I dezer wet over het 
jaar 1925 te doen. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Soestdijk, den 30sten Juli 1926. 

WILHELMINA. 
De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 

J . R. SL0TEMA.KER DE BRUÏNE. 
De Minister van Financiën," DE GEER. 

(Uitgeg. 2 Sept. 1926). 

30 Juli 1926. WET t ot intrekking van ver
schillende crisiswetten. S 248. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1924/1925, n°. 432, 
1- 3; 1925/1926 n°. 89, 1-2. 

Hand. id. 1925/1926, bladz. 1205-1208. 
Hand. 1• Kamer 1925/1926, bladz. 373, 424, 

425. 
WrJ WILHELMINA, ENZ . . . doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat ten aanzien van verschillende met de 
oorlogscrisis verband houdende wetten de bij
zondere omstandigheden, waarin deze beoogden 
te voorz'en, hebben opgehouden te bestaan en 
mitsdien t ot intrekking dier wet ten kan worden 
overgegaan ; 

Zoo 1s het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De navolgende wetten zijn inge

t rokken: 
1°. de wet van den 4den September 1914, 

houdende bepalingen strekkende om den rechter 
de gelegenheid t e geven dadelijke uit~inning t e 
voorkomen naar aanleiding van geldehjke moei
lijkh eden ten gevolge van de ~t egenwoordige 
bui tengewone omstandif,hetlen (Staatsblad n°. 
444); 

2°. de wet van den Uden Juni 1915, tot 
t oelating in de tegenwoordige buitengewone 
omstandigheden van voorloopige hechtenis 
wegens het in artkel 45 der wtt van 23 Mei 
1899 (Staatsblad n°. 128) eerstomschreven mis
drijf (Staatsblad n°. 244) ; 

3°. de wet van den 29sten Juli 1916, tot 
ve;rlenging en herstel van m de Merkenwet 
genoemde t ermijnen (Staatsblad n°. 347); 

4°. de ristributiewet 1916 (S taatsbla,/, n°. 
416); 

5°. rle Schepenvorderingswet 1917 (Staats
blad n°. 211), gelijk deze wet nader is gewijzigd; 

5a. de wet van den 22sten F ebruari 1917, 
tot vaststelling in de tegenwoorfüge buiten-
5ewone omstandigheden van bepalingen in het 
belang van eene meer afdoende beteugeling van 
smokkelliandel (Staatsblad n°. 225) ; 

6°. de wet van den l sten September 1917, 
houdende bijzondere maatregelen t en aanzien 
van het goederenverkeer met het buitenland 
(Staatsblad n°. 576), gelijk deze wet nader is 
gewijzigd; 

7°. de wet van den 12den J anuari 1918, t ot 
1 vaststelling van bepalingen in het belang van 
' den omloop van 's Rijks munten (S taatsblad 

no. 14); 

Art. III. H et bedrag van vijftien millioen , 
driehonderd duizend gulden, krachtens het 
bepaalde in het tweede lid van artikel 4 der 
Ouderdomswet 1919 door het Rijk voor het 
jaar 1925 in het Ouderdomsfonds gestort en het 
bedrag van twaalf millioen gulden, krachtens 
het bepaalde in artikel 47 van het lOde hoofd- 8°. de wet van del" 23sten Februari 1918, 
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houdende bepalingen betreffende het slachten 
van paarden, runderen, schapen en varkens 
(Staatsblad n°. 133), gelijk deze wet nader is 
gewijzigd; 

9°. de wet van den 20sten April 1918, 
betreffende nadere uitbreiding van den land
storm (Staatsblad n°. 257) ; 

10°. de Scheurwet 1918 (Staatsblad n°. 503) ; 
ll 0 • de Crisis-enquêtewet 1918 (Staatsblad 

n°. 559), gelijk deze wet nader is gewijzigd; 
12°. de wet van den 7den December 1918, 

tot verzekering van de dienstvaardigheid van 
spoorwegen, waarop uitsluitend met beperkte 
snelheid wordt vervoerd, in de buitengewone 
omstandigheden (Staatsbk!d, n°. 787) ; 

13°. de Werkloosheidsverzekeringsnoodwet 
1919 (Staatsblad n°. 620). 

2. De in artikel 1 genoemde wetten blijven 
niettemin van kracht voor de regeling van 
rechten en verplichtingen, die onder de werking 
daarvan zijn ontstaan en op het t~jdstip van 
inwerkingtreding dezer wet nog niet mochten 
zijn afgewikkeld. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Soestdijk, den 30sten Juli 1926. 

WILHELMINA. 
De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 

J. R. SLOTEMAKER DE BRUÏNE. 
De Minister van Justitie, ,T. DoNNER. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken 
en L andbouw, 
J . B. KAN. 

De Minister van Oorlog, LAllrnooY. 
De Minister van Financiën, DE GEER. 

De Minister van Koloniën, KONINGSBERGER. 
De ])f inister van B uitenlandsche Zaken, 

VAN KARNEBEEK. 
De Minister van 1lfarine a. i ., LAMBOOY. 

De Minister van Waterstaat, H . v. D . VEGTE. 
(Uitgeg. 9 Sept. 1926.) 

30 Juli 1926. WET tot regeling van de lucht
vaart (Luchtvaartwet). S. 249. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1911 /1921, n°. 168, 
1-8; 1912/1913, n°. 25; 1918/1919 n°. 22, 
1-3; 1919/1920 n°. 71; 1920/1921. n°. 57, 
1-6; 1923/24 n°. 40. 1-3; 1924/1925 n°. 41; 
1925/1926, n°. 27. 1-2; 

Hand. 2• Kamer 1925/1926, bladz. ll81, 
1204, 1205. 

Hand. l• Kamer, 346-355, 373, 421. 
WIJ WILHELMINA, ENZ ••. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het noodig is met betrekking tot de lucht
vaart bij de wet eenige onderwerpen te regelen, 
welke een dadelijke voorziening ei.schen ; 

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

§ 1. Algemeene bepalingen. 
Art. 1. In deze wet wordt, behoudens het 

be1aalde bij artikel 3, verstaan onder : 
. luchtvaart : het gebruik van luchtvaar

tuigen op en boven het aardoppervlak binnen 
het gebied van het Rijk ; 

IL luchtvaartuigen : vliegtuigen, lucht
schepen, vrije ballons, kabelballons en kabel
vliegers; 

III. vliegtuigen : door mechanische kracht 
voortbewogen luchtvaartuigen, zwaarder dan de 
lucht; 

IV. luchtwartterreinen : deelen van het ge-

bied des Rijks, die ingevolge deze wet voor de 
uitoefening der luchtvaart zijn aangewezen 
of goed~ekeurd ; 

V. lid der bemanning van een luchtvaartuig: , 
de gezagvoerder en ieder ander, die tijdens en 
in verband met de vaart in een luchtvaartuig 
werkzaamheden heeft te verrichten ; 

VI. eigenaren: zij , die het recht van eigen
dom hebben op terrein, dat is of vermoedelijk 
zal worden bestemd tot l uchtvaartterrein of 
waarop een bouwverbod is of vermoedelijk zal 
worden gelegd ; 

VII. derde belanghebbenden : 
a. zij, die een ander zakelijk recht dan 

het recht van eigendom hebben op terrein, 
als onder VI bedoeld ; 

b. zij, die hypotheek hebben op een recht, 
dat op terrein, als onder VI bedoeld, is ge-
vestigd; . 

c. zij, die een persoonlijk recht hebben ten 
aanzien van terrem , als onder VI bedoeld; 

VIII. bouwverbod : een ingevolge het eerste 
lid onder b en c dan wel onder b of c van artikel 
22 gesteld verbod ; 

IX. Onze Minister: de Minister van Water-
staat. · 

2. In deze wet worden begrepen onder de 
uitdrukking : 

I. bouwen : het herbouwen, verbouwen en 
het uitbreiden van een bouwwerk, alsmede het 
maken van grondslagen of het doen van grond
werk daarvoor ; 

II. bouwwerken : getimmerten, tenten, muren, 
stoepen, palen, stákken, masten, afsluitingen, 
uitbouwsels, bovengrondsche geleidingen, vaar
tuigen, alsmede andere inrichtingen, welke op 
het water drijven ; 

III. algemeen luchtverkeer : het internatio
nale luchtverkeer. 

3. 1. Behoudens het bepaalde in het tweede 
lid hebben de termen "luchtvaart" en "lucht
vaartuigen" in de volgende artikelen van deze 
wet enkel betrekking op vliegtuigen, lucht-
schepen en vrije ballons. . 

2. Artikel 7, artikel 8, artikel 10, artikel 44, 
artikel 45, artikel 49, het derde lid van artikel 
52 en artikel 54 zijn toepasrnlijk op alle lucht
vaartuigen, terwij l het bepaalde in § 5 alleen 
toepasselijk is op vliegtuigen en luchtschepen. 

4. De op den gezagvoerder van een lucht
vaartuig toepasselijke voorschriften dezer wet 
zijn mede van toepassing op hem, die een 
luchtvaartuig alleen bedient. . 

5. 1. De in artikel 12, in het tweede lid 
van artikel 15, in het eerste lid van artikel 16, 
in § 5, in het eerste lid onder b van artikel 49 
en in artikel 56 aan Onzen Minister toegekende 
bevoegdheden worden met betrekking tot mili
taire luchtvaartuigen, de leden hunner beman
ning, militaire luchtvaartterreinen, en in het 
algemeen met betrekking tot de militaire lucht
vaart, uitgeoefend door Onze Ministers van 
Oorlog en van Marine, ieder voor zooveel hem 
aangaat, zoo noodig na overleg met Onzen 
Mimster. 

2. De bevoegdheden, bedoeld in § 5, in het 
eerste Jid onder b van artikel 49 en in artikel 56, 
worden, ten aanzien van militaire luchtvaart
terreinen, welke zijn of zu!Jen worden aange
wezen of goedgekeurd ten behoeve van de bur
gerlijke luchtvaart, uitgeoefend in onderling 
overleg tusschen Onzen Minister eenerzijds en 
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Onzen Minister van Oorlog of van Marine, 
ieder voor zooveel hem aangaat, anderzijds. 

§ 2. De luchtvaart. 
6. I. Het is verboden de luchtvaart uit 

te oefenen anders dan met een Nederlandsch 
of met een in het buitenland door of van wege 
hot bevoegd gezag ingeschreven Juchtvaartujg, 
voorzien van het wettelijk of krachtens ver
drag voorgeschreven nationaliteits- en in
schrijvi ngskenmerk. 

2. Van het in het eerste lid bedoeld verbod 
kan door Ons of van Onzentwege ontheffing 
worden verleend. Van zoodanige ontheffing 
wotdt mededeeling gedaan in de Staatscourant 
en in het Algemeen Politieblad. 

3. H et is verboden a ls gezagvoerder van 
een luchtvaartuig opzettelijk door het voeren 
van eenig kenmerk aan dat luchtvaartuig den 
schijn te geven, alsof het een Nederlandsch 
mfütair luchtvaartuig ware. 

7. I. De luchtvaart met a lle of met be
paalde luchtvaartuigen kan in buitengewone 
omstandigheden door Ons in het a lgemeen 
belang worden beperkt of geheel verboden. 

2. Het is verboden in strijd met een inge
volge het vorig lid uitgevaardigd besluit de 
luchtvaart uit te oefenen. 

8. 1. Onze Minister en Onze Ministers van 
Oorlog en van Marine zijn bevoegd, ieder voor 
zooveel hem aangaat, deelen van het gebied des 
Rijks voor de luchtvaart met alle of met be
paalde luchtvaartuigen gesloten te verklaren, 
zonder dat hierbij onderscheid · zal worden ge
maakt tusschen Nederlandsohe en vreemde 
burgerluchtvaartuigen. 

2. Van de beschikkingen, waarbij een ver
klaring, a ls bedoeld in het vorig lid, wordt 
gedaan of opgeheven, geschiedt mededeeling 
rn de Staatscourant en in het Algemeen Politie
blad. 

3. Het is verboden als gezagvoerder van 
een luchtvaartuig de luchtvaart uit te oefenen 
in een gebied, ten aanzien waarvan eene ver
klaring, als in het eerste lid bedoeld, met be
trekking tot dat luchtvaartuig van kracht is. 

9. 1. Het is verboden luchtvaartvertoo
ningen of luchtvaartwedstrijden t e houden 
zonder toestemming van Onzen Minister. 

2. Het is verboden deel te nemen aan een 
wedstrijd, waarvoor niet toestemming, als in 
het eerste lid bedoeld, is verleend, of ingeval 
die toestemming wel is verleend, daaraan deel 
te nemen in strijd met de voor den wedstrijd 
gestelde regelen. 

3. De in het eerste lid aan Onzen Minister 
toegekende bevoegdheid wordt met betrekking 
tot vertooningen of wedstrijden, welke boven 
militaire luchtvaartterreinen plaats hebben, 
of waaraan uitsluitend door militairen wordt 

_ deelgenomen, uitgeoefend door Onzen :Minister 
van Oorlog of van Marine, ieder voorzooveel 
hem aangaat. 

10. Het is verboden de luchtvaart uit te 
oefenen OJ?, zoodanige wijze, dat de openbare 
orde of veiligheid wordt verstoord of in gevaar 
gebracht. 

11. 1. Voor zoover daaromtrent bij ver
drag niet anders is overeengekomen, behoeven 
ondernemingen, welke uitsluitend of mede een 
bedrijf maken van het vervoer van personen 
of goederen met luchtvaartuigen, hetzij tus-

schen twee of meer binnen het Rijk gelegen 
plaatsen, hetzij met een binnen het Rijk ge
legen plaats als begin-, eind- of tusschenstation, 
daartoe een concessie van Ons of van Onzent
wege in geval het bestuur der onderneming zijn 
zetel binnen het Rijk heeft gevestigd, en eene 
vergunning van Onzen Miri' ster, in geval die 
zetel buiten het Rijk gevestigd is. 

2. Aan een concessie en aan een vergunning, 
als in het vorige lid bedoeld, kunnen voor
waarden worden verbonden. 

3. H et is verboden een transportbedrijf, 
als bedoeld in het eerste lid, uit te oefenen, 
zonder de daartoe vereischte concessie of ver
gunning. 

§ 3. De luchtvaartuigen. 
12. Er wordt onder den naam van lucht

vaartregister van wege Onzen Minister een 
register gehouden voor de inschrijving van 
luchtvaartuigen. 

13. I. Een luchtvaartuig, dat ingeschreven 
staat in een luchtvaartuigregister, als bedoeld 
in artikel 12, is, behoudens het bepaalde in 
artikel 14, een Nederlandsch luchtvaartuig. 

2. H et bewijs van inschrijving in een 
luchtvaartuigregister, hier te lande of in den 
vreemde afgegeven door of vanwege het daartoe 
bevoegd gezag, bewijst, zoolang het tegendeel 
niet blijkt, de nationaliteit van een lucht
vaartuig. 

14. Luchtvaartuigen van vreemde nat-io
naliteit kunnen, zoolang zij die nationaliteit 
bezitten, hier te lande niet in het luchtvaartuig
register worden ingeschreven. Door een in 
schrijving in strijd met dit verbod wordt een 
luchtvaartuig niet een Nederlandsch lucht
vaartuig. 

§ 4. Bewijzen van r;eschiktheid en bewijzen van 
luchtwaardigheid van luchtvaartuigen. 

15. I. Het is verboden : 
a. als lid der bemanning van een luchtvaar

tuig zonder in het bezit te zijn van een daarvoor 
geldig bewijs van geschiktheid, 

b. als gezagvoerder van een luchtvaartuig, 
waarvoor een bewijs van luchtwaardigheid niet 
is afgegeven of ten aanzien waarvan zoodanig 
bewiJS zijn gelrugheid heeft verloren, 

zich met dat luchtvaartuig in de lucht te 
bevinden. 

2. Van de in het eerste lid gestelde ver
bodsbepalingen kan door Onzen Minister ont-
heffing worden verleend. . 

3. Het eerste lid onder a geldt niet ten aan
zien van oefeningen, het eerste lid onder b niet 
ten aanzien van proefvluchten, gehouden binnen 
een afstand van drie K.M., te rekenen van uit 
het middelpunt van een onderscheidenlijk voor 
oefeningen en voor proefvluchten, dan wel voor 
beide doeleinden aangewezen luchtvaartterrein. 

4. H et bepaalde onder a in het eerste lid is 
mede niet van toepassing : 

· a. op een lid van de bemanning, die a ls zoo
danig werkzaamheden verricht onder het on
middellijk toezicht van een houder van een 
daarvoor geldig bewijs van geschiktheid, die 
te a llen tijde in staat is in te grijpen ; 

b. op een lid van de bemanning van een 
Jederlandsch militair luchtvaartuig, niet zijnde 

de bestuurder. 
16. I. De bewijzen van geschiktheid en 
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van luchtwaardigheid, als bedoeld in het vorig 
artikel, worden afgegeven, geschorst en inge
trokken door of van wege Onzen J\finister. 

2. Onze Minister is bevoegd de besturen 
van hier te lande gevestigde, rechtsper~oonlijk
heid bezittende vereenigingen, clie bevordering 
van de luchtvaart ten doel hebben, te mach
tigen tot de afgifte van bewijzen van geschikt
heid en van luchtwaardigheid, a ls in artikel 15 
bedoeld, voor zoover deze niet betreffen mili
taire luchtvaartuigen en de leden hunner be
manning. Deze machtiging kan echter te allen 
t ijde bij een met redenen omkleede beschikking 
worden geschorst of ingetrokken. 

3. Van de beschikkingen, waarbij een 
machtiging als bedoeld in het tweede lid wordt 
verleend, geschor tof ingetrokken, wordt mede
deeling gedaan in de Sta.atscourant en in het 
Algemeen Politieblad. 

17. l. Voor zoover daaromtrent niet in 
een verdrag is voorzien, kunnen bewijzen van 
geschiktheid en van luchtwaardigheid, in het 
buitenland door of van wege het bevoegd gezag 
afgegeven, door Onzen Minister worden ge
lijkgesteld met die, bedoeld in artikel 16. 
Onder datzelfde voorbehoud is Onze Minister 
mede bevoegd een door hem verleende gelijk
stelling op te heffen dan wel bewijzen van ge
schiktheid of van luchtwaardigheid, welke aan 
een zoodanige of aan een bij verdrag verleende 
gelijkstelling zijn onderworpen, voor het ge
bruik hier te lande te schorsen of ongelclig te 
verklaren. 

2. Van de Ministerieele beschikkingen, als 
bedoeld in het eerste lid, wordt mededeeling 
gedaan in de Staatscourant en in het Algemeen 
Politieblad. 

§ 5. Luchtvaartterreinen. 
18. l. Het is verboden : 
a. eenig gedeelte van het gebied des Rijks, 

geen luchtvaartterrein zijnde, dienstbaar te 
maken aan de uitoefening van de luchtvaart ; 

b. luchtvaartterreinen in verband met de 
luchtvaart te gebruiken voor doeleinden, waar
voor zij niet be t emd zijn. 

2. Van de verbodsbepalingen van het eerste 
lid kan door Ons of van Onzentwege ontheffing 
worden verleend . Van de daartoe strekkende 
beschikking wordt mededeeling gedaan in de 
Sta.atscourant. 

19. l. Aanwijzing en goedkeurin~ van 
eenig gedeelte van het gebied des RiJks als 
luchtvaartterrein geschiedt, overeenkomstig het 
bepaalde bij dit" artikel en bij de artikelen 20 
en 21, onderscheidenlijk door Ons en door 
Onzen Minister. • 

2. Voor het dienstbaar maken van een ge
deelte van het gebied des Rijks aan: 

a. het algemeene luchtverkeer , 
b. de militaire luchtvaart, in haar geheel 

genomen, dat is dus met inbegrip van oefenin~en 
en proefvluchten met milita ire luchtvaartuigen, 

c. oefeningen met burgerluchtvaartuigen, 
d. proefvluchten met burgerluchtvaar

t uigen, 
is aanwijzing, als in het eerste lid bedoeld, 

vereischt. 
In het be luit tot aanwijzing wordt vermeld, 

of deze geschiedt ten behoeve van luchtvaar
tuigen, dan wel alleen ten behoeve van vlieg
tuigen of alleen ten behoeve van luchtschepen 

en verdEr of zij geschiedt tot alle bovenge
noemde doeleinden en zoo dit niet het geval is, 
tot welke dier doeleinden. 

3. 1n de overige, niet in het tweede lid ge
noemde gevalle)l is goedkeuring, als in het eerste 
lid bedoeld, vereischt. 

4. Zoowel aan de aanwijzing als aan de 
goedkeuring, als bedoeld in het tweede en derde 
lid, kunnen voorwaarden worden verbonden. 

5. De besluiten van aanwijzing of goed
keuring worden openbaar gemaakt in de taats
courant. 

6. Het gebruik van Rijksluchtvaartter
reinen met toebehooren en van de Rijksge
bouwen en Rijksinrichtingen, welke zich . op 
luchtvaartterremen bevinden, alsmede de voor 
dat gebruik te betalen vergoecling worden door 
Ons geregeld bij algemeenen maatregel Yan 
bestuur. 

20. l. Voor zoover zulks niet ten behoeve· 
van het Rijk geschiedt, heeft een aanwijzing, 
als bedoeld in artikel 19, slechts plaats o:r. een 
daartoe strekkend verzoekschrift, waarbij ge
voegd de hieronder in het tweede lid aangegeven 
bescheiden. 

2. Zoodra zoodanige aanwijzing ten be
hoeve van het Rijk noodig wordt geoordeeld 
of een verzoek tot zoodanige aanwijzing wordt 
gedaan, en in het laatste geval geen redenen be
staan het verzoek dadelijk van de hand te 
wijzen, worden ter provinciale griffie nederge
legd, ter inzage van een ieder gedurende dertig 
dagen, het verzoekschrift met bescheiden, 
waaruit het recht voortvloeit om het terrein 
tot luchtvaartterrein te bestemmen, alsmede 
een beschrijving van het terrein met platte
grond, onder vermelding : 

a. van de kadastrale nommers der per
ceelen, welke geheel of gedeeltelijk tot het 
terrein behooren, 

b. van de namen en woonplaatsen : 
I. der in de registers van het kadaster ge

noemde eigenaren van en derde belanghebben
den bij die perceelen, met uitzondering van die 
der hypotheekhouders, 

II. der derde belanghebbenden, als bedoeld 
in artikel 1 VII c, voor zoover die Onzen 
Minister, dan wel hem, die het venoekschrüt 
indiende, bekend zijn, 

c. van de grootte dier perceelen, en de ge
deelten daarvan, welke tot luchtvaartterrein 
zijn bestemd. 

Van die nederlegging geschiedt vooraf open
bare kennisgeving in de Staatscournnt en in één 
of meer door Gedeputeerde Staten aan te wijzen 
nieuwsbladen. 

Voor het geval Wij tevens een bouwverbod 
overwegen, worden bij de beschrijving van het 
luchtvaartterrein mede vermeld : 

a. de kadastrale nommers der perceelen, 
welke geheel of gedeeltelijk behooren tot de 
terreinstrooken, waarvoor dat verbod ver
moedelijk zal komen te gelden, 

b. de namen en woonplaatsen : 
I. der in de registers van het kadaster ge

noemde eigenaren van en derde belanghebben
den bij die perceelen, met uitzondering van die 
der hypotheekhouders, 

II. der derde belanghebbenden, als bedoeld 
in artikel 1 VIIc, voor zoover die Onzen Minister 
dan wel hem, die het verzoekschrift indiende, 
bekend zijn, 
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c. de grootte der onder a genoemde perceelen, 
voor zoover die behooren tot de onder die letter 
vermelde terreinstrooken. 

De in den vorigen volzin onder a genoemde 
terreinstrooken worden op den plattegrond 
aangegeven. 

3. Na verloop van den in het vorig lid ge
noemden termijn wordt op bij de kennisgeving 
aan te duiden plaats en uur ten overstaan van 
een commissie, bestaande uit een lid van Ge
deputeerde Staten, een door Onzen Minister 
aangewezen deskundige en den burgemeester 
der betrokken gemeente, gelegenheid gegeven 
tot het inbrengen van bezwaren t egen de aan
wijzing ; bij de kennisgeving wordt ook ver
meld, waar en binnen welken termijn schrifte
lijke bezwaren in ontvangst worden genomen. 

4. Van de mondeling bij haar ingekomen 
bezwaren maakt de commissie proces-verbaal 
op en zendt dit met de haar schriftelijk mede
gedeelde bezwaren en haar advies ter zake, 
uiterlijk binnen twee maanden, gerekend van 
het einde van den in het tweede lid bedoelden 
termijn af, aan Onzen Minister. 

5. Over de bezwaren wordt door Ons, den 
Raad van State, Afdeeling voor de Geschillen 
van Bestuur, gehoord, beslist. 

6. De aanwjjzing heeft plaats, voor zoover 
wettelijke bepalingen, het algemeen belang of 
gegrond bevonden bezwaren zich daartegen 
niet verzetten. 

7. De beschrijving met plattegrond wordt 
aan Ons besluit tot aanwijzing van het lucht
vaartterrein gehecht. 

8. De aanwijzing kan te allen tijde door 
On s worden ingetrokken: 

a. indien het luchtvaartterrein niet of niet 
uitsluitend wordt gebezigd voor het in het be
trekkelijk besluit aangegeven doel ; 

b. indien een of meer van de voorwaarden, 
waaronder de aanwjjzing heeft plaats gehad, 
niet worden nageleefd ; 

c. indien het langer bezigen van het aan
gewezen terrein als luchtvaartterrein in strijd 
zou zijn met het algemeen belang ; 

d. in andere, bij algemeenen maatregel van 
bestuur aan te wijzen gevallen. 

9. De al!'nwijzins wordt door Ons ingetrokken: 
a. mdien dit ctoor dengene, te wiens name 

de aanwijzing is gesteld, wordt gewenscht en 
het verzoek niet wordt gedaan ;n strijd met de 
voorwaarden, waaronder de aanwijz'ng heeft 
plaats gehad; 

b. buiten het onder a genoemde geval, in
dien dit door den rechthebbende wordt ge
wenscht, voor het geval het recht, op grond 
waarvan de aanwijzing heeft plaat s gehad, 
blijkt niet te hebben bestaan of een einue heeft 
genomen. 

W. In het geval, onder b van het vorig lid 
bedoeld, is de rechthebbende op het terrein, 
onverminderd zijn recht op schadevergoeding, 
eerst . na de inwerkingtreding van het beslmt 
tot intrekking der aanwijzing bevoegd het 
terrein in bezit te nemen. 

11. I s een luchtvaartterrein voor één of 
meer van de in het tweede lid van het vorig 
artikel genoemde doeleinden aangewezen, dan 
kan - zoolang die aanwijzing nog niet is inge
trokken - aanwijzing voor meerdere of alle 
genoemde doeleinden geschieden op den voet 
van dit artikel, met dien verstande, dat het 

tweede en het zevende lid buiten toepassing. 
blijven, dat bij het verzoekschrift, a ls bedoeld 
in het eerste lid, niets anders behoeft te worden 
overgelegd, dan het bestaande a<inwijzingsbe
sluit, dat plaats en uur voor de zitting der Com
missie, als bedoeld in het derde lid , onder ver
melding van de beweegreden, door Gedepu
teerde Staten ten minste dertig dagen vóór den 
aanvang dier zitting worden bekend gemaakt 
in de Staatscourant en in één of meer door hen 
aan te wijzen nieuwsbladen en dat uiterlijk 
binnen drie maanden na de vorenbedoelde be
kendmaking, bescheiden als in het vierde lid 
bedoeld, aan Onzen Minister worden inge
zonden. 

12. Wordt in een der in het achtste lid be
doelde gevallen intrekking van een aa.nwijzing 
overwogen, dan geschiedt daarvan openbare 
kennisgeving in de Staatscourant en in één of 
meer door Gedeputeerde Staten aan te wijzen 
nieuwsbladen, en vinden na verloop van dertig 
dagen na die kennisgeving het derde, vierde 
en vijfde lid overeenkomstige toepassing. Han
gende deze procedure kunnen Wij in het be
lang der openbare orde of veiligheid een aan
wijzing schorsen. 

13. De besluiten, waarbij een aanw1Jzmg 
wordt geweigerd of ingetrokken, dan wel een 
verzoek om intrekking van een aanwijzing 
wordt geweigerd, worden niet genomen, dan 
nadat de Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, is gehoord. Deze be
sluiten, alsmede een besluit van schorsing, 
als bedoeld in het vorige lid, worden openbaar 
gemaakt in de S taatscourant. 

21. 1. Voorzoover zulks niet ten behoeve 
van het Rijk geschiedt, wordt de goedkeurine, 
als bedoeld in het derde lid van artikel 19, 
slechts verleend op een daartoe strekkend ver
zoekschrift.. 

Tot het bekomen van deze goedkeuring 
moPten worden overgelegrl bescheiden, waaruit 
het recht voortvloeit om het terrein tot lucht
vaart.terrein te bestemmen, benevens eene be
schrijving van het terrein met plattegrond, 
onder vermelding : 

a. van de kadastrale nommers der perceelen, 
welke geheel of gedeelteljjk tot het terrein 
behooren: 

b. van de namen en woonplaatsen : 
I. der in de r egisters van het kadaster ge

noemde eigenaren van en derde bela.nghebben
den bij die perceelen, met uitzondering van die 
der hypotheekhouders ; . 

IT. der derde belanghebbenden, als bedoeld 
iP artikel 1 VII c, voor zoover die Onzen Mi
nister, dan wel hem, die het verzoekschrift 
indient, bekend zijn : 

c. van de grootte der onder a genoemde 
perceelen, voor zoover die behooren tot het 
onder die letter vermelde terrein. 

De goedkeuring wordt niet verleend, dan 
nadat de aanvraag in één of meer nieuwsbladen 
ter openbare kennis is gebracht en, op de wijze 
als daarbij aangegeven, gedurende een termijn 
van t en minste de1·tig dagen gelegenheid is ge
geven daartegen bezwaren in te brengen. In 
gevallen, waarin het gebruik van het lucht
vaartterrein als zoodanig een tijdelijk karakter 
zal dragen, kan de goedkeuring van dat terrein 
ook vanwege Onzen Minister worden verleend ; 
door deze kan worden bepaald, of, en zoo ja, 
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in hoeverre in die gevallen aan het voorschrüt, 
dat de aanvraag ter openbare kennis moet 
worden gebracht en gelegenheid moet worden 
gegeven daartegen bezwaren in te brengen, 
behoort te worden voldaan. 

2. De goedkeuring wordt verleend, indien 
wettelijke bepalingen, het algemeen belang of 
gegrond bevonden bezwaren zich daartegen 
m et verzetten. 

3. De goedkeuring kan te a llen tijde door 
Onzen Minister bij gemotiveerde beschikking 
worden ingetrokken in de gevallen, genoemd 
rn het achtste l id van het vorig artikel. Zij 
wordt door Onzen Minister, eveneens bij ge
motiveerde beschikking, ingetrokken in de ge
vallen, bedoeld in het negende lid van hetzelfde 
a r_t1J:cel, waarin die intrekking ingeval van aan
WIJZmg moet plaats hebben. Van de intrekking 
der goedkeuring wordt mededeeling gedaan in 
de Staatscourant. 

4. Van de beschikkingen, waarbij een ge
naagde goedkeuring wordt geweigerd, een 
verleende goedkeuring wordt mgetrokken of 
het verzoek tot intrekking der goedkeuring 
wordt geweigerd, staat voor de betrokkenen 
binnen twee maanden na de dagteekening van 
het besluit beroep open bij Ons, den Raad van 
State, Afdeeling voor de Geschillen van Be
stuur, gehoord. Het adres van beroep wordt 
aan Ons gericht, maar ingediend bij Onzen 
Commissans in de provincie, die daarop den 
dag van ontvangst aanteekent en het adres 
vervolgen s aan Ons opzendt. Hij geeft een be
wijs van de ontvangst af. Indien het adres van 
beroep bij Ons mocht zijn ingediend, wordt het 
g~acht, bij den Commissaris der Koningin te 
~IJJ? mgediend op den dag, waarop het bij Ons 
JS rngekomen. 

5. Goedkeuring van terreinen, bestemd voor 
het doen va:n noodlandingen, geschiedt uit
sluitend ten behoeve van het Rijk. Ten aanzien 
van deze terreinen zijn de voorgaande leden 
van dit artikel niet van toepassing. De goed
keuring kan door Onzen Minister te allentijde 
worden ingetrokken . 

22. 1. Bij algemeenen maatregel van be
stuur kan door Ons worden verboden : · 

a. op, in of boven een luchtvaartterrein 
te bouwen, bouwwerken te hebben, op dat 
terrein te planten, te doen planten, plant- of 
houtgewas te hebben, te weiden, te doen 
weiden, eenigerlei graafwerk te verrichten of 
te doen verrichten ; 

b. binnen den afstand van ten hoogste 
200 M. van de grenzen van een ingevolge het 
tweede lid van a rtikel 19 aangewezen lucht
vaartterrein op, in of boven nader aan te duiden 
terreinstrooken te bouwen of bouwwerken te 
hebben, dan wel houtgewas te planten of te 
hebben; 

c. binnen den afstand van ten hoogste 
400 M. van de grenzen van een luchtvaartter
rein, al~ bedoeld onder b, op, in of boven nade1· 
aan te duiden terreinstrooken bouwwerken van 
een grootere hoogte dan 20 M. op te r ichten of 
te hebben. 

2. Van de verbodsbepalingen, a ls in het 
eerste lid bedoeld, kan door Onzen Minister tot 
wederopzeggens ontheffing worden verleend. 

3. Een verbod als bedoeld in het eerste lid 
treft niet: 

a. het bouwen, waarmede in een der hier-

onder sub I-III genoemde gevallen op het 
daarbij mede hieronder genoemde tijdstip 
volgens een vóór zoodanig tijdstip gemaakt 
bestek reeds een aanvang werd gemaakt en dat 
daarna regelmatig is voortgezet. 

Dat tijdstip is : 
I. in de gevallen, waarvan sprake is in het 

tweede lid van artikel 20, dat van de dagteeke
n ing van de in den tweeden volzin van dat lid 
bedoelde kennisgeving ; 

IL in het geval, waarvan sprake is in het 
eerste lid van artikel 21, dat van de dagteeke
ning van de in den derden volzin van dat lid 
bedoelde kennisgeving ; 

III. in het geval, waarvan sprake is in 
artikel 26, dat van de dagteekening van de in 
het tweede lid van dnt nrtikel bedoelde kennis
geving; 

b. den herbouw en verb'ouw van bouw
werken, voor zoover daardoor niet wordt ge
bouwd op of boven terrein, dat op het onder a 
genoemde desbetreffende tijdstip nog onbe
bouwd wns, en het herbouwde of verbouwde 
naar zijn aard of samenstelling niet belangrijk 
afwijkt van het oorspronkelijke werk ; 

c. bouwwerken en houtgewassen, welke op 
het onder a genoemde desbetreffende t ijdstip . 
reeds aanwezig waren. 

4. ·Het is verboden in strijd met een voor
schrift, als in het eerste lid bedoeld,-te handelen. 

23. Een bouwverbod wordt n iet uitgevaar
digd, dan nadat degene, te wiens behoeve een 
aanwijzing, als bedoeld in het tweede lid van 
artikel 19, is geschied of zal geschieden, zoo
mede de eigenaren en derde belanghebbenden 
in de gelegenheid zijn gesteld daartegen hunne 
bezwaren te doen kennen. 

24. 1. Indien blijkt, dat een eigenaar of 
derde belanghebbende verhinderd of niet in 
staat is zijn bij een bouwverbod ·betrokken 
belangen te behartigen, en een gemachtigde of 
wettelijke vertegenwoordiger ontbreekt, wordt 
hiervan, zoo spoedig mogelijk na de verzending 
van de in artikel 25 bedoelde bescheiden van 
wege Onzen Minister kennis gegeven aan den 
voorzitter van de rechtbank of van een der 
rechtbanken, voor welke de in artikel 38 bedoel
de vordering moet worden ingesteld. 
· 2. De rechtbank wijst dan, zoo noodig, 

onverwijld een onzijdig persoon aan om de be
langen van dien eigenaar of derden belang
hebbende te behartigen en hem te vertegen
woordigen. Deze persoon wordt, met betrekking 
tot deze wet, geacht dien eigenaar of derden 
belanghebbende in alles te vertegenwoordigen 
en is, behoudens het bepaalde in het laatste 
lid, bevoegd tot al hetgeen deze, ingevolge deze 
wet, tot behartiging zijner belangen en hand
having zijner rechten zoude kunnen doen. 

3. De rechtbank kan één onzijdig persoon 
aanwijzen om meer dan één eigenaar of derden 
belanghebbende te vertegenwoordigen. 

4. Het loon van den onzijdigen persoon en 
de door deze in die hoedanigheid gemaakte 
kosten worden op diens schrütelijk verzoek 
door clen voorzitter der rechtbank naar billijk
heid begroot en, behouden verhaal op den ver
tegenwoordigde, door dengene, te wiens behoeve 
een bouwverbod in overweging of gesteld i~, 
betaald. 

5. De rechtbank is te allen tijde bevoegd 
den ingevolge het tweede lid aangewezen per-
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soon op voordra~ht van het Openbaar Ministerie 
door een ander t e vervangen of, t en verzoeke 
van den vertegenwoordigde, te ontslaan. 

6. Het bedrag der aan den vertegenwoor
digde ingevolge deze wet toekomende schade
loosstelling wordt, na aftrek van hetgeen t e 
zijnen laste komt, door dengene, t e wiens be
hoeve het bouwverbod is ges t,eld, belegd op 
zoodanige wijze als de rechtbank, op voordracht 
van het Openbaar Mini~t erie, in het belang van 
den ver tegenwoordigde noodig of nuttig za l 
achten. 

25. 1. Zoodra het voornemen bestaat een 
bouwverbod uit t e vaardigen, zendt Onze Mi
nister aan de Gedeputeerde Staten der pro
vincie, binnen welker gebied terreinen zjjn ge
legen, t en aanzien waarvan het verbod ver
moedelijk zal komen t e i;elden, in tweevoud 
een kaart, waarop die t erreinen met hunne 
kadastrale nommers zijn aangegeven en waarop 
duidelijk is aangewezen, op welk gedeelte van 
die t erreinen het verbod vermoedelijk za l 
worden toegepast, alsmede een lijst van de 
namen en de woonplaatsen van de eigenaren 
en de derde belanghebbenden, met uitzondering 
van die der hypotheekhouders. Voor wat be 
treft de eigenaren en die derde belanghebbenden, 
welke genoemd zijn in artikel 1 VIIa, geschiedt 
de vermelding van namen en woonplaatsen 
volgens de r ei:;ist ers van het kadaster; voor 
wat betreft de derde belanghebbenden, ge
noemd in artikel 1 VJic, worden de namen en 
woonplaatsen vermeld, voor zoover zij Onzen 
Minister bekend zijn. 

2. Behalve de kaart met lijst zendt Onze 
Minister aan Gedepu'eerde Staten, eveneens 
i n tweevoud, een opgave van hen , die volgens 
de openbare registers hypotheek hebben hetzij 
op terrein , als m het eerste lid bedoeld . hetzij 
op een recht, dat op zoodanig terrein geve~t igd 
is, alsmede van de woonplaats, welke bjj de 
inschrijving der hypotheek is gekozen . Deze 
opoa.ve wordt niet openbaar gemaakt. 

3. Gedeputeerde Sta t en doen een der exem
plaren van de in het eerste en het tweede lid 
genoemd e bescheiden toekomen aan de in 
artikel 27 bedoelde commissie. 

26. 1. Voor zoover zulks n iet reeds inge
volge het tweede lid van ar tikel 20 is geschied , 
wordt de in artikel 25 bedoelde kaart met lijst 
ter provinciale griffie n edergelegd, ter inzage 
voor een ieder oedurende derti$ dagen, aan 
vangende ui terJjjk op den veertienden tl% na 
ontvangst van de in ar t ikel 25 bedoelde be
scheiden. 

2. Van de nederle~ging wordt , voorzoover 
dn.arvan nog geen mectedeeling_ is gedaan in de 
openbare kennisgeving, als bedoeld in het 
tweede lid van a rtikel 20, door of vanwege 
de Gedeputeerde Staten in een of meer nieuws
bladen in de provincie vooraf kennis gegeven . 

'}fl . l. Door eene commissie van dn e leden , 
bestaande uit een door Gedeputeerde Staten 
uit hun midd en benoemd lid als voorzitter · 
met een door Onzen Minister aan te wijzen 
deskundige en den burgemeester der betrokken 
gemeente, wordt na afloop van den in het vorig 
artikel genoemden termijn, zitting gehouden 
ten einde kennis te neme!! van de, hetzij mon
deling, hetzij schriftelijk ingebrachte bezwaren. 

2. Deze cqmmissie wordt , ter schatting van 
de door de ei5enaren en derde belanghebbenden 

tengevolge van het bouwverbod te lijden schad e, 
bijgestaan door t wee deskundigen . 

3. Deze deskundigen worden benoemd door 
den voorzitter van een der rechtbanken, binnen 
welker gebied de terreinen, waarvoor het bouw
verbod vermoedelijk zal komen t e gelden, zijn 
gelegen, aan wien daartoe door of van wege 
Onzen Minister het verzoek zal worden ge
daan . 

28. Ten minste veertien dagen vóórdat cie. 
commissie zitting houdt, worden door de zorg 
van Gedeputeerde Stat en tijd en plaats, op 
welke de commissie bijeen zal komen, bekend 
gemaakt en aan de in de kadastrale registers 
aangeduide eigenaren en derde belanghebbenden, 
a lsmede aan de derde belanghebbenden , ge
noemd in artikel 1 VIIc, bij aangeteekenden 
brief medegedeeld, voor wat deze laatst en be
treft, voor zoover hun naam en woonplaats op 
de in artikel 25 genoemde lijst is vermeld. Deze 
mededeeling geschiedt met betrelling tot de 
hypotheekhouders aan de in het tweede lid van 
a rtikel 25 bedoelde woonplaats. Bij die bekend
making en medecleeling wordt ook vermeld 
waar en binnen welken t ermijn schriftelijke 
bezwaren in ontvangst worden genomen . 

29. Ten minste zeven dagen vóór de samen
komst der commissie moet de in artikel 25 be
doelde kaart met lij~t op de provinciale griffie 
t er inzage liggen voor een ieder en ter inzage 
voor een ieder blijven liggen , totdat de com
missie hare werkzaamheden heeft volbracht. 

30. 1. Van de mondeling bij haar inge
komen bezwaren maakt de commissie proces
verba~ l op en zendt dit met de haar schriftelijk 
medegedeelde bezwaren en hare meening t er 
zake, benevens haar advies omtrent de in 
artikel 27, tweede lid, bedoelde schade, uiter
lijk binnen drie maanden, gerekend van het 
emde van den in artikel 26 genoemden t ermijn 
af, aan Onzen Minist er. 

2. • Van al die stukken moet, een afschrift 
t er provinciale griffie gedurende veertien dagen 
ter inzage voor een ieder liggen, t erwij l daai·van 
medecleeling moet worden gedaan aan de grif
fiën der rechtbanken, binnen welker gebied de 
betrokken terreinen zijn gelegen, voorzoover 
deze daa rf.oe het verzoek doen. Van de neder
legging der stukken ter provinciale griffie geven 
Gedeputeerde Staten t en minste zeven dagen 
tevoren in een der in artike1 26 bedoelde nieuws
b1aden kennis. 

3. Afschrift van deze stukken wordt, des
verlangd, tegen betaling der kost en aan gega
digden uitgereikt. 

31. 1. Binnen zes maanden na ontvangst 
door Onzen Minister van de in artikel 30 be
doelde bescheiden wordt door Ons jnzake het 
bouwverbod een beslissing genomen . Voor het 
geval het bouwverbod wordt uitgevaardigd , 
worden daa rin vermeld : 

a. de kadastra le nommers van de perceelen, 
t en aanzien waarvan het bouwverbod geldt, 
alsmede de groot te, volgens de r egisters van 
het kadast er, van elk dier perceelen en , indien 
het bouwverbod slechts op een gedeelte van 
een perceel van toepassing zal zijn, de groot te 
van dat gedeelte; 

b. de namen, volgens de registers van het 
kadaster, van de eigena ren en van de derde 
belanghebbenden , bedoeld in ar t ikel 1 VIIa, 
met uitzondering van de hypotheekhouders. 
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2. Op een kaart, die deel van het besluit 
uitmaakt, worden de betrokken perceelen met 
hunne kadastrale nommers aangegeven, ge
kleurd voor zoover het bouwverbod daarop van 
toepassing zal zijn. 

3. Aan de in de registers aangeduide eige
naren en derde belanghebbenden, alsmede aan 
de derde belanghebbenden, genoemd in artikel 
1 VIIc, voor wat deze laatsten betreft, voor 
zoovcr hun naam en woonplaats op de in artikel 
25 genoemde lijst zijn vermeld, wordt door 
Gedeputeerde Staten oen afdruk van het Staats
blad, waarin Ons besluit is opgenomen, toege
zonden. 

4. De in het eerste lid genoemde termijn kan 
door Ons in bijzondere gevallen bij met redenen 
omkleed besluit eenmaal worden verlengd met 
ten hoogste drie maanden. 

5. Wanneer Ons besluit niet binnen den in hei; 
eerste lid gemelden of den ingevolge het vierde 
li tl verlengden termijn is genomen, kan het 
bouwverbod niet meer worden uitgevaardigd, 
dan nadat opnieuw de formaliteiten, bij artikel 
23 en volgende voorgeschreven, hebben plaats 
gehad. 

32. De afkondiging van Ons besluit, hou
dende het bouwverbod, wordt door Gedepu
teerde Staten bekend gemaakt. 

33. De kosten voortvloeiende uit de toe
passing van de artikelen 20 tot en met 32 
komen ten Jaste van dengene, te wiens behoeve 
aanwijzing of goedkeuring van een luchtvaart
terrein dan wel het stellen van een bouwver
bod wordt voorbereid, ongeacht of de aanwijzing 
of de goedkeuring al dan niet geschiedt, en of 
het bouwverbod al dan niet wordt uitgevaar
digd. 

34. De schade, welke door eigenaren en 
derde belanghebbenden, met uitzondering van 
de hypotheekhouders, door het bouwverbod 
mocht worden seleden, wordt, met inachtne
ming van de artikelen 35 tot en met 42 v~goed 
door dengene, te wiens behoeve het bouwver
bod is gelegd. 

35. 1. Bij de berekening der schadever
goeding wordt acht geslagen o_p de waardever
mindering, welke het perceel, dat behoort tot 
de terreinstrook, waarop het bouwverbod wordt 
toegepast, ten tijde van de inwerkingtreding 
daarvan en als onmiddellijk sevolg van dat 
bouwverbod, ondergaat. Ook mdien het per
ceel slechts voor een gedeelte tot bedoelde 
terreinstrook behoort, wordt n;ettemin de 
schadeloosstelling berekend naar de waardever
mindering va n het perceel in zijn geheel. 

2. Alleen de werkelijke, niet de denkbeeldige, 
uitsluitend voor den persoon van den betfok
kene bPstaande, waardevermindering komt 
daarbij in aanmerking. 

3. Bij toepassino van het eerste lid worden 
onmiddellijk aan elÎ:ander gr nzende pnceelen, 
t en aanzien waarvan eenzelfde persoon eigenaar 
of derde belanghebbende, dan wel eigenaar en 
derde belanghebbende is, zooveel mogelijk als 
één geheel beschouwd. 

36. Bij de berekenin& der schadeloosstelling 
wordt niet gelet op meuwe bouwwerken of 
andere veranderingen, gemaakt, of plannen of 
veranderingen van bestemming, ontworpen na 
de nederlegging ter inzage van de in het tweede 
lid van artilrnl 20 en in artikel 26 bedoelde be
scheiden. 

37. 1. Binnen rlertig dagen na de inwerking
treding van het bouwverbod doet degene, te 
wien ' Lehoeve het bouwverbod is gesteld, aan 
de in de kadastrale registers aangeduide eige
naren en derde belanghebbenden, alsmede aan 
de derde belanghebbenden, genoemd in artikel 
1 VITc, voor wat deze laatsten betreft, voor 
zoover hun naam en woonplaats op de in artikel 
25 genoemde lijst zijn vermeld, bjj aangcteekend 
sc1irijven aanbieding var het bedra6 der schade
loosstelling. 

2. Met afwijking van het bepaalde in het 
vorig lid, w01·dt geen aanbieding gedaan aan de 
hypotheekhouderq, doch wordt aan deze kennis 
gegeven van de aanbieding, welke met betrek
king tot het perceel of het recht, waarop de 
hypotheek rust, gedaan wordt. 

38. 1. Indien hnnen zes maanden na de 
degteekening van de in het vorig artikel be
doelde aanbieding tusschen de partijen geen 
overeenstemming is verkregen, kunnen de eige
naren en, behoudens het bepaalde in artikel 42, 
eerste lid, ook de derde belanghebbenden, de 
vaststelling der schadeloosstelling in rechte 
vorderen. Wordt deze vordering niet binnen 
een jaar na de inwerkingtreding van het bouw
verbod bij den bevoegden rechter ingesteld, 
dan is de gedane aanbieding bindend en het 
vorderingsrecht vervallen. 

2. Onverminderd het bepaalde in artikel 
42, eerst e lid, hee~ een gelijk vorderingsrecht 
ieder eigenaar en derde belanghebbende, aan 
wien een aanbieding, a ls bedoeld in het vorig 
artikel, niet of niet tijdig is gedaan. Hun recht 
op schadeloosstelling vervalt, wanneer de vor
dering niet binnen twee jaren na de inwerking
treding van het bouwverbod bij den bevoegden 
rechter wordt ingesteld of indien zij vóór het 
verstrijken van dien termijn verklaren genoegen 
te nemen met een hun door de wederpartij aan
geboden bedrag. 

Indien het bouwverbod ten behoeve van het 
Rijk is gesteld, blijft Onze Minister bevoegd, 
ook na afloop van dien termijn, op een daartoe 
strekkend verzoek, schadeloosstelling toe te 
kennen. 

3. Wordt volgens het eerste of tweede lid 
schadeloosstelling in rechte gevorderd, dan ka n 
ieder, die beweert eigenaar of derde belang
hebbende te zijn, aan den rechter verzoeken 
te mogen tusschenkomen, zoolang de eindcon
clusiën door partijen niet zijn genomen. 

4. De vordering wordt ingesteld voor de 
rechtbank, binnen welker gebied de terreinen, 
waarop het bouwve1·bod is gelegd. gelegen zijn. 

5. Indien terreinen, als bedoeld bij het 
voorgaande lid, waarbij eenzelfde persoon 
eigenaar of derde belanghebbende dan wel 
eigenaar en derde belanghebbende is, in ver
scrullende ,i,rrondissemenfen zijn ~elegen, wordt 
de dagvaarding gedaan voor éen der recht
banken, binnen welker gebied een of ander 
gedeelte der terreinen gelegen is, ter keuze 
van den eischer. 

6. Bij de dagvaarding moet worden ver
meld het bedrag, dat als schadeloosstelling 
wordt verlangd. De dagvaarding moet mede 
worden beteekend aan de hypotheekhouders, 
zulks aan de in het tweede hd van artikel 25 
bedoelde woonplaats. De rechter is bij geb1·eke 
van een en ander in alle gevallen verplicht de 
nietigheid der dagvaarding uit tê spreken. 
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39. l. Op rlit gedino zijn toepaHselijk de 
bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering, voor zoover de bepalingen 
in deze wet gesteld of toepasselijk verklaard, 
daarvan niet. afwijken en verder de navolgende 
bepalingen der onteigeningswet : artikel 27 ; 
artikel 28, eerste en tweede lid ; artikel 29, 
eerste tot en met vierde lid ; artikel 30 tot en 
met artikel 33 ; artike. 34, met uitzondering 
van het vijfde ;ia ; artikel 35 tot en met artikel 
37 en artikel 51 tot en met artikel 53, met dien 
verstande dat : 

a. artikel 27, eerste lid, wordt vervangen 
door : .,Indien daartoe grond bi>st.aat, benoemt 
de rechtbank na overle1, met . partijen een of 
drie deskundigen."; 

b. in artikel 35 de woorden : ,,der partijen 
als ook der derde belanghebbenden" worden 
vervangen door de woorden: ,,van ieder" ; 

c. in artikel 36, eerste lid, de woorden : 
"en derde belanghebbenden" vervallen, het 
woord "hunne" wordt vervangen door het 
woord "hare" en in het tweede lid de woorden : 
"partijen en derde belanghebbenden" vervangen 
worden door : ,,en partijen" ; 

d. art ikel 37, derde lid, eerste volzin wordt 
vervangen door : ,,Op dezelfde teregtzitting 
kunnen partijen hare conclusiën nader bij plei
dooi doen ontwikkelen.", terwijl in het laatste 
lid de woorden : ,,de onteigening" en volgende 
worden vervangen door : ,,de schaèleloosstel
lin!;" -

2. In geval het bouwverbod wordt uitge
vaardigd ten behoeve van het Rijk, zal ten aan
zien van de schadeloosstelling, welke door het 
Rijk z!!.l zijn te betalen, het bepaalde in het 
eerste lid van artikel 1 der wet van 24 Januari 
1815 (Staatsblad n° 5) niet van toepassing zijn. 

40. De kosten van het geding komen ten 
laste van de in het ongelijk gestelde partij, tenzij 
de rechtbank in de omstandigheden van het 
geding termen vinde om de ko ten geheel of 
voor een deel te compenseeren, behoudens c1at 
de kosten geheel door den eischer worden é,e
dragen, indien hem niet mee!' wordt toege
wezen dan hem volgens a rtikel 37 is aange
boden. 

41. Schadeloosstelling, toegekend voor goe
deren of rechten onder fideï-commissair ver
band, wordt niet aan den bezwaarden erfge
naam uitgekeerd, doch op sel(jke wijze, als 
voorgeschreven in het zesde hd van artikel 24, 
onaer dat verband belegd. 

42. 1. De eigenaar van het terrein of de 
rechthebbende op het zakelijk recht, onèler 
hypothcc:1i1 verband, is verplicht, indien hij 
de hem ingevolge het eerste of tweede lid van 
? rtike! 38 ale schadeloosstelling aangeboden 
som a.a.nva.a.rdt, of de gedane aanbieding krach
tens het eerste ;id van dat artikel bindend iR 
geworden, daarvan binnen dertig dagen bij aan
geteekend schrijven kennis te geven aan de 
hypotheekhouders Deze zijn, wanneer zij de 
uit dien hoofde uit te keeren schadeloosstelling 
onvoldoende achten, alsmede wanneer het vor
deringsrecht van den eigenaar of rechthebbende 
ingevolge het tweede lid van artikel 38 is ver
ve llen, gcrecht-i§,d verhoogino of toekenning der 
schadeloosstelling ten beh3'eve van den be
trokken eigenaar of 7akelijk gere~htigde te 
vorderen. Het recht daartoe vervalt, indien de 
vordering niet binnen zes maanden na het ver-

strijken var den in het tweede lid van artikel 
38 genoemden term~jn is ingediend bij den 
bevoegden recht':!· Het vierde en vijfde lid 
van artikel 38 ZIJn ten deze toepasseÏiJk. De 
hypotheekhoude:r; heeft slechts het recht van 
verhaal op de som, die als schadeloosstellmg 
aan den eigenaar van het terrein of aan den 
rechthebbende op het zakelijk recht, waarop 

-de hypotheek rust, wordt toegekend, en zulks 
onverschillig, of zijne schuldvorde-i ng al dan 
niet opeischtbaar zij . Voor het geval de vor
dering niet geheel uit de schadeloosstelling kan 
worden voldaan, wordt die vordering vermin
derd met het bedrag, hetwelk de hypotheek
houder ontvangt. 

2. Wanneer de hypotheek tot zekerheid 
eener voorwaardelijke schuld of eener schuld 
van onbepaalde grootte is gesteld, kan de 
schuldeischer vorderen, dat de toegekende 
schadeloosstelling tot ten hoogste het beloop 
der in de acte opgegeven waarde in een van de 
Grootboeken der Nationale Schuld te zijner 
keuze worde ingeschreven ; in het eer te geval 
totdat de onzekerheid omtrent het bestaan der 
schuld hebbe opgehouden. 

3. Wanneer de hypotheek tot zekerheid 
van altijddurende renten is gesteld, kan de 
hypotheekhouder zijn recht op de schadeloos
stelling doen gelden tot het bedrag van het 
twintigvoud der jaarlijksche renten en, indien 
de schadeloosstelling daartoe niet toereikend 
is, op haar volle bedrag, in welk geval het be
drag der altijddurende renten verminde1·d wordt 
met het twintigste deel der schadeloosstelling. 

4. Indien eene vordering, als bedoeld in 
het eerste lid, door den hypotheekhouder wordt 
ingesteld, moet de dagvaarding het gevorderde 
bedrag vermelden en mede worden beteekend 
aan den eigenaar van het terrein of den r echt
hebbende op het recht, waarop de hypotheek 
rust en aan de overige hypotheekhouders, voor 
zoover deze laatsten betreft, aan de in het 
tweede lid van artikel 25 bedoelde woonplaats. 
De rechter is bij gebreke daarvan in alle ge
vallen verplicht de nietigheid der dagvaarding 
uit te spreken. Indien de vordering wegens 
n ietigheid der dagvaarding niet wordt toege
wezen of om eenige andere redenen geheel 
wordt ontzegd, komen de kosten van het geding 
ten laste van den hypotheekhouder. In alle 
andere gevallen worden de kosten geheel of 
gedeeltelijk gecompenseerd of geheel gedragen 
door dengene, te wiens behoeve het bouwver
bod is gesteld, al naar gelang de vordering ge
deelteliJk of geheel wordt toegewezen, en kan 
de hypotheekhouder de te zijnen laste komende 
kosten verhalen op hetgeen den betrokken 
eigenaar of zakelijk gerechtigde tengevolge van 
de ingestelde vordering is toegewezen. Tegen 
het vonnis is geen hooger beroep toegelaten. 

5. Wordt de schadeloosstellmg slechts toe
gekend voor een deel van het verhypothekeerde 
goed, dan heeft de hypotheekhouder slechts 
recht de betaling van een evenredig deel zijner 
schuldvordering te eischen. 

6. De schadeloosstelling wordt aan den 
eigenaar van het terrein en den rechthebbende 
op het zakelijk recht onder hypothecair ver
band niet voldaan, dan na.dat ten minste dertig 
dagen tevoren van het voornemen daartoe van 
wege Onzen Minister bij aangeteekenden brief, 
houdende mededeeling, ter zake waarvan de 
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schadeloosstelling wordt uitgekeerd en van 
het bedrag daarvan, kennis is gegeven aan de 
hypotheekhouders aan de in het tweede lid 
van artikel 25 bedoelde woonplaats. 

43. 1. Door Ons kan bij algemeenen maat
regel van bestuur een verbod: als bedoeld bij 
artikel 22, 1 a, dan wel een bouwverbod, geheel 
of gedeeltelijk worden opgeheven. 

2. Zoodanige opheffing zal moeten geschie
den in geval van intrekking, a ls bedoeld bij het 
achtste of negende lid van artikel 20, van de 
aanwijzing van een luchtvaartterrein, ten aan
zien waarvan een verbod als bovenbedoeld of 
ten behoeve waarvan een bouwverbod werd 
uitgevaardigd. 

3. In geval de opheffing van een bouwver
bod ingevolge het bepaalde in het vorige Jid 
moet geschieden, kan aan den eigenaar van of 
den derden belanghebbende bij het terrein, 
waarop dat bouwverbod rust, de verplichting 
worden opgelegd tot betaling aan dengene te 
wiens behoeve de aanwijzing geschiedde, of 
diens rechtverkrijgenden, van een bedrag, dat 
echter niet hooger mag zijn dan het bedrag, 
dat bij de oplegging van het bouwverbod als 
schadevergoeding werd toegekend. De vordering 
daartoe wordt ingesteld voor de rechtbank of 
eene der rechtbanken, bedoeld in artikel 38. 

4. Voor de opheffing van een bouwverbod, 
niet zijnde eene opheffing, als bedoeld in het 
tweede lid, kan de betaling van een bedrag, als 
in het derde lid bedoeld, a ls voorwaarde worden 
gesteld. 

§ 6. Handhaving der wet. 
44. 1. Overtreding van het eerste lid van 

artikel 6, het tweede lid van artikel 7, het derde 
lid van artikel 8, artikel 9, artikel 10, het derde 
lid van artikel Il, het eer te lid van artikel 15, 
het eerste lid van artikel 1 , het laatste lid van 
artikel 22 en artikel 53 wordt gestraft met 
hechtenis van ten hoogste één jaar of geldboete 
van ten hoogste drie duizend gulden. 

2. Met dezelfde straf als in het eerste lid 
wordt gestraft de eigenaar of houder van een 
luchtvaartuig : 

a. die in strijd met het verbod, gesteld in 
het eerste lid van artikel 6, het tweede lid van 
artikel 7, het derde lid van artikel 8, artikel 10, 
het eerste lid van artikel 15 of het eerste lid 
onder b van artikel 18, de luchtvaart met dat 
luchtvaartuig doet of laat uitoefenen ; 

b. die in strijd met het verbod , gesteld in 
a rtikel 9, met dat luchtvaartuig aan een ver
tooning of wedstrijd doet of laat deelnemen. 

3. Hij, clie handelt in strijd met het verbod, 
gesteld bij het derde lid van artikel 6, wordt 
gestraft met gevangen..sstraf van ten hoogste 
drie maanden of geldboete van ten hoogste 
driehonderd gulden. 

4. Met dezelfde straf a ls in het derde lid 
wordt gestraft de eigenaar of houder van een 
luchtvaartuig, die de luchtvaart met dat lucht
vaartuig doet of laat uitoefenen, terwijl ten 
aanzien daarvan is gehandeld in strijd met het 
verbod, gesteld bij het derde lid van artikel 6. 

5. Overtreding van artikel 50 wordt, voor
zooveel daartegen niet bij het Wetboek van 
Strafrecht is voorzien, gestraft met geldboete 
van ten hoogste vijf en twintig gulden. 

45. 1. Op overtreding van een bepalin% 
van een krachtens artikel 52 vastgestelden 

a lgemeenen maatregel van bestuur wordt . bij 
dien maatregel geen andere of hoogere straf ge
steld dan hetzij van hechtenis van ten hoogste 
vier maanden of geldboete van ten hoogste 
duizend gulden, hetzij van geldboete van t en 
hoogste duizend gulden. 

2. Met dezelfde straf als in het eerste lid 
wordt gestraft de eigenaar of houder van een 
luchtvaartuig, die de luchtvaart met dat lucht
vaartuig doet of laat uitoefenen, terwijl ten 
aanzien daarvan is of wordt gehandeld in strijd 
met een bepaling, als in dat lid bedoeld. 

3. Luchtvaartuigen, waarmede, en goederen. 
ten aanzien waarvan een overtreding van een 
voorschrift, als bedoeld in artikel 52, eerste lid, 
onder i, is gepleegd, kunnen tot verhaal der 
boe t e worden aangehouden door de ambtenaren 
bedoeld in artikel 48 en geëxecuteerd. De aan 
gehouden zaken zullen worden opgebracht bij 
een ontvanger der invoerrechten of accijnzen. 

46. 1. Indien een feit, bij het eerste lid 
van artikel 9, het derde lid van artikel 11, het 
vierde lid van artikel 22, het tweede lid van 
artikel 44, of artikel 53, dan wel bij een krach
tens artikel 52 va tgestelden algemeenen maat
regel van bestuur, verboden, is gepleegd door 
een naamlooze vennootschap, of een coöpera
tieve of andere rechtspersoonlijkheid bezittende 
vereeniging, wordt de strafvervolging ingesteld 
en de straf uitgesproken tegen de leden van 
het bestuur. 

2. Geen straf wordt uitgesproken tegen een 
lid van het bestuur, van wien blijkt, dat het 
feit buiten zijn toedoen is gepleegd. 

47. 1. Bij veroordeeling van een lid der 
bemanning van een luchtvaartuig wegens over
treding van het tweede lid van artikel 7, het 
derde lid van artikel 8, of artikel 10, kan hem 
de bevoegdheid de luchtvaart uit te oefenen 
voor ten hoogste zes maanden worden ontzegd. 

2. Bij toepassing van het bepaalde in het 
eerste lid verliest een aan den veroordeelde 
afgegeven bewijs van geschiktheid, of wel, 
voor zooveel het betreft een in het buitenland 
afgegeven bewijs, dat aan de in a rtikel 17 be
doelde gelijkstelling is onderworpen, dat be
wijs geldigheid, zoodra de veroordeeling on
herroepelijk is geworden of de opgelegde boete 
is betaald. De betrokken ambtenaar van het 
Openbaar Ministerie doet van het verlies van 
de geldigheid van het bewijs van geschiktheid 
onverwijld mededeeling van Onzen Minister, 
die daarvan aankondiging doet in de Staats
courant en in het Algemeen Politieblad. 

48. Met de opsporing van de overtredingen 
van deze wet en van een krachtens artikel 52 
vastgestelden algemeenen maatregel van be
stuur zijn behalve de bij of krachtens artikel 141 
van het Wetboek van Strafvordering aange
wezen personen belast alle overige ambtenaren 
van deRijks-en gemeentepolitie, de ambtenaren 
der invoerrechten en accijnzen en verder de 
door Onzen l\finister aan te wijzen ambtenaren, 
alsmede de door Onzen Minister van Oorlog 
of van Marine, na overleg met Onz.en l\finister, 
aan te wijzen ambtenaren. 

49. 1. Door Ons aan te wijzen ambtenaren : • 
a. zijn bevoegd luchtvaartterreinen en de 

zich daarop bevmdende gebouwen en inrich
tingen, alsmede fabrieken, werkplaatsen en 
aarihoorigheden daarvan, naar redelijkerwijze 
vermoed kan worden, bestemd voor de ver-



511 30 J u L 1 (S.249) 1926-

vaardiging, het onderhoud of het herstel van 
luchtvaartuigen of onderdeelen daarvan, binnen 
te treden, ten einde zich te overtuigen of de 
wettelijke bepalingen ter zake worden nageleefd; 

b. zijn krachtens een bijzonderen schrifte
lijken last van Onzen Minister bevoegd, des
noods bijgestaan door ambtenaren van de Rijks
of gemeentepolitie en op kosten der overtreders, 
weg te nemen, te doen wegnemen, te beletten, 
te doen beletten, te verrichten, te doen ver
richten, in den vorigen toestand te herstellen 
Qf te doen herstellen, hetgeen in strijd met deze 
wet of de krachtens die wet uitgevaardigde 
voorschriften is of wordt gemaakt of gesteld, 
ondernomen of nagelaten. Dit geschiedt in
tusschen niet, dan nadat de betrokkene schrif
telijk is gewaarschuwd en hem op zijn wensch 
inzage is verstrekt van de lastgeving ; 

c. zijn bevoegd, in verband met de uit
oefening van hunne taak, de opstijging van 
luchtvaartuigen te verbieden en te beletten en 
luchtvaartuigen en alle personen en goederen, 
die zich in die vaartuigen bevinden, daarin 
zullen worden opgenomen of deze verlaten, aan 
een onderzoek te onderwerpen. 

2. De bevoegdheid, als bedoeld in het eerste 
lid onder a, strekt zichnietuittothetbinnentre
den vaneen militair luchtvaartterrein, tenzij dat 
luchtvaartterrein mede is aangewezen of goed
gekeurd voor de burgerlijke luchtvaart - en 
m dit geval alleen voor zoover het luchtvaart
terrein en de zich daarop bevindende gebouwen 
en inrichtingen worden gebruikt voor de burger
lijke luchtvaart - ; ook strekt zij zich niet 
uit tot het binnentreden van militaire fabrieken, 
werkJ>laatsen en aanhoorigheden daarvan, dan 
in die gedeelten, waar zich burgerluchtvaar
tuigen bevinden. 

3. In de in het eerste lid onder a bedoelde 
gebouwen en inrichtingen, fabrieken, werk
plaatsen en aanhoorigheden daarvan, welke 
tevens woningen zijn, of alleen door een woning 
toegankelijk zijn, treden de in het eerste lid 
onder a bedoelde ambtenaren tegen den wil 
van den bewoner niet binnen, dan op vertoon 
van een schriftelijken bijzonderen last van den 
burgemeester of den kantonrechter. Van dit 
binnentreden wordt proces-verbaal opgemaakt, 
waarvan binnen twee maal vier en twintig uren 
aan dengene, in wiens woning is binnengetreden, 
een afscnrift wordt uitgereikt. 

4. De in het eerste lid onder a bedoelde 
ambtenaren zijn verplicht tot geheimhouding 
van hetgeen hun in plaatsen, waar zij krachtens 
het onder die letter bepaalde binnentreden, 
omtrent de daar uitgeoefende werkzaamheden 
is bekend geworden, voorzoover die geheim
houding niet in strijd is met de bepalin~en van 
krachtens deze wet gegeven voorschriften of 
met de bepalingen van een andere wet. 

5. Hij, die opzettelijk de bij het vorig lid 
opgelegde geheimhouding schendt, wordt ge
straft met gevangenisstraf van ten hoogste zes 
maanden of geldboete van ten hoogst.- zes 
honderd gulden, met of zonder ontzetting van 
het recht ambten te bekleeden. 

6. Hij, aan wiens schuld schending van die 
geheimhouding is te wijten, wordt gestraft met 
hechtenis van ten hoogste drie maanden of geld
boete van t en hoogste drie honderd gulden. 

7. Geen vervclging heeft plaats dan op 
klachte van het hoofd of den bestuurder van 

het bedrij f of de onderneming, te wiens aan-
zien de geheimhouding is geschonden. 

50. 1. Op de eerste vordering van de i 
artikel 48 bedoelde ambtenaren is elk lid der
bemanning van een luchtvaartuig verplicht het 
hem afgegeven bewijs van geschiktheid te ver
toonen. 

2. Op gelijke vordering is de gezagvoerder 
mede verplicht tot vertooning van alle be
scheiden, welke hij ingevolge wettelijke be
palingen of krachtens verdrag in zijn lucht
vaartuig aanwezig moet hebben. 

51. 1. De bij en krachtens deze wet straf
baar gestelde feiten worden beschouwd a ls 
overtredingen, behalve de feiten, strafbaar ge
steld bij het derde en vierde lid van artikel 44 
en bij het vijfde en zesde lid van artikel 49, die· 
als misdrijven worden beschouwd. 

2. Overtreding van voorschnften, als be
doeld in het eerste lid, onder i, van artikel 52, 
wordt vanwege Onzen Minister van Financiën 
voor de arrondissementsrechtbank vervolgd, op 
de wijze, bedoeld in den zesden titel van het 
vierde boek van het Wetboek van Strafvor
dering. De bekeurde kan, zoolang hij niet is 
gedagvaard, door of vanwege Onzen Minister 
van Financiën tot transactie worden toegelaten. 

§ 7. Slotbepalingen. 
52. 1. Voor zoover daaromtrent in deze 

wet niet is voorzien, worden door Ons bij alge
meenen maatregel van bestuur in het belang 
der openbare orde en veiligheid voorschriften 
gegeven met betrekking tot de luchtvaart , 
luchtvaartterreinen en luchtvaartuigen. Daarbij 
mogen niet ontbreken voorschriften betreffende:· 

a. de inschrijving van luchtvaartuigen en 
al hetgeen daarmede m verband staat ; 

b. de afgifte, schorsing en intrekking en 
den geldigh01dsduur van bewijzen van geschikt
heid en van bewijzen van luchtwaardigheid, 
als bedoeld in artikel 16, alsmede omtrent den 
inhoud dier bewjjzen ; 

c. het toezicht op luchtvaartpersoneel,. 
luchtvaartmaterieel en luchtv:aartteneinen ; 

d. de bescheiden, als bedoeld in artikel 50, 
tweede lid; 

e. den aanleg, de inrichting en het gebruik 
van luchtvaartterreinen, alsmede de luchtvaart 
binnen en nabij de grenzen dier terreinen ; 

/. de radiotelegrafie en -telefonie en àe 
meteorologie ten behoeve van de luchtvaart : 

g. den aard van de lading en de uitrusting 
van luchtvaartuigen ; 

h. het vervoer van reizigers en goederen ; 
i. maatregelen ter verzekering van de vol

doening van belastingen, verschuldigd bij in
en uitvoer van goederen ; 

i- het voeren van kenmerken en lichten 
aan luchtvaartuigen ; 

k. de verlichting, de bebakening en het 
seinwezen; 

l. het uitwijken door en voor luchtvaar
tuigen; 

m. de toelating van militaire alsmede van 
politie- en douaneluchtvaartuigen van vreemde 
nationaliteit ; 

n. luchtroutes; 
o. het onderzoek naar de oorzaak van onge

vallen met luchtvaartuigen ; 
p. het fotografeeren van uit luchtvaar

tuigen; 
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' q. het in rekening brengen aan belangheb-
benden van kosten voor door het Rijk te ver
richten werkzaamheden in zake het toezicht 
op de veiligheid in verband met de luchtvaart. 

2. Daarbij kunnen voorts in het belang der 
open bare orde of veiligheid voorschriften worden 
aeaeven ter regeling van het gebruik van kabel
baÎlons, kabelvliegers, zweefvliegtuigen en val-
8Chermen. 

3. Bij de in de beide voorgaande leden be
,doelde voorschriften kunnen voor luchtvaar
tuigen, zweefvliegtuigen en valschermen, welke 
worden gebruikt in 's Rijles dienst, voor de 
loden hunner bemanning en voor Rijkslucht
vaartterreinen afzonderlijke regelen worden ge
steld, welke bovendien voor de verschillende 
takken van 's Rijks dienst verschillend kunnen 
zijn. 

53. 1. Tenzij met vergunning van Onzen 
)Iinister is het verboden : 

a. vaste stations op te richten of te hebben 
Yoor het oplaten van kabelballons of kabel
,·liegers; 

b. in strijd met dit verbod opgerichte sta
tions a ls zoodanig te gebruiken; 

c. buiten de daartoe bestemde vaste stations 
kabelballons of kabelvliegers op te laten. 

2. Beslissingen omtrent aanvra~en om ver
gunning voor stations, als bedoeld m het eerste 
lid, worden genomen in overleg met Onze 
Ministers van Oorlog of van Marine. 

3. De in het eerste lid bedoelde vergunning 
wordt ten aanzien van tot militaire doeleinden 
bestemde stations, in overleg met Onzen Mi
nister, verleend door Onzen Minister van Oorlog 
of van Marine. 

54. 1. Ingeval van staat van oorlog of 
s taat van beleg en bijaldien door Ons is ver. 
Idaard, dat een toestand aanwezig is, als be
doeld bij artikel 1, onder 1°. en 2°. der wet van 
23 Mei 1899 (Staatsblad n°. 128), gelden de be
palingen van en krachtens deze wet niet ten 
aanzien van militaire luchtvaartuigen en de 
leden hunner bemanning, noch ten aanzien van 
militaire luchtvaartterreinen. 

2. Voor de toepassing van het eerste lid 
worden onder militaire luchtvaartuigen mede 
-verstaan die, waarover ingevolge het derde lid 
door het militair gezag is beschikt. 

3. In de bij het eerste lid bedoelde gevallen 
verkrijgt het militair gezag tegen schadeloos
stelling de beschikking over alle luchtvaar
tuigen, luchtvaartterreinen met bijbehoorende 
gebouwen en inrichtingen en de zich daarin be
vindende werktuigen en voorraden, alsmede 
het recht de voor het gebruik van genoemde 
zaken benoodigde diensten te vorderen, voor 
zoover daaromtrent niet r eeds door eene wet is 
voorzien. De schadeloosstelling alsmede de 
aard en de duur der diensten en de wijze waarop 
en de voorwaarden waaronder zij kunnen wor
d en gevorderd, worden door Ons bij algemeenen 
maatregel van bestuur ~eregeld. 

55. Zoolang voorschriften, als bedoeld bij 
a rtikel 52, eerste lid, onder b niet zijn vast~e
steld, kan eene volgens artikel 16, tweede hd, 
te verleenen machtiging mede betreffen het 
schorsen en intrekken van door het bestuur 
der betrokken vereeniging afgegeven bewijzen 
van geschiktheid en van luchtwaardigheid. 

56. Terreinen, welke bij het in werking 
treden van de desbetreffende bepalingen dezer 

wet dienstbaar zijn gemaakt aan de luchtvaart, 
kunnen, zoolang zij niet als zoodanig zijn aan
gewezen of goedgekeurd, voor de toepassing 
van deze wet of van een gedeelte van die wet 
door Onzen :Minister worden ge~jk gesteld 
onderscheidenlijk met aangewezen of met goed
gekeurde luchtvaartterreinen. 

57. Door Ons wordt bepaald, op welk tijd
stip of op welke tijdstippen onderscheidenlijk 
de bepalingen dezer wet in werking treden. 

58. Deze wet kan worden aangenaaid onder 
den titel "Luchtvaartwet". 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Soestdijk, den 30sten Juli 1926. 

WILHELMINA. 
De Minister van Waterstaat, H. v. D. VEGTE. 
D e lJfinister van Financiën, DE GEER. 

De M inister van Justitie, J. DoNNER. 
De Minister van Oorlog, LilrnooY. 
De Minister van Marine, a.i., LAMBOOY. 

( Uitgeg. 16 Sept. 1926.) 

30 Juli 1926. WET tot wijziging van de wet 
van 23 April 1880 (St,aatsblad n°. 67) 
betreffende de openbare middelen van ver
voer, met uitzondering der spoorweg
diensten. S. 250. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1924/1925, , n°. 412, 
1-5; 1925/1926 n°. 82, 1-6. 

Hand. id. 1925/1826, bladz. 1166-1181. 
Hand. 1 • Kamer 1925/1926, bladz. 356, 374, 

376. 421-424. 
WIJ WILHELMINA, ENZ. doen te weten: 
Alzoo Wij in overwe~g genomen hebben, 

dat wijziging wenscheliJk is van de wet van 
23 April 18~0 (Staatsblad n°. 67) betreffende 
de openbare middelen van vervoer, met uit
zondering der spoorwegdiensten ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. Aan artikel 1 der wet van 23 April 

1880 (St,aatsblad n°. 67), het laatst gewijzigd 
bij de wet van 9 Juli 1900 (Staatsblad n°. 118), 
wordt toegevoegd: ,,behalve in de gevallen, 
dat vervoer van personen zal geschieden met 
autobussen". 

Art. II. Na artikel 1 wordell ingevoegd: 
,,Artikel Ibis". ,,Gedeputeerde Stat-en be

schikken op aanvr11gen om vergunning tot het 
in werking brengen van autobusaiensten in 
hunne provincie. 

Hebben Gedeputeerde Staten de door den 
aanvrager verstrekte gegevens voldoende be
vonden, dan wordt de aanvrage ter provinciale 
griffie gedurende dertig dagen ter inzage van 
een ieder nedergelegd, nadat deze nederlegging 
in een of meer nieuwsbladen is bekend gemaakt, 
en aan de belanghebbende gemeentebesturen 
is medegedeeld. 

Gedeputeerde Staten kunnen ondernemers 
van spoorwegdiensten en van andere openbare 
middelen tot vervoer van personen uitnoodigen 
om zich te verklaren omtrent het aanvragen 
van eene ver~unning. 

Omtrent de te nemen beschikking kan van
wege Gedeprteerde Staten overleg worden 
gepleegd met een ambtenaat" van het toezicht 
op de spoorwegen, welke ambtenaar wordt 
aangewezen door het hoofd van het toezicht, 
bedoeld bij artikel 10 der Spoot"wegwet,. 

Gedurende den in het tweede lid bepaalden 
termijn kan ieder belanghebbende schriftelijk 
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en, op een daartoe vooraf in een of meer nieuws
bladen bekend te maken dag bij eene commissie 
uit Gedeputeerde Staten, die in het openbaar 
zitting houdt, mondeling bezwaren inbrengen. 

De zitting kan worden bijgewoond door een 
.ambtenaar, als bedoeld bij het vierde lid, en 
door de aanvragers of hunne gemachtigden. 

Na verloop van den termijn nemen Gedepu
teerde Staten eene met redenen omkleede be
schikking, welke wordt medegedeeld aan de 
.aar>vragers, aan hen, die bezwaren hebben 
ivgebracht, en aan Onzen met de uitvoering 
van deze wet belasten Minister ; zij wordt aan
gekondigd in het provinciaal blad. 

De kosten, voor de provincie uit toepassing 
vanditartikel voortvloeiende, worden haar door 
den ondernemer van den vergunden dienst of 
ingeval van weigering door den aanvrager ver
goed; Gedeputeerde Staten zijn bevoegd een 
door hen te bepalen bedrag op afrekening te 
doen storten." 

"Artikel lter." ,,Van de beschikking van 
Gedeputeerde Staten staat voor ieoer belang
hebbende beroep op Ons open binnen dertig 
dagen na den dag der aankondiging in het 
provinciaal blad. 

Het adres van beroep wordt aan Ons gericht, 
maar ingediend bij Onzen Commissaris in de 
provincie, die den dag , an ontvangst daarop 
aanteekent, een bewijs van ontvangst afgeeft 
en het adres aan Ons opzendt. 

liet beroep kan, met inachtneming van den 
in het eerste lid bepaalden termijn, door Onzen 
Commissaris voornoemd worden ingesteld." 

,,Artikel Iquater". ,,Ten aanzien van wijzi
ging, intrekking of overdracht van de vergun
ning vinden de artikelen Ibis en Iter overeen
komstige toepassing." 

Art. III. In artikel 2 wordt : 
in letter a in plaats van : ,,dagblad van de 

hoofdplaats der provincie" gelezen : ,,nieuws
blad der provincie" ; 

in letter b in plaats van: ,,dagblad" gelezen: 
,,nieuwsblad". 

Art. IV. In artikel 5 wordt in plaats van 
" de bestuurder" gelezen : ,,de bestuurder der 
onderneming". 

Art. V. In artikel 7 vervalt het woord "in
wendig". 

Als tweede en derde lid worden toegevoegd : 
,,In dezen algemeenen maatregel van be

·stuur mogen omtrent bestuurders van auto
bussen niet ontbreken voorschriften betref
fende: 

a. den leeftijd beneden welken het verboden 
is als bestuurder op te treden ; 

b. hun geschiktheid en bekwaamheid ; 
c. het aantal uren, gedurende welke zij per 

.etmaal ten hoogste mogen dienstdoen en het 
aantal dagen, gedurende welke zij vrij van 
.dienst moeten zijn." 
. ,,Echter zijn de besturen der provinciën be
vo.egd tot het vaststellen van verordeningen 
voor zooveel betreft punten, waaromtrent bij 
den algemeenen maatregel van bestuur niet 
is voorzien.' ' 

In artikel 8 wordt in het eerste lid na : 
,.brievenmalen" ingevoegd: ,,en de pakket
post"; iri het derde lid na: ,,brievenmalen" 
ingevoegd: ,,en pakketpost". 

Art. VI. In artikel 9 wordt als eerste lid 
ingevoegd: 

19:26 

"Hij, die een autobu•dienst in werking brengt 
of houdt zonder vergunning of anders dan met 
inachtneming van eene vergunning, als bedoeld 
bij de artikelen Ibis en Iter, wordt gestraft met 
hechtenis van ten hoogste twaalf dagen of 
geldboete van ten hoogste honderd vijftig 
gulden.', 

Tn het vierde lid wordt na den aanhef, eindi
gende met de woorden : ,,worden ge0 traft", 
ingevoegd; 

,, voor zoo.veel betreft autobusdiensten, in
dien zij, op de eerste vordering van de bij ar
tikel 9bis, eerste lid, bedoelde ambtenaren, 
niet een afdruk van het bij artikel Ibis, zevende 
lid, bedoelde provinciaal blad of een afschrift 
van Onze krachtens a,rtikel Iter genomen be
schikking vertoonen, met geldboete van ten 
hoogste v~jftig gulden, voor zooveel daartegen 
niet bij het Wetboek van Strafrecht is voorzien;" 

en wordt driemaal in plaats van: ,,brieven
malen" gelezen : ,,brievenmalen, pakketpost" 
en tweemaal in plaats van: ,,pakketten" ge
lezen : ,,pakketten, 's Rijks dienst betreffende". 

In het vijfde lid vervalt het woord "in
wendig". 

Als zevende en achstste lid worden toegevoegd: 
,,Indien de overtreder eene naamlooze ven

nootschap of eene rechtspersoonlijkheid be
zittende vereeniging is, wordt de strafvervol
ging ingesteld en worden de in dit artikel be
doelde straffen uitgesproken tegen de leden van 
het bestuur. 

De in dit artikel strafbaar gestelde feiten 
worden beschouwd als overtredingen." 

Het artikel wordt verder aldus gewijzigd, 
dat van geldboeten uitsluitend worden vermeld 
de "ten hoogste" op te leggen bedragen, en 
deze bedragen worden verdubbeld. 

Art. VII. Na artikel 9 wordt ingevoegd: 
"Artikel 9bis." ,,Met de opsporing van de 

overtredingen van deze wet en van den bij 
artikel 7 bedoelden algemeenen maatregel van 
bestuur zijn, behalve de bij het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast de 
ambtenaren van ;Rijks- en gemeentepolitie, de 
hoofdingenieurs, ingenieurs, adjunct-ingenieurs, 
hoofdopzichter~, technische ambtenaren en op
zichters van den provincialen waterstaat en 
de ambtenaren van de provinciale verkeers
inspectie, benevens de ambtenaren van het 
toezicht op de spoorwegen, die door Ons met 
deze taak zullen worden belast. 

Zij hebben vrijen toegang tot de rijtuigen en 
vaartuigen en hunne bergplaatsen en tot de 
voor het publiek bestemde wachtkamers en 
kantoren. 

De bij het eerste lid bedoelde hoofdinge
nieurs, ingenieurs, adjunct-irtgenieurs, hoofd
opzichters, technische ambtenaren en opzich
ters, ambtenaren van de provinciale verkeers
inspectie en ambtenaren van het toezicht op 
de spoorwegen zijn bevoegd, desnoods bijgestaan 
door de ambtenaren van Rijks- en gemeente
politie en op kosten der overtreders, het in 
werking brengen of houden van een autobus
dienst zonder vergunning of anders dan met 
inachtneming van eene vergunning, als bedoeld 
bij de artikelen lbis en Iter, te beletten, als
mede te doen wegnemen, beletten, verrichten 
of in den vorigen toestand herstellen hetgeen 
in strijd met ·deze wet of met den in artikel 7 
bedoelden algemeenen maatregel van bestuur 

33 
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wordt, gemaakt of gesteld, ondernomen, nage
laten, beschadigd of weggenomen ; spoed
eischende gevallen uitgezonderd, geschiedt een 
en ander niet, dan nadat de belanghebbende 
schriftelijk is gewaarschuwd. 

Met de opsporing van de overtredingen van 
den bij artikel 7 bedoelden algemeenen maat
regel van bestuur zijn mede belast de beambten 
en bedienden van het openbaar middel tot 
vervoer van personen, voor zooveel deze be
ambten en bedienden volgens daarbij te stellen 
regelen zijn beeedigd. 

De in het eerste en in het vierde lid bedoelde 
personen kunnen de reizigers, die zich aan over
treding van eenige bepaling van dien algemeenen 
maatregel van bestuur schuldig maken, uit de 
rijtuigen weren of ver,vijderen.'' 

Art. VIII. Aan het slot van artikel 11, 
eerste lid, wordt na het woord "vervoeren" 
eene komma geplaatst, en worden toegevoegd 
de woorden : ,,onverschillig of het vervoer al 
dan niet van eenige voorwaarde of van de in
achtneming van eenigen vorm afhankelijk is 
gesteld." 

In artikel 11 wordt als tweede lid ingevoegd : 
,,Motorrijtuigen met andere bestemming, 

welke voor vervoer van personen worden ge
bezigd, worden voor de toepassing van den bij 
artikel 7 bedoelden algemeenen maatregel van 
bestuur mede als openbare middelen tot ver
voer van personen beschouwd, indien zij ruimte 
bieden voor ten minste acht personen buiten 
den bestuurder." 

Art. IX. Deze wet treedt in werking ..c,et in
gang van den dag, volgende op dien van hare 
afkondiging. NochtaI\S treedt artikel 7, tweede 
lid, der bij deze wet gewijzigde wet van 23 
April 1880 (Staatsblad n°. 67) in werking op 
een nader door Ons te bepalen tijdstip. 

Ten aanzien van autobusdiensten, welke tot 
het in werking treden van deze wet zonder strijd 
met de wet in werking zijn, is artikel 9, eerste 
lid, der bij deze wet gewijzigde wet van 23 April 
1880 (Staatsblad n°. 67) gedurende zes maanden 
na dat tijdstip niet van toepassing. 

Deze termijn kan door Ons bij in het Staats
blad te plaatsen besluit voor een daarbij te be
palen tijd worden verlengd. 

Art. X. Met inachtneming van de in deze wet 
vervatte wijzigingen worden de artikelen der 
wet van 23 April 1880 (Staatsblad n°. 67) be
nevens de leden der artikelrn doorloopend ge
nummerd, de verwijzingen naar artikelen dien
overeenkomstig herzien, en de tekst der aldus 
gewijzigde wet volgens de in Regeeringsstukken 
gebruikelijke schrijfwijze en onder bijvoeging 
van de artikelen IX en X dezer wijzigingswet 
op Onzen last door plaatsing in het Staatsblad 
algemeen bekend gemaakt. 

De aldus gewijzigde wet kan worden aange
haald onder den titel "Wet Openbare Vervoer
middelen". 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Soestdijk, den 30sten Juli 1926. 

WILHELMINA. 
De Minister van Waterstaat, H. v. n. VEGTE. 

( Uitgeg. 23 A11,g. 1926.) 

!10 Juli 1926. WET tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening in de gemeen
ten Maastricht, Borgharen, Itteren, Biinde, 
Maasbracht, Stevensweert, Ohé en Laak en 
Echt, noodig voor den aanleg van scheep
vaartwegen c. a. in Z11,id-Limburg ingevolge 
de wet van 28 Juli 1921 (Staatsblad n°. 1012) 
(J11,lianakanaal). S. 251. 

30 J11,li 1926. WET tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van per
ceelen, erfdienstbaarheden en andere zake
lijke rechten, noodig voor de verbetering 
van de Spoorstraat in de gemeente Oss. 
s. 252. 

30 J11,li 1926. WET tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van per
ceelen, erfdienstbaarheden en andere zake
lijke rechten, noodig voor de doortrekking 
van den weg van den Heuvel naar den 
Berghemscheweg in de gemeente Oss. 
s. 253. 

30 J11,li 1926. WET, houdende goedkeuring van 
het op 8 Juni 1925 te 's-Gmvenhage tusschen 
Nederland en Siam gesloten Verdrag van 
vriendschap, handel en scheepvaart, met 
bijbehoorende protocollen en nota's. S. 254. 

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

dat het op 8 Juni 1925 te 's-Gravenhage tusschen 
Nederland en Siam gesloten Verdrag van 
vriendschap, handel en scheepvaart, met bij
behoorende protocollen en nota's, ingevolge 
artikel 58 der Grondwet de goedkeuring der 
Staten-Generaal behoeft ; . 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Het op 8 Juni 1925 te 's-Gravenhage 

tusschen Nederland en Siam gesloten Verdrag 
van vriendschap, handel en scheepvaart, met 
bijbehoorende protocollen en nota's, welke 
stukken in afdruk nevens deze wet zijn gevoegd, 
wordt goedgekeurd. 

2. Wij behouden Ons de bevoegdheid voor 
om de verdragen te bekrachtigen, houdende de 
compromissen, waartoe art. 16 van het verdrag 
aanleiding kan geven. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien van hare afkon
diging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Soestdijk, den 30sten Juli 1926. 

WILHELMINA. 
De Minister van B11,itenlandsche Zaken, 

VAN KARNEBEEK. 
De Minister van J 11,stitie, J. DoNNER. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. SLO"rEMAKER DE BRUÏNE. 

De Minister van Koloniën, KoNINGSBERGER. 
( Uitgeg. 11 A11,g. 1926.) 

Traité d'Amitié, de Commerce et de Navigation 
entre les Pays-Bas et le Siam. 

Sa llfajesté la Reina des Pay~-Bas et Sa 
Majesté le Roi du Siam, animés d'un égal 
désir de développer les rapports d'amitié et 
de bonne entente déjà heureuserilent établis 
entre les deux Etats, et convaincus que ce but 
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ne saurait être mieux atteint q ue par la revision 
des Traités précédemment conclus entre les 
deux pays, ont résolu de procéder à cett e 
revision dans un esprit d'équité et au bénéfice 
mutuel des deux Parties, et ont nommé à eet 
effet pour leurs Plénipotentiaires, savoir: 

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas : 
Son Excellence J onkheer H . A. van Karne

beek, Son Minist re des Affaires Etrangères, 
Sa Majesté le Roi de Siam : 
Son Altesse Sérénissime Ie Prince Damras 

Damrong, Chargé d'Affaires du Siam à La H aye, 
lesquels, après s'être communiqué leurs 

pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne 
et due forme, sont convenus des dispositions 
suivantes : 

Article I. 1. Il y aura paix constante et 
amitié perpétuelle entre les P ays-Bas et Ie Siam. 

2. Les ressortissants de chacune des H autes 
Parties Contractantes auront pleine liberté de 
se r endre sur le territoire de l'autre Partie, d'y 
résider, d'y voyager et d 'en sortir; de s'y livrer 
à l'agriculture, à la navigation, à !'industrie et 
au commerce de gros ou de détail ; de s'y 
occuper d'oeuvres religieuses, charitables et 
d'éducation, et d'y employer tous mandataires 
de leur choix, au moins sur le m ême pied que 
les nationaux ou q_ue les ressortissants de la 
nation la plus favor1sée, pourvu toutefois qu'ils 
se conforment aux lois et règlements qui y 
sont ou seront en vigueur. 

3. En tout ce qui concerne l'acquisition et 
la disposition de la propriété ou de la possession 
de biens meubles ou immeubles de toute espèce, 
les ressortissants de chacune des Hautes Parties 
Contractantes seront traités, sur toute l 'étendue 
du t erritoire de l'autre Partie, sous tous les 
rapports, sur Ie même pied que les ressort is
sants de la nation la plus favorisée, pourvu 
toutefois qu 'ils se conforment aux lois et régle
ments qui y sont ou seront en vigueur. 

4. Ils ne seront obligés, sous quelque pré
texte que ce soit, d 'y payer des impóts ou 
t axe~ intérieurs" autres ou plus élevés que ceux 
qui sont ou 8eront payés par les nationaux ou 
par les ressortissants de la nation la )?lus favo
risée ne jcuissant pas de l'exempt10n de la 
juridiction siamoise. 

5. Les ressortissants de chacune des H autes 
Parties Contractantes seront assurés, sur Ie 
territoire de l'autre Partie, de la façon la plus 
constante, de la protection et de la sauvegarde 
de leurs personnes et de leurs biens. Ils y 
jouiront à eet égard des m êmes droits et privi
lèges 9.ue ceux qui sont ou pourront être 
accordes aux nationaux ou aux ressortissants 
de la nation la plus favorisée, pourvu toutefois 
qu'ils se conforment aux lois et règlements qui 
y sont ou seront en vigueur. 

6. Les ressortissants de chacune des Hautes 
Parties Contractantes seront exempt8, sur le 
territoire de l 'autre Partie, de tout service 
militaire personnel obligatoire, ainsi que de 
toute contribution, soit en argent, soit en 
nature, imposée aux lieu et place dudit service 
personnel. lis n'y seront astreints, en t emps de 
paix comme en temps de guerre, qu'aux presta
tions et réquisitions imposées aux nationaux, 
dans la même mesure et d 'après les mêmes 
principes que ces derniers. 

7. Les ressortissants de chacune des H autes 
Parties Contractantes jouiront, sur Ie territoire 

de l'autre Partie, cl 'une complète liberté de 
conscience et, pourvu qu'ils se conforment aux 
lois et règlements qui y sont ou seronten vigueur, 
ils auront Ie droit de s'y livrer à l'exercice privé 
ou public de leur culte. 

Art. II. Les terreins et habitations, entre
pots, fabriques, magasins et autres batiments 
des ressortissants de chacune des Hautes Parties 
Contractantes sur Ie territoire de l'autre Partie, 
utilisés aux fins de résidence ou de commerce, 
ne pourront être soumis à des vi~ites ou à des 
perquisitions, et les livres, papiers t comptes 
qui s'y trouveront ne pourront être soumis à 
des examens ou à des inspections, sauf dans les 
conditions et suivant les modalités prévues par 
les lois et règlements applicables aux nationaux 
ou aux ressortissants de la nation la plus 
favorisée ne bénéficiant pas d 'exemption de la 
juridiction siamoise. 

Art. III. I. Il y a ura, de part et d'autre, 
pleine et entière liberté de commerce et de 
navigation entre les territoires des H autes 
Parties Contractantes. 

2. Les ressortissants des H autes Parties 
Contractantes pourront, librement et en toute 
sûreté, se rendre a vee leurs na vires et leurs 
marchandises, dans tous les lieux, ports et 
rivières du territoire de l'autre Partie, qui sont 
ou seront ouverts à la navigation et au com
merce étrangers, y séjourner et les quitter, 
pourvu toutefois qu'ils se conforment aux lois 
et règlements qui y sont ou seront en vigueur. 
Cependant, les H autes Parties Contractantes 
auront la faculté d'édicter, sur la base du traite
ment de la nation la plus favorisée ou du traite
ment national, telle réglementation générale 
qu'il leur conviendra au sujet du commerce de 
certains articles et notamment au sujet du 
commerce des bois ons spiritueuses, distillées ou 
fermentées, des liqueurs alcooliques et de 
l'alcool; au sujet de !'opium et de ses dérivés, 
de la cocaïne, de !'heroïne et autres narcotiques 
visés par la Convention Internationale de 
!'Opium, signée à La Haye Ie 23 janvier 1912, 
et au sujet du commerce des armes et munitions. 

Art. IV. Les res,ortissants de chacune des 
H autes P8rties Contractantes auront libre accès 
aux Tribunaux de l 'autre Partie soit comme 
demandeurs, soit comme défendeurs. Ils auront 
la faculté, sur Ie même pied que les nationaux 
ou que les ressortissants de la na tion la plus 
favorisée, de faire choix d'avoués, d.'avocats et 
de représentants et de les employer pour la 
sauvegarde de leurs droits par devant lesdit~ 
tribunaux. En ce qni concerne les conditions 
dans lesquelles les ressortissants néerlandais 
pourront ester en justice au Siam, ces ressortis
sants jouiront du même tra.itement que les 
na.tionaux, et en tout cas d 'un traitement qui 
sera au moins a ussi favorable que celui dont 
jouiront les ressortissants de la nation la plus 
favorisée ne jouissant pas d 'exemption de la 
juridiction siamoise. 

Art. V. Les ressortissants t:e chacune des 
Hautes P artiPS Contractantes jouiront sur Ie 
territoire de l'autre Partie d'un traitement qui 
sera absolument égal à celui des nationaux ou 
à celui des ressortissants de la nation la plus 
favorisée pour tout ce qui concerne les droits 
d 'importation, de transit et d'exportation, l'en
treposage, les primes, les facilités douanières et 
la visite et l'évaluation deB marchandises. 

33"' 
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Art. VI. 1. Les Pays-Bas reconnaissent, 
en principe, !'autonomie du Siam en matière 
douanière de m ême qu 'en matière fiscale. 

2. Le Gouvernement Royal de Siam, en 
conséquence, pourra librement établir les droits 
de douane à l'importation et à l'exportation, 
les drawbacks, les taxes d 'entrepöt et toutes 
les taxes similaires qui lui con viendront; il 
aura donc Je droit d 'élever les tarifs fixés, par 
les accords jusqu'ici en vigueur. Il ne pourra, 
toutefois, user effectivement de cette liberté 
tarifaire à l'endroit des Pays-Bas que lorsque 
toutes les autres Puissances qui sont fondées à 
se réclamer du régime existant en vertu des 
accords antérieurs auront consenti à la même 
concession, sans exiger, en retour, des avantages 
ou privilèges particuliers. 

Art. VII. En tout ce qui concerne l'entrée 
et la sortie, Ie dédouanement, Ie stationnement, 
le chargement et le déchargement des navires 
marchands dans les ports, bassins, docks, rades, 
hävres ou rivières de chacune des Hautes 
Parties Contractantes, aucun privilège ne sera 
accordé aux na,ires marchands d'un e tierce 
Puissance qui ne soit également accordé dans 
la même mesure aux navires marchands de 
l'autre Partie, l'intention des Hautes Parties 
Contractantes étant qu'en ces matières les 
navires marchands de chacune d'Elles reçoivent 
au moins le traitement accordé aux navires 
marchands nationaux ou aux navires marchands 
de la nation la plus favorisée. 

Art. VIII. Les dispos1tions du pré9ent traité 
ne s'appliqueront pas a:u cabotage sur les cötes 
des deux H autes Part1es Contractantes, led1t 
cabotage demeurant exclusivement soumis à 
leurs lois et r èglements respectifs•. 

Art. IX. 1. Si un navire marchand appar
tenant à l'une des Hautes Parties Contractantes 
s'est échoué ou a fait naufrage dans les eaux ou 
dans un port de l'autre P artie, le navire, ses 
passagers et sa car\saison jouiront des m êmes 
faveur~ et immunites que celles que les l01s et 
règlements de cette autre Partie accordent ou 
accorderont dans des circonstances analogues 
aux navires marchands nationaux ou aux navi
res marchands de la nation la plus favorisée. 
Aide et assistance seront données, dans la 
m ême mesure qu'aux nationaux ou aux ressor
t issants de la nation la plus favorisée, au 
capitaine et à l'équipage, t ant pour eux-mêmes 
que pour le navire, les passager,;, leurs effets et 
ceux de l'équipage, et la cargaison. 

2. Les marchandises sauvées d'un navire 
marchand échoué ou naufragé appartenant à 
l'un e des Hautes Parties Contractantes ne 
seront assujetties à aucun droit de douane sur 
le t erritoire de l'autre Partie, à moins qu'elles 
n 'y soient livrées à la consommation intérieure. 

Art. X . 1. Les navires marchands battant 
pavillon néerlandais ou siamois, ayant à bord 
les documents requis par leur législation natio
nale aux fins d'établissement de leur nationalité, 
seront considérés, au Siam et dans les Pays-Bas, 
comme navires néerlandais et siamois. 

2. Les certificats de jaugeage délivrés aux 
bätiments de chacun des deux Pays suivant la 
méthode Moorsom seront r espectivement recon
nus, sous des modalités qui seront précisées 
ultérieurement, après échange des r èglements 
applicables en la matière. 

Art. XI. Les ressortissants de chacune des 

Hautes Parties Contractantes jouiroPt sur Ie 
territoire de l'autre Partie, en se conformant aux 
formalités prévues par la loi, de la même pro
tection que celle dont bénéficient ou bénéficie
ront en la matière les nationaux ou les ressor
tissánts de la nation la plus favorisée, pour 
tout ce qui concerne les brevets d'invention, les 
marques de fabrique et de commerce, les noms 
commerciaux, les dessins et modèles, et les 
droits d'auteur. 

Art. XII. 1. Chacune des H autes Parties 
Contractantes pourra nommer des consuls
généraux, consuls, vice-consuls et autres fonc
tionnaires consulaires pour résider dans les 
villes et ports du t erritoire de l'autre Partie 
ou les fonctionna ires de même ordre d'autres 
Puissances sont ou seront autorisés à résider. 

2. Tontefois lesdits fonctionnaires consu
la ires ne commenceront pas à remplir leurs 
fonctions avan t que leur nomination ait été 
approuvée et agréée par le Gouvernement auprès 
duquel ils sont envoyés. 

3. lls auront le droit d'exercer tous les 
pouvoirs et de jouir de tous les honneurs, exemp
t ions et immunités de toute espèce qui sont ou 
seront accordés aux fonctionnair es consulaires 
cle la nation lr plus favorisée. 

Art. XIII. 1. En cas de déc ès d'un ressor
tissant néerlandajs au Siam ou d'un ressortissant 
siamoi5 aux P ays-Bas, sr ns que !'on sache s' il 
existe, dans Ie pays oü il est décédé, des héritiers 
ou des exécuteurs-testamentaire5 par lui insti
tués, les autorités locales compétentes en donne
ront avis 5ans délai au plus proche des fonction
naires consulaires de la nat.ion à laquelle appar
tenait Ie défunt, afin que les renseignements 
nécessaires puissent être portés immédiatement 
à la connaissance des intéreseés. 

2. Dans Ie cas ou un ressorti ssant de J'une 
des H autes P a.rties Contractantes mourrait in
testat sur Ie terntoire de l 'autre Partie, Ie 
consul-!,énéral, conaul, vice-consul ou ~µtre 
fonctionuaire consulaire de la nation à laquelle 
appartenait Ie défunt, prendra dans la mesurn 
ou Ie permett~a la législation de C'baque Pays 
et en attendant que soit nommé un admini5tra
teur et que ce dern ier so't en état d'exerce.r 
ses fon0tions, possession der, effets personnels du 
défunt pour Ie compt e ae ses héritiers Jégitimes 
et de ces c,réanciers. 

Art. XIV. l. A l'exception du quatrième 
alinéa de l'ar t ic!e Ier, les di•posi_tions du présent 
traité concernant les ressortissants seront égale
ment applicables a QX socjétés, corporations et 
autres associations légales dans les limites de 
leur capacité juridique. 

2. Ces sociétés, corporations et autres asso
ciations léfi:ales ne seront pas astreintes, sous 
quelque pretexte que ce soit. à payer des impöts 
ou t axes autres ou plus élevés que ceux qui sont 
ou snont payéa par les sociétés, corporations et 
autres associa tions légales de la nat10n la plus 
favorisée. 

Art. XV. Les dispositions du présent traité 
s'appliquent au territoire néerlanda is en Europe, 
comme aussi, à l'exception des articles XII et 
XIII"aux Indes Néerlandaises, au Surinam et 
à Curaçao. 

Art. XVI. Tout différend concernant l'in
t erprétation, l'applicat;on ou l'exécution du 
présent traité qui n'aura pu être réglé entre 
les Hautes Part ies Contractantes, sera soumis 
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à la Cour P ermanente de .Justic·e Internationale, 
laquelle a ura compétence pour statuer sur Ie 
différend à la requête des deux P art ies ou d e 
l'une d 'Elles. 

Art. XVII. A partir du jour de !'échange 
des rn,tifications de ce traité, ce dernier sera 
substitué au traité d'amitié, de commerce et 
de nàvigation signé à Bangkok Ie 17 décembre 
1860, aux artic!es additionnels au traité d u 
17 décembre 1860, relatifs à l'importation et 
à la vente d es boissons alcooliqnes au Siam, 
signés à La Haye le 10 novembre 1883, à !'Arran
gement concernant l'immatriculation des res
sortissants néerlandais au Siam signé à Bangkok 
le Ier mai 1901, et à tous les arrangements et 
accords complémentaires conclus ou existant 
entre les H autes P arties Contractantes, lesquels 
t raités, conventions, arrangements et accords 
cesseront d'êt re en vigueur à partir du m ême 
jour. Il est toutefois entendu que la convention 
concernant l'admission des agents consulaires 
du Siam dans les principaux ports des terri
t oires des Pays-Bas hors d 'Europe, signée Ie 
I er avril 1867, n'est pas abrogée par Ie présent 
traité et restera en vigueur aussi longtemps 
qu'elle ne sera pas abrogée conformément aux 
dispositions y contenues. 

Art. XVIII. l. Le présent traité entrera 
en vigueur Ie jour de !'échange des ra tifications. 
Il restera en vigueur pour une durée de dix 
ans à partir de cette date. 

2. Au cas ou, douze mois avant l 'expiration 
dudit délai de dix ans, aucune des H autes 
Parties Contract antes n'aurait notifié à l'autre 
Partie son intention de mettre fin audit traité, 
ce dernier restera en vigueur jusqu'à l' expiration 
d'une année à partir du jour ou l'une des 
H autes P arties Contractantes !'aura dénoncé. 

3. Toutefois, il est bien entendu qu'une 
telle dénonciation n'aura pas pour effet la 
remise en vigueur d'aucun des traités, conven
t ions, arrangements et accords, mentionnés à 
l'a.rticle XVII ci-de0 sus. 

Art. XIX. I e présen-i;· traité sera rat fié et 
1 es ratifications en seront échangées, soit à La 
H aye, soit à Bangkok, dès que faire se pourra. 

En foi de quoi les plénipotentiaires res_pectifs 
ont signé le présent traité et y ont appose leurs 
cachets. 

F a it en double, en fran çais, à La Haye, le 
8 j uin de l'an mil neuf cent vingt cinq de l' ère 
chrétienne, correspondant au 8• jour du troi
sième mois d e !'an deux mille quatre cent 
soi.xante huit de l' ère bouddhique. 

(L. S.) v. KARNEBEEK. 
(L. S.) D AM.RAS DAMRONG. 

PROTOCOLE 

Il est entendu que partout ou, dans Ie traité 
entre les P ays-Bas et Ie Siam, si1,né à La Haye, 
Ie 8 juin 1925 de l' ère chrétienne, correspondant 
au 8• jour du troisième mois d e l 'an deux mille 
quatre cent soixante huit de l' ère bouddhique, 
il est prévu que l'une des Hautes Parties 

- Contractantes accordera à l'autre le m ême 
t ra itement qu'aux nationaux ou aux ressortis
sants de la nation la plus favorisée, Ie plus 
favorable de ces deux traitements sera accordé. 

De plus, il est entendu que les droits ou 
privilèëes accordés par l'une des Hautes Parties 
Contractantes à une t ierce Puissance dans des 

conventions concernant Ie droit international 
privé et notamment dans les conventions de 
La Haye portant sur cette matière, comptent 
parmi les droits et privi!èges, dérivant de con
ventions plurilatérales d'ordre général, aux
quels, en raison de leur nature, ne sont pas 
applicables les stipulations prévoyant la con 
cession dn tmitement national ou du traitement 
de la nation la plus favorisée. 

Finnleme.nt, il e&t entf-ndu que les dispositions 
dudit traité ne peuvent ni affecter, ni modifier, 
ni remplacer les lois et r èislements des Hautes 
P arties contractantes qm sont ou seront en 
vigueu~ en mptière d'immigmtion, de police et 
de sécurité publique. 

En foi de quoi les soussignés, dûment auto
risés à eet effet par leurs Gou vernements res: 
pectifs, ont ~if,né Ie présent protocole, qm 
sera con~idéré comme faisant partie intégrante 
du<lit traité. 

Fait en double, en fra nçais, à La Haye, Ie 
8 juin de l 'an mil neuf cent vingt cinq de l 'èi:e 
chrétienne, correspondant au 8° jour du trm
sième mois de !'_an deux mille quatre cent 
soixante huit de l' ère bouddhique. 

(L. S.) v. KARNEBEEK. 
(L. S.) DAMRAS DAMRONG. 

Protocole concernant la J uridiction applicable 
aux R essortissants (Suiets et Protégés ) Néer

landais dans le Royaume du Siam. 

Au moment de procéder ce jourd'hui à la 
signature du nouveau tra ité d 'amitié, de com
merce et de navigation, conclu entre les Pays
Bas et le Siam, les plénipotentiaires des deux 
Hautes Parties Contractantes sont convenus 
de ce qui suit : 

Article I. Le système de juridiction précé
demment établi au Siam pour les ressortissants 
néerlandais, ainsi que les privilèges, exemptions 
et immunités dont jouissent actuellement les 
ressortissants néerlandais au Siam comme 
faisant partie dudit système ou comme s'y 
rattachant, seront considérés comme abrogés et 
abolis à partir de la dat e de !'échange des rati
fications du traité susmentionné. A~rès cette 
date, tous les ressortissant s et protegés néer
landais, ainsi que les sociétés, corporations et 
autres associations néerlandaises au Siam, · 
seront justiciables des tribunaux siamois. 

Art. IL 1. Jusqu'à la date ou les co<:1es 
siamois - à savoir Ie code civil et commercial, 
le code pénal, les codes d e procédure, la loi 
d'organisation judiciaire - seront tous promul
gués et entrés en vigueur, et pendant u:ne 
période de cinq années à compter de lad1te 
date, les agents di_plomatiques ou consulalfes 
des P ays-Bas au Siam pourront, dans tout_e 
affaire pendante devant un tribunal siamms 
quelconque (à l'exception, toutefois, de la Cour 
Suprême ou "San Dika" ) dans laquelle Ie 
défendeur ou Ie ~révenu serait un ressortissant 
ou un protégé neerlandais ou une société, c_or
~oration ou autre association néerlandaISe, 
evoquer cette affaire, en tout état de procédure, 
s'ils le jugent opportun dans l'interêt de la 
justice, moyennant une réquisition écrite 
adressée au Tribunal devant lequcl !'affaire est 
pendante. 

2. Toute affaire, évoquée comme il est dit 
ci -dessus, sera transférée à la ju tice consulaire 
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ou à tout aut re organe compétent néerlandais 
aux fin s de décision, et la juridiction des tri
bunaux siamois dans cette affaire prendra alors 
fin . L 'affa ire sera jugée conformément à la 
législation néerla ndaise ; t outefoi~, la législation 
siamoise demeurera applicable dans Ie cas et 
dans la mesure ou la matière du procès (à 
moins qu 'il ne s'agisse d 'un fait punissable t orn
bant sous Ie coup du code pénal néerlandais) 
aurait fait l'objet de clispositions contenues dans 
les codes, lois ou r èglements siamois régulière
ment promulgués, mis en vigueur et dûment 
communiqués à la Légation des Pays-Bas à 
Bangkok. 

3. La juridiction des agen ts consulaires 
néerlandais au Siam est maintenue pour ce qui 
concerne l es affaires évoquées comme il est dit 
ci-dessus et pour l'exécut ion de tout jugement 
rendu dans ces affaires. 

Art. III. 1. E n cas de recours en appel, 
exercé pa r un ressortissant néerlandais ou par 
une société, corporation ou aut re association 
néerlandaise contre un jugement d'un t ribunal 
de première instance, !'appel sera porté devant 
la Cour d 'appel de Bangkok. 

2. Un recours de cassation sera ouvert 
contre les arrêt s de la Cour d'al?pel de Bangkok. 
Ce recours pourra être exerce pour incompé
tence, pour abus de pouvoir, et, d'une façon 
générale, pour toutes violations de la loi. Il sera 
jugé par la Cour Supr ême siamoise ou "San 
Dfka". 

3. Tout ressortissant ou protégé néerhindais, 
ou toute société, corporation ou aut re associa
tion néerlandaise, figurant comme défendeur ou 
prévenu dans un procès engagé en province, 
pourra t oujours demander Ie dessaisissement du 
t ribunal devant Iequel il est assigné. Si cette 
repuête est admise pa r !edit tribunal, !'a ffa ire 
sera jugée, soit à Bangkok, soit sur place pa1· 
les juges mêmes composant Ie tribunal qui 
aurait été compéten t à Bangkok. 

Art. IV. 1. En vue de facil iter l 'applica
t ion du présent protocole, seront observées les 
clauses t ransitoires suivantes : 

a. Lorsque dans une aJfo.ire l'instance n'aura 
pas été ouverte avant la date de !'échange des 
ratifications du traité susmentionné, elle sera 
portée devant les t ribunaux siamois, même si 
les faits motivant l 'instance se sont produit s 
avant ladite date. 

b. Toute affaire pendante à cette date 
devant la justice consulaire néerlandaise au 
Siam demeurera de la compétence exclusive de 
cette dernière, qui en connaîtra jusqu'à la fin 
de la procéd ure et de l'exécut ion des décisions 
rendues. La juridiction des agents consulaires 
néerlandais au Siam est maintenue pour les 
affaires de cette catégorie. 

2. Les autorités siamoises prêteront leur 
concours en ce qui concerne toutes Ie~ affaires 
qui seront portées <levant la justice consulaire 
néerlandaise en vertu de la clause b. du présent 
ar t icle, ou qui seraient évoquée par les agents 
diplomatique~ ou consulaires neerlandais au 
Siam en vertu de l'ar t icle II du pré8ent prot o
cole. Ce concours sera prêté à la demande 
desdits agents, et aura t rait à tout ce qui 
concerne ces affaires. 

Art. V. Jus9-u'à la date ou les codes siamois 
ci-dessus énumerés seront tous en vigueur, Ie 
Gouvernement siamois continuera à communi-

quer à la Légation des Pays-Bas au Siam tous 
t extes législatifs et réglementaires nouvellement 
promulgués, et il s'efforcera de t enir compte des 
observations que la dite Légation lui aura sou
mises dans un déla i raisonnable au suj et de ces 
t extes. 

Art. VI. Les expressions " Pays-Bas" et 
,,néerlandais" se réfèrent dans Ie présent pro
t ocole tant au territoire néerlandais en Europe 
qu'aux Indes néerlandaises, au Surinam et à 
Curaçao. 

En foi de q uoi les soussignés, dûment autorisés 
à eet effet par leurs Gouvernements respectis, 
ont signé Ie présent protocole et y ont apposé 
leurs cachets. 

Fait en double, en fran çais, à La H aye, Ie 
8 juin de !'an mil neuf cent vingt cinq de l' ère 
chrétienne, correspondant au 8• jour du troi
si ème mois de !'an deux mille quatre cent 
soixante huit de !'ère bouddhique. 

(L . S. ) v. KARNEBEEK. 
(L. S.) D ,HIBAS D AMRONG. 

M INI STÈRE DES AFFAIRES ÉTRANG È RES 
DIBECTION J URIDIQUE 

La H aye, Ie 8 juin 1925. 

Prince, 
A !'occasion de Ia signature ce jourd'hui du 

traité d'amitié, de commerce et de navigation 
entre les Pays-Bas et Ie Siam, j 'ai l'honneur de 
déclarer que Ie Gouvernement de la R ein e 
comprend !edit traité dans ce sens, auquel il 
donne son adhésion, qu'aucune de ses c!auses 
dans lesqueltes Ie t raitement de la nation la 
plus favorisée est accordé aux Pays-Bas ne sera 
mterprét ée comme accordant aux Pays-Bas des 
droits, pouvoirs, privilèges ou immunités décou
lan t de l'existence de droits d 'exemption en 
matière douanière, fiscale ou juridictionnelle 
que possèderaient d'aut res E tats, et qui n e 
seraient pas expressément conférés par !edit 
traité ou par les deux protocoles signé ce 
m ême jour. 

Le Gouvernement de la R eine constate en 
out re qu 'il est bien entendu que, pour ce qui 
concerne Ie droit d 'évocation stipulé dans Ie 
protocole concernant la juridiction applicable 
aux ressortissants néerlandais dans Ie R oyaume 
du Siam, les Pays-Bas pourront se prevaloir 
des mêmes avantages ou privilèges accordés ou 
à accorder dans les dix années à partir de la 
mise en vigueur du t raité susvisé, à des Puis
sances t ierces <l ont les ressort issants ne jouissent 
pas de l'exemption générale de la juridiction 
siamoise. 

Je Vous serais reconnaissant de vouloir bien 
me confirmer que Ie Gouvernement R oyal du 
Siam est d'accord avec cette constatation. 
Veuillez agréer, Prince, l 'assurance renouvelée 
de ma considération t r ès distinguée. 

V . K.ARNEBE EK. 
Monsieur le Prince D AMRAS, chargé d'atfaires 

du Siam. 

L EGATION ROYALE DE S IAM, 
L A lliYE 

Monsieur Ie Ministre, 
Le 8 juin 1925. 

J 'ai l'honneur d 'accuser réception de la let t re 
que Votre Excellence a bien voulu m'adresser 
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en date de ce jour, et par laquelle Elle m 'a 
déclaré que Ie Gouvernement de la Reine com
prend Ie traité d'amitié, de commerce et de 
navigation entre les Pays-Bas et Ie Siam signé 
aujourd'hui, dans ce sens, auquel il donne son 
adhésion, qu'aucune de ses clauses dans les
quelles Ie tra itement de la nation la plus favo
risée est accordé aux Pays-Bas ne sera inter
prétée comme accordant aux Pays-Bas des 
droits, pouvoirs, privilèges ou immunités décou
lant de l'existence de droits d'exemption en 
matière douanière , fiscale ou juridictionnelle 
que possèdera.ient d'autres Etats, et qui ne 
seraient pas expressément conférés par !edit 
t ra;té ou par les deux protocoles signés ce même 
jour. Le Gouvernement Royal de Siam prend 
acte de cette déclarat ion. 

Votre Excellence m'a déclaré en outre que Ie 
Gouvernement de la Reine constate qu'il est bien 
entendu que, pour ce qui concerne Ie droit 
d'évocation stipulé dans Ie protocole concer
nant la juridiction applicable aux ressortissants 
néerlandais dans le Royaume de Siam, les Pays
Bas pourront se prévaloir des mêmes avantages 
ou privilèges accordés ou à accorder dans les 
dix années à partir de la mise en vigueur du 
t ra;té susvisé, à des Puissances t ierces dont les 
ressortissants ne jouiqsent pas d'exemption 
générale de la j nridiction siamoise. 

D'ordre demon Gouvernement, j'ai l'honneur 
de déclarer que Ie Gouvernement Royal de 
Siam, est d'accord avec cette constatation. 

,Je saisis cette occasion pour Vous renouvelcr, 
Monsieur le Ministre, les assurances de ma plus 
haute considération. 

DAMRAS DAMRONG. 
Son Excellence 

Le J onkheer Dr. H. A. VAN KARNEBEEK, 
Ministre des A :ffaires E trangères. 
La Haye. 

31 Juli 1926. WET tot wijziging en verhooging 
van het zevende hoofdstuk B der Staats
begrooting voor het dienstjaar 1926. S. :;55. 

31 Juli 1926. WET houdende W1Jz1gmg van 
de wet van 22 Mei 1845, S. 22, op de in
vordering van 's Rijks directe belastingen. 
s. 256. 

Bijl. Hand. 2e Kamer 1925/1926, n°. 260, 
1- 6. 

Hand. id. 1925/1926, bladz. 1255. 
Hand. l• Kamer 192511926, bladz. 428, 443. 
WrJ WILHELMINA, ENZ .. . . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschel\ik is, eenige wijzigingen a>1,n 
te brengen in de wetgeving nopens de invorde
ring van 's Rijks directe belastingen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. , 
Art. 1. In de wet van 22 Mei 1845 (Staats

blad n°. 22) op de invordering van 's Rijks 
directe belastin~en, laatstelijk gewijzigd bij 
de wet van 21 November 1924 (Staatsblad 
n°. 526), wordeu de volgende wijzigingen aange
bracht: 

A. Aan den eersten zin van het vierde lid 
van artikel 7 wordt, met veivanging van de 
punt aan het slot door een komma, toegevoegd : 
en voorts met betrekking tot de in art. 14bis 

bedoelde bedragen, op hen welke die bedragen 
verschuldigd zijn. 

De tweede zin van dat vierde lid wordt ge
lezen : Uitgezonderd is het gedeelte van het 
loon dat naar art. 1638g van het Burgerlijk 
Wetboek, alsmede het gedeelte der in art. 14bis 
bedoelde bedragen dat naar dat art. 14bis niet 
vatbaar is voor beslag. 

Het laatste lid van artikel 7 wordt gelezen : 
Zoolang het in de vordering genoemde bedrag 

niet ten volle is voldaan, behooren de in het 
vorige lid bedoelde schuldenaren met de betaling 
voort te gaan naar gelang zij loon, bezoldiging, 
pensioen of gage verschuldigd worden. 

B. Achter artikel 7 wordt ingevoegd een 
artikel 7bis, luidende · 

De belasting, verschuldigd door hen die be
zoldiging genieten uit 's Rijks kas, kan op die 
bezoldiging worden ingehouden. Onze Minister 
van Financiën geeft de tot uit..,,oering noodige 
voorschriften. 

C. Aan artikel 9 wordt toegevoeg<!il een 3de 
nummer, luidende : 

wanneer een vordering wordt gedaan als be
rloeld is in artikel 7. 

D. Na artikel 14 wordt ingevoegd een artikel 
14bis, luidende : 

Beslag is toegelaten op de bezoldigingen 
wegens ambten en bedieningen en op pensioe
nen, met dien verstande dat van iemands totaal 
bedrag aan bezoldiging en pensioen een bedrag 
van f 800 per jaar voor beslag niet vatbaar is. 

Beslag is mede toegelaten op gage, met dien 
veretande dat ten aanzien van dat beslag art. 
1638g, eerste zin, van het Burgerlijk Wetboek 
toepasselijk is . 

2. Op Onzen last wordt de wet van 22 Mei 
1845 (Staatsblad n°. 22), zooals die bij latere 
wetten is gewijzigd, opnieuw in het Staatsblad 
opgenomen. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te Soestdijk, den 3lsten Juli 1926. 

WILHELMINA. 
De Minister van Financiën, DE GEER. 

(Uitgeg. 2 Sept. 1926.) 

31 Juli 1926. WET tot wijziging en aanvulling 
der wet van 3 April 1922 (Staatsblad 
n°. 165), houdende opheffing van een ge
deelte der stichtingen als bedoeld in artikel 
11 der wet van 5 Maart 1852 (Staatsblad 
n°. 45). S. 257. 

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

dat de noodzakelijkheid is gebleken om ten 
aanzien van de liquidatie van de stichting 
Clara Jansdr. van Sparwoude, genoemd onder 
N°. 6 op den bij de Wet van 3 April 1922 
(Staatsblad n°. 165) gevoegden staat, eene bij
zondere regeling te treffen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In de wet van 3 April 1922 (Staats

blad n°. 165, wordt het navolgende artikel 
ingelascht : 

Art. 5a. In afwijking van het vorenstaande 
behoeft het voorloopige plan tot verdeeling der 
gelden van de stichting "Clara Jansdr. van 
Sparwoude", genoemd op den bij deze wet 
gevoegden staat, niet de homologatie van voor
melde Rechtbank doch wordt het door Onzen 
Minister van Financiën definit 'ef vastgesteld, 
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waai-bij zooveel noodig met de ingebrachte be
zwaren rekening zal worden gehouden. 

Tegen de beslissing van den Minister staat 
geen voorziening open. 

In Artikel 6 wordt na "rechtbank" inge
voegd : ,,of voorzoover de stichting "Clara 
Jansdr. van Sparwoude" betreft, door hem 
zelf". 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien harer afkondi
ging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Soestdijk, den 3lsten Juli 1926. 

WILHELMINA. 
De Minister van Financiën, DE GEER. 

(Uitgeg. 20 Aug. 1926.) 

31 Juli 1926. WET tot verhooging van het 
zevende hoofdstuk B der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1926. (Uitkeering aan 
E . G. Wentink te 's-{}ravenha,ge.) S. 258. 

31 Juli 1926. WET, houdende goedkeuring 
van den onderhandschen verkoop aan de 
gemeente L eeuwarden van de aan het 
Blokhuisplein te L eeuwarden gelegen opper
vlakte, kadastraal bekend aldaar, sectie B, 
nummer 3161. S. 259. 

31 Juli 1926. WET, houdende wiJz1gmg en 
aanvulling van het Ilde hoofdstuk der 
begrooting van uitgaven van Nederlo,ndsch
Indië voor het dienstjaar 1925. S. 260. 

31 Juli 1926. WET, houdende nadere wijzi
ging van de begrooting van N ede~lo,ndsch
I náië voor het dienstjaar 1924. S. 261. 

31 Juli 1926. W ET, houdende nadere wijziging 
van de begrooting van Nederlandsch-Indië 
voor het dienstjaar 1924. S. 262. 

31 Juli 1926. WET, houdende nadere wijziging 
van de begrooting van Nederlo,ndsch-Indië 
voor het dienstjaar 1924. S. 263. 

31 Juli 1926. WET, houdende wijziging van 
de begrooting van Neder-lo,ndsch-Indië voor 
het dienstjaar 1926. S. 264·. 

31 Juli 1926. WET, houdende wijziging van 
de begrooting van Nederlandsch-Indië voor 
het dienstjaar 1926. S. 265. 

31 Juli 1926. WET, houdende wijziging van 
de begrooting van Nederlandsch-Indië voor 
het dienstjaar 1926. S. 266. 

31 Juli 1926. WET tot wijziging van het zesde 
hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het 
dienstjaar 1926. S. 267. 

31 Juli 1926. WET, houdende goedkeuring 
van het verdrag tot aanvulling van het 
Nederlandsch-Duitsche verdrag van handel 
en scheepvaart van 31 December 1851 
met daarbij behoorend protocol en van 
het Nederlandsch-Duitsche douane- en 
credietverdrag met bijlage, en daarbij be
hoorende protocollen, b6lde op 26 Novem
ber 1925 te Berlijn tusschen Nederland en 
Duitschland gesloten. S. 268. 

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

dat het verdrag tot aanvulling van het Neder
landsch-Duitsche Verdrag van handel en scheep
vaart van 31 December 1851 met daarbij be
hoorend protocol en het Nederlandsch-Duitsche 
douane- en <:>redietverdrag met bijlage en daarbij 
behoorend protocol, welke beide verdragen op 
26 November 1925 te Berlijn tusschen Neder
land en Duitschland zijn geslot en, ingevolge 
art. 58 der Grondwet de goedkeuring der Staten
Generaal behoeven. 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. Worden goedgekeurd: 
a. het, in afdrulr bij deze wet gevoegde 

verdrag tot aanvulling van het Nederlandsch
Duitsche Verdrag van 31 December 1851 met 
daarbij behoorend protocol ; 

b. het, in afdruk bij deze wet gevoegde 
Nederlandsch-Duitsche douane- en crediet
verdrag met bijlage en daarbij behoorende pro
tocollen ; 

welke beide verdragen op 26 November 1925 
te Berlijn tusschen Nederland en Duitschland 
zijn gesloten. 

Art. II. De artikelen 2 en 3 van de wet van 
31 Juli 1920 (Staatsblad n°. 681) vinden geduren
de den termijn, waarmede het in artikel 3 van 
het Nederlandsch-Duitsche douane- en crediet
verdrag genoemd crediet wordt verlengd, over
eenkomstige toepassing. 

Art. III. Deze wet treedt in werking met 
ingang van den dag volgende op dien harer 
afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Soestdijk, den 3lsten Juli 1926. 

WILHELMINA. 
De Minister van Buitenlandsche Zaken, 

VAN KA.RNEBEEK. 
De Minister van B innenl. Zaken en Landbouw, 

J. B. KAN. 
De Minister van Financiën, DE GEER. 
De Minister van Waterstaat, H . v. D. VEGTE. 
De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 

J. R. SLOTEMAKER DE BRUÏNE. 
(Uitgeg. 2 Sept. 1926.) 

VERDRAG TOT AANVULLING van het Neder
lo,ndsch-Duitsche Verdrag van handel en 
scheepvaart van 31 December 1851. 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden 
en de Duitsche Rijkspres1dent, overwegende, 
dat het passend is met het oog op de behan
deling op voet van meestbegunstiging, welke 
aan den Duitschen invoer van · goederen in 
Nederland krachtens het verdrag van handel 
en scheepvaart van 31 December 1851 gewaar
borgd wordt, aan de voortbrengselen van eiken 
aard van den bodem en de nijverheid der 
Nede~landen, die in Duitschland worden inge
voerd, eveneens de behandeling op voet van 
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meestbegunstiging te verzekeren, hebben tot 
hunne gevolmachtigden benoemd : 

Hare Majesteit de Koningin der Neder
landen: 
den Administrateur, Chef der Directie van 

Economische Zaken van het Ministerie van 
Buitenlandsche Zaken 

Dr. Johan Alexander Nederbragt, 
en 

De Duitsche Rijkspresideut; 
den Werkelijken Legatieraad en Voor

dragenden Raad bij h et Ministerie van Buiten
landsche Zaken. 

Dr. Hans Gerald Marckwald, 
die, na onderzoek hunner in goeden' en behoor
lijken vorm bevonden volmachten het volgende 
zijn overeengekomen : 

Art. 1. Artikel 28 van het Nederlandsch
Duitsche verdrag van handel en scheepvaart 
van 31 December 1851 wordt zoodanig gewijzigd, 
dat de voor de producten der Nederlandsche 
vischvangst en de voortbrengselen van eiken 
aard van de Nederlandsche koloniën voorge
schreven behandeling op voet van meestbe
gunstiging onder dezelfde voorwaarden en in 
gelijken omvang op de voortbrengselen van 
eiken aard van den bodem en van de nijverheid 
van Nederland, die in Duitschland ingevoerd 
worden, zal worden toegepast. 

2. Voor zoover in het Nederlandsch-Duitsche 
verdrag van handel en scheepvaart van 31 
December 1851 en in het onderhavige verdrag 
de re~eling der wederzijdsche economische be
trekkmgen op den grondslag der meestbegun
stiging voorgeschreven is, wordt dit beginsel 
niet toegepast : 

1 °. op de gunsten, die aan aangrenzende 
Staten worden toegestaan ter vergemakkelijking 
van het plaatselijk verkeer binnen de weder
zijdsche grensdistricten tot op een afstand van 
hoogstens 15 K . M. naar beide zijden, gerekend 
vanaf de grens ; 

2°. op de gunsten, die door een der beide 
verdragsluitende Partijen op grond van een 
bestaand of in de toekomst te sluiten tolver
bond aan een derden Staat worden toegestaan ; 

3°. op die gunsten, welke een der beide ver
dragsluitende Partijen in verdragen nopens de 
uitsluiting van dubbele belastingheffing en de 
verleening van gerechtelijke bescherming en 
rechtshulp in belastingzaken of belastingstraf
zaken aan een anderen Staat toekent ; 

4°. op de gunsten, die door Duitschland 
middelli.Jk of onmiddellijk toegestaan zijn op 
grond der vredesverdragen, welke aan den 
wereldoorlog een einde hebben gemaakt, tenzij 
die gunsten ook aan een Staat verleend .worden, 
die noch middellijk, noch onmiddellijk op grond 
van deze vredesverdragen op die gunsten aan-
spraak maakt. • 

3. Dit verdrag zal bekrachtigd worden en 
de bekrachtigingsoorkonden zullen zoo spoedig 
mogelijk te Berlijn worden uitgewisseld. Het 

. treedt met de uitwisseling der bekrachtigings
oorkonden in werking. Het kan slechts gelijk
tijdig met het Nederlandsch-Duitsche verdrag 
van handel en scheepvaart van 31 December 
1851, zooals dit door het wijzigingsverdrag van 
3 Juni 1923 veranderd is, en met inachtneming 
van de daarin voorgeschreven termijnen, worden 
opgezegd. 

Aldus geschied in tweevoud in de Neder-

landsche en de Duitsche taal te Berlijn den 
26 November negentienhonderd vijf en twintig. 

NEDERBRAGT. H. G. MARCKWALD . 
(L.S.) 

PROTOCOL behoorende bij het verdrag van 
26 November 1925 tot aanvulling van het 
Nederlandsch-Duitsche verdraq van handel 
en scheepvaart ,,an 31 December 1851. 

Bij de heden plaats gehad hebbende onder
teekening van het tusschen Nederland en 
Duitschland gesloten verdrag tot aanvulling 
van het Nederlandsch-Duitsche verdrag van 
handel en scheepvaart van 31 December 1851 
hebben de wederzijdsche gevolmachtigden het 
volgende vastgesteld : 

par. 1. De Nederlandsche Regeering en de 
Duitsche Regeering zijn het er over eens, dat 
de wederzijdsche meestbegunstiging, zooals 
deze door de bepalingen van het Nederlandsch
Duitsche verdrag van handel en scheepvaart 
van 31 December 1851, in zijn door het wijzi
gingsverdrag van 3 Juni 1923 en het onderhavige 
verdrag veranderden vorm, wordt vastgelegd, 
in ieder geval zoo Jan~ zal blijven gelden als de 
tariefgunsten van artikel 1, en deszelfs bijlage, 
van het douane- en credietverdrag van heden 
van kracht zijn. 

par. 2. Dit protocol vormt een integreerend 
bestanddeel van het in den aanhef vermelde, 
heden onderteekende verdrag en zal even lang 
geldig blij ven als dit. Door de ratificatie van 
genoemd verdrag zal ook dit protocol als ge
ratificeerd gelden. 

Ter oorkonde daarvan hebben de weder
zijdsche gevolmachtigden dit protocol onder-· 
teekend. 

Geschied · in tweevoud in de Nederlandsche 
en de Dnitsche taal te Berlijn op 26 November 
negentienhonderd vijf en twintig. 

NEDERBRAGT. H. G. MARCKWALD. 
(L.S.) 

NEDERLANDSCH-DUITSCH DOUANE- EN 
CREDIETVERDRAG 

Hare Majesteit de Koningin der ·Nederlanden 
en de Duitsche Rijkspresident, overwegende, 
dat het wenschelijk is, Nederland en Duitsch
land wederkeerig zekere economische voor
deelen toe te kennen en daardoor de econo
mische betrekkingen tusschen deze beide landen 
te bevorderen, hebben tot hunne gevolmach
tigden benoemd : 

Hare Majesteit de Koningin der Neder
landen: 

den Administrateur, Chef der Directie van 
Economische Zaken van het Ministerie van 
Buitenlandsche Zaken. 

Dr. Johan Alexander Nederbragt 
en 

De Duitsche Rijkspresident : 
den Werkelijken Legatieraad en Voordra

genden Raad bij het Ministerie van Buiten
landsche Zaken 

Dr. Hans Gerald Marckwald, 
die, na onderzoek hunner in goeden en behoor
lijken vorm bevonden volmachten, omtrent het 
navolgende verdrag tot overeenstemming zijn 
gekomen: 

Art. 1. Van de in de bijlage aangeduide 
voortbrengselen van den Nederlandschen bodem 
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e n de Ne:ierlandsche nijverheid zullen bij hunnen 
invoer in het Duitsche tolgebied geen andere 
of hoogere invoerrechten geheven worden dan 
de in de bijlage bepaalde. De bijlage vormt een 
integreerend bestanddeel van dit verdrag. 

Art. 2. De beide verdragsluitende Partijen 
zullen met betrekking tot den invoer van steen
kolen van elke soort geen toestand laten ont
staan ongunstiger dan de bestaande. De Duit
sche Regeering zal den invoer van Nederland
sche steenkolen van elke soort welwillend be
handelen . 
' De Duitsche Regeering zal den uitvoer van 
ontvette beenderen naar Nederland noch ver
bieden noch beperken ; zij waarborgt een wel
willende behandeling van den uitvoer van niet
-0ntvette b eenderen naar Nederland. 

Art. 3. Het tusschen de Nederlandsche en 
de Duitsche R egeering gesloten verdrag ·nopens 
crediet- en steenkolen van 11 Mei 1920 wordt 
in onderstaanden zin veranderd : 

1°. H et in de bijlage A van bedoeld verdrag 
geopende crediet van 140 millioen gulden aan 
Duitschland voor den aankoop van grond
stoffen (rekening B) wordt met zeven jaren 
verlengd en d erhalve voor zeventien jaren 
verleend; 

2°. de rentevoet voor deze 140 millioen 
gulden zal met ingani van 1 Januari 1927 tot 
5 ½ % verlaagd worcten ; 

3°. uiterlij k op 31 December 1936 zullen 
70 millioen gulden door Duitschland worden 
afgelost; 

4°. in den loop van het jaar 1937 zal de 
a flossing van het nog uitstaande bedrag vol
ledig plaats vinden; 

5°. de rentevoet en de vervaltermijn der 
Rijksschatkistbiljetten volgens bijlage A, alinea 
4, van het tusschen de Nederlandsche en de 
Duitsche Regeering gesloten verdrag nopens 
crediet en steenkolen van 11 Mei 1920 worden 
in overeenstemming met hetgeen hierboven 
overeengekomen is, gewijzigd ; 

6°. afgezien van de door hetgeen hierboven 
o,•ereengekomen is noodzakelijk geworden ver
anderingen, blijven de bepalingen van het 
verdrag van 11 Mei 1920 van kracht. 

Art. 4. Dit verdrag zal bekrachtigd worden. 
De bekrachtigingsoorkonden zullen zoo spoedig 
mogelijk te Berlijn worden uitgewisseld. H et 
verdrag treedt een week na mtwisseling der 
bekrachtigingsoorkonden in werking met uit
z::mdering van artikel 1, dat met terngwerkende 
kra0ht met ingang van 2 December 1925 in 
werking gesteld wordt. 

De bepalingen van artikel 1 en zijne bijlage 
en van artikel 2 blijven tot 31 December 1932 
van kracht : de bepalingen van artikel 1 en 
zijne bijlage kunnen echter door Duitschland 
reeds na afloop van 2½ jaar na het van kracht 
worden van het verdrag te allen tijde met een 
termijn van zes maanden worden opgezegd. 
Vóórdat de Duitsche Regeering echter wegens 
de strekkiµg van bepaalde in de bijlage aange
duide tariefposten tot opzegging overgaat, zal 
zij tijdig met de Nederlandsche Regeering in 
onderhandelingen treden, teneinde de tarief
posten, welker strekking de aanleiding tot op
zegging zoude geven , door andere gunsten op 
het gebied van het douanetarief te vervangen. 
Mocht hieromtrent geen overeenstemming ver
kregen worden en moet de Duttsche Regeering 

dientengevolge tot opzegging overgaan, dan 
kan de Nederlandsche Regeering de naleving 
der bepalingen van artikel 3 sub 1 nopens de 
verlenging van het crediet beperken tot den 
tijdsduur, gedurende welken de tariefovereen
komsten van artikel 1 van kracht zullen zijn 
geweest . De bepalingen sub 3 en 4 zullen zich 
dan bij den in overeenstemming hiermede be
rekenden geldigheidsduur der credietverlenging 
aanpassen. 

Aldus geschied in tweevoud in de Neder
landsche en de Duitsche taal te Berlijn den 
26 November negentienhonderd vijf en t wintig. 

NEDERBRAGT. H. G. MARCKWALD . 

(L.S.) 

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 1 

Re.chten bij den invoer in het Duitsche douanegebied 

Benaming der goederen 

~cj~ 
~~ s 
tg~ 
~ ..-1 : :::? 
l> ,.p:; 
c:: g c:: 

H t>. -

uit 23 aardappelen, versch, voor den 
l en December van het vooraf
gaande jaar geoogst, in den tijd 
van 15 F ebrnari tot 15 April . . 
Opmerking : Om van het verlaagde 

invoerrecht te genieten, moet en 
degenen, die de aardappelen ten 
invoer aanbieden, voor iedere 
zending een verklaring van een 
Nederlandsche autoriteit over
leggen, waaruit blijkt, dat de 
aardappelen in Nederland vóór 
den lsten December van het 
voorafgaande jaar geoogst zijn. 
De Regeeringen der verdragslui
tende Partijen zullen zich ver
staan over de aanwijzin° der 
met het afgeven der verklarin 
gen te belasten autoriteiten en 
over de bij de afgifte in acht t e 
nemen gedragslijn. In gevallen 
van tw\jfel blijft den. Duitschen 
a utoriteiten het recht voorbe
houden, na te gaan of de inge
voerde aardappelen in Nederland 
voor den l sten December van 
het voorafgaande jaar geoogst 
zijn. 

uit 33 groenten, versch : 
witte kool .... .. . .. . 
roode kool en savoye kool: 
in den tijd van 1 J anuari tot 31 Mei 
in den t ijd van 1 Juni tot 31 D e-
cember . .... . . ... . . 

tomaten: 
in den tijd van 1 Mei tot 30 Sep-
tember . . . . . ... .. . 
in den tijd van 1 October tot 30 
April .. . . 
bloemkool. . ...... . 

spruitkool : 
in den tijd van 1 December tot 
31 Maart .......... . 
in d en t ijd van 1 April tot 30 No-
vember .... . . . _ . .. . 

1.00 

2.00 

2,00 

3.00 

4.00 

6.00 
5.00 

5.00 

10.00 
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komkommers en augurken : 
in den tijd van 16 April tot 15 
September 
uien ... 
wortelen . 
kropsla . . . . 

uit 38 boomen, wijnstokken, vaste plan
ten, struiken, stekken en andere 
levende gewassen zonder of met 
aardkluiten, ook in potten of 
kuipen ; entrijzen : 

planten in potten : 
pelagonias, fuchsias, cinerarias, 
resedas . . . . . . . 
planten zonder aardkluiten 

andere: 

5.00 
4.00 
5.00 
7.00 

60.00 
40.00 

magnolias en laurier met aard-
klmten . . . . . . . . . 15.00 
ilex, aucuba, rhododendron en 
azaleas met aardkluiten . . . . 20.00 
taxus en buxus met aardkluiten 25.00 
blauwspar en chamaecyparis met 
aardkluiten . . . . . . . . . . 30.00 

uit 40 hyacinthen-, tulpen- en narcissen
bollen . . . . . . . . . . . . 20.00 

uit 45 wijndruiven, versch (tafeldruiven) 
in postpakketten ingevoerd : 
van een gewicht tot en met 5 K . G. 15.00 
van meer dan 5 K.G. tot en met 
15 K.G ...... . 20.00 

uit 4 7 ander fruit, versch : 
kersen . . . . . . . 6.00 
aardbeien . . . . . . . . . . . 15.00 

uit 115 visschen, levende en niet levende, 
versch, ook bevroren : 
zeelt . . . . . . . . . . . . . 20.00 

uit 119 zeemosselen, levend of alleen af
gekookt of gezouten, ook van 
de schaal ontdaan : 

oesters . . . . . . . . . bruto 250,00 
uit 135 kaas : 

andere: 
Edammer- en Goudakaas . .. ·20.00 

Opmerkingen : 
1°. Indien Duitschland aan 

een derde land voor eenige 
andere bijzonder soort van harde 
kaas een lager recht zou toe
staan dan voor de genoemde 
Nederlandsche kaas8oorten, dan 
zal op deze hetzelfde recht wor
den toegepast. 

2°. Bij het douaneonder7.oek 
zal voor de vaststelling van de 
kaassoorten vorm en uiterlijk 

der goederen niet alleen als maat
staf dienen. 

uit 166 vette oliën in vaten : 
koolzaadolie en raapolie . . . . 2.50 
heukennotenolie, aardnotenolie, 
maanzaadolie, negerzaadolie, se
samolie en zonnepittenolie van 
den len Augustus 1926 af . . . . 2.50 
katoenzaadolie . . . . . . . . , 2.50 
andere in het tarief van invoer
rechten niet afzonderlijk genoemde 
vette olie . . . . . . . . . . . 2.50 

uit 207A geharde vette oliën . . . . . 3.00 
208 gecondenseerde melk (melk

stroop), ook met toevoeging van 
suiker . . . . . . . . . . 40.00 

uit 335 zink- en loodwit . . . . . 7.50 

PROTOCOL behoorende bij het Nederlandsch
Duitsche Douane- en Credietverdrag. 

Bij de heden plaats gevonden hebbende 
onderteekening van het tusschen Nederland en 
Duitschland gesloten Douane- en Credietver
drag, hebben de wederzijdsche gevolmachtigden 
het navolgende vastgesteld: . 

par. 1. Op verzoek zal de Nederlandsche 
Regeering tijdig vóór de in werkingtreding van 
een nieuw Duitsch autonoom douanetarief 
met de Duitsche Regeering in onderhande
lingen treden, opdat de in de bijlage bij artikel l 
vermelde bepalingen op het gebied van het 
douanetarief aan het nieuwe douanetarief 
kunnen worden aangepast . Deze aanpassing 
zal op zoodanige wijze geschieden, dat het 
nieuwe aanbod in zijn geheel geen grootere 
belasting van den Nederlandsc)len invoer van 
goederen naar DuitschlaI\d op de in aanmer
king komende gebieden beteekent dan het 
onderhavige tusschen Nederland en Duitsch
land overeengekomen verdragstarief. 

In geval tusschen de beide Partijen geene 
overeenstemming kan worden bereikt over de 
vraag of het Duitsche aanbod in zijn geheel 
geen grootere belasting van den Nederlandschen 
invoer van goederen naar Duitschland op de 
in aanmerking komende gebieden vormt, wordt 
deze vraag op verlangen van een der Partijen 
aan een Scheidsgerecht voorgelegd. 

Het Scheidsgerecht bestaat uit vijf leden ; 
het wordt op zoodanige wijze gevormd, dat 
iedere Partij binnen een maand, nadat het 
Scheidsgerecht is aangevraagd, naar vrije keuze 
een Scheidsrechter benoemt ; de verdere drie 
Scheidsrechters worden binnen dezelfde maand 
door de Partijen met onderling goedvinden 
aangewezen. Deze drie Scheidsrechters moeten 
op economisch gebied ervaren onderdanen van 
verschillende Staten zijn, op het gebied der 
beide Partijen geen woonplaats hebben en niet 
in haar dienst staan.Uit hun midden wordt de 
Voorzitter door de Partijen gemeenschappelijk 
aangewezen. Indien de aanwijzing van de ge
meenschappelijk te benoemen Scheidsrechters 
of de keuze van den Voorzitter niet binnen den 
genoemden termijn van een maand geschiedt, 
dan kan iedere Partij den President van het 
Permanente Hof van Internationale Justitie 
te 's-Gravenhage verzoeken, de Scheidsrechters 
te benoemen of den Voorzitter te kiezen. 

De Voorzitter bepaalt den zetel van het 
Scheidsgerecht. 

Het Scheidsgerecht kan besluiten nemen, 
indien alle leden regelmatig opgeroepen en ten
minste de niet door de Partijen benoemde leden 
aanwezig zijn. De beslissingen worden bij een
voudige meerderheid van stemmen genomen. 
In geval van staking der stemmen heeft de 
Voorzitter de beslissende stem. Overigens wordt 
de procedure door het Scheidsgerecht zelf 
bepaald. 

Iedere Partij draagt de vergoeding voor de 
werkzaamheid van den door haar benoemden 
Scheidsrechter, alsook de helft van de ver
goeding voor de werkzaam.heid van de overige 
Scheidsrechters. Iedere Partij draagt de helft 
der proceskosten. 

De beslissing van het Scheidsgerecht zal 
alleen loopen over de vraag, of de vereischte 
gelijkwaardigheid van het Duitsche aanbod 
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in zijn geheel met de geldende overeenkomsten 
bereikt is en niet eventueel over de afzonder
lijke tariefposten. Zoolang geen overeenstem
ming bereikt is of zoolang het Scheidsgerecht 
niet beslist heeft, dat het Duitsche aanbod in 
zijn geheel geen grootere belasting van den 
Nederlandschen goedereninvoer naar Duitsch
land op de in aanmerking kom.ende gebieden 
vormt, blijven de oude douanerechten van 
kracht. 

par. 2. Indien bij de binnenkort te ver
wachten onderhandelingen over handelsver
dragen voor hol glaswerk. Douanetarief n°. 737, 
en voor kabels, enz. geene concessies op het 
gebied der douanerechten gedaan worden of 
zoodanige dat zij door hare specialiseering aan 
de bijzondere Nederlandsche belangen b\J den 
uitvoer niet beantwoorden, dan is de Duitsche 
Regeering bereid over de aanvulling van het 
onderhavige verdragstarief op deze gebieden 
opnieuw te onderhandelen, zonder op bij
zondere tegenprestaties aanspraak te maken. 

par. 3. Dit protocol vormt een integreerend 
bestanddeel van het in den aanhef vermelde, 
heden onderteekende verdrag en zal even lang 
als dit geldig blijven. Doo,r de ratificatie van 
genoemd verdrag zal ook dit protocol als ge
ratificeerd gelden. 

Ter oorkonde daarvan hebben de weder
zijdsche gevolmachtigden dit protocol onder
teekend. 

Geschied in tweevoud in de Nederlandsche 
en de Duitsche taal te Berlijn op 26 November 
negentienhonderd vijf en t\vintig. 

NEDERBRAGT. H. G. MARCKWALD. 
(L.S.) 

PROTOCOL VAN ONDERTEEKENING be
hoorende bij het Nederlandsch-Duitsche 
douane- en credietverdrag en het aanvullings
verdrag tot het Nederlandsch-Duitsche ver
drag van handel en scheepvaart van 31 
December 1851. 

Bij de onderteekening van de heden gesloten 
verdragen heeft er tusschen de beide verdrag
sluitende partijen eenstemmigheid over bestaan, 
dat 

10. de bepaling van artikel 3 sub 4 van het 
douane- en credietverdrag zich niet tegen een 
aflossing van het nog uitstaande deel van het 
crediet aan het einde van het jaar 1937 verzet; 

20. tot de voortbrengselen van den bodem 
en de nijverheid in den zin van de getroffen 
overeenkomsten ook de producten der veeteelt 
behooren; 

3°. de volgens artikel l van het douane- en 
credietverdrag overeengekomen douanerechten 
ook niet door vermenigvuldigingscoëfficienten 
of dergelijke verhoogd zullen mogen worden. 

Gedaan in tweevoud in de Nederlandsche en 
Duitsche taal te Berlijn op 26 N0vember negen
tienhonderd vijf en twintig. 

NEDERBRAGT, H. G. MARCKWALD. 
(L.S.) 

ZUSATZVERTRAG zuni deutsch-niederlän
dischen Handels- und Schiffahrtsvertrag 
vont 31. Dezember 1851. 

Der Deutsche R eichspräsident und Ihre 
Majestät die Königin der Niederlande haben 
in der Erwägung, dasz es angemessen ist, im 
Rinblick auf die meistbegünstigte Behandlung, 

welche der deutschen W areneinfuhr in den 
Niederlan<len kraft des Handels- und Schif
fahrtsvertrages vom. 31. Dezember 1851 ge
währt wird, für die Erzeugnisse jgder Art des 
Bodens und des Gewerbefleiszes der Niederhmde, 
welche in Deutschland eingeführt werden, 
gleichfalls meistbegünstigte Behancllung zu 
gewähren, 7.11 ihren Bevollmächtigten ernannt: 

Der Deutsche Reichspräsident : 
den Wirklichen Legationsràt und Vortragen

den Rat im Auswärtigen Amt 
Dr. Hans Gerald Marckwald, 

und 
Ihre Majestät die Königin der Niederlande: 

den MinistteriaJdirektor, Leiter der Direktion 
für wirtschaftliche Angelegenheiten des Aus
wärtigen Amts 

Dr. Johan Alexander Nederbragt, 
die nach Prüfung ihrer in guter und gehöriger 
Form befundenen Vollmachten folgendes ver
einbart haben: 

Art. I. Artikel 28 des deutech-niederlän
dischen Handels- und Schiffahrtsvertrages 
vom 31. Dezember 1851 wird dahin abgeändert, 
dasz die für die Produkte des niedcdänilischen 
Fischfangs und die Erzeugnisse jeder Art der 
niederländischen Kolonien vonresehene meist
begünstigte Behandlung unter ~ den nämlichen 
Vóraussetzungen und in dem gleichen Ufi;
fangè zur An\\endung gelangen soli auf die 
Erzeugnisse jeder Art des Bodens .und des 
Gewerbefleiszes der Niederlande, welche in 
Deutschland eingeführt werden. 

Art. 2. Soweit in dem deutsch-niederlän
dischen Handels- . und Schiffahrtsvertrag und 
in dem vorliegenden Vertrag die Regelung der 
beiderseitigen wlrtschaftlichen Beziehungen auf 
der Grundlage der Meistbegünstigung v?r
gesehen ist, findet dieser Grundsatz keme 
Anwendung: 

1. auf die Begünstigungen, welche angren
zenden Staaten zur Erleichterung des örtlichen 
Verkebrs innerhalb èler beidersèitigen Grenz
bezirke bis zur Ausdehnung von höchstens 
15 km nach beiden Seiten, von der Grenze ab 
gerechnet, gewährt werden ; 

2. auf die Begünstigungen, welche v?n 
einem der beiden vertragschlieszenden Teile 
einem dritten Staate auf Grund einer bestehen
den oder künftig vereinbarten Zollvereinigung 
zugestanden werden . . 

3. auf diejenigen Begünstigungen, die emer 
der beiden vertragschlieszenden Teile in ·Ver
trägen über den Ausschlusz der Doppelbe
steuerung und die Gewährung van Rechts
schutz und Rechtshilfe in Steuersachen oder 
Steuerstrafsachen einem anderen Staate zuge
steht; 

4. auf die Begünstigungen, die von Deutsch
land mittelbar oder unmittelbar auf Grund 
der den Weltkrieg beendigenden Friedensver
träge zugestanden worden sind, es sei denn, 
dasz die Begünstigungen auch einem Staate 
eingeräumt werden, der sie weder mittelbar 
noch unmittelbar auf Grund dieser Friedens
verträge in Anspruch nimmt. 

Art. 3. Dieser Vertrag soli ratifiziert werden 
und die Ratifikationsurkunden sollen sobald 
wie möglich in Berlin ausgetauscht werden. 
Er tritt mit dem Austausch der .Ratifikationsur 
kunden in Kraft. Er kann nur gleichzeitig mit 
dem deutsch -niederlänclischen Hanèlels- und 
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Schiffahrtsvertrag vom 31. Dozember 1851, 
wie er dnrch den Abändernngsvertrag ,,om 3. 
,Juni 1923 abgeändert worden ist, nnd zu den 
do_·t vor~e~chi,nen Fristen gekündigt werden. 

So geschehen in doppelter Ausfertigung in 
deutscber und niederländischer Sprache zn 
Berlin am 26. November eintausendneunhun
dertfünfundzwanzig. 

H. G. MARCKWALD. NEDERBRAG1'. 
(L.S.) 

PROTOKOLL zum Zusatz,;ertrag vom 26. 
November 1925 zum deutsch-niederländischen 
Handels- und Schifjahrtsvertrag vom 31. 
Dezember 1851. 

Bei der heute erfolgten Unterzeichnung des 
zwischen Deutschland und den Niederlanden 
gescblossenen Zusatzvertrags zu m deutsch
niederländischen Handels- und Schiffahrtsver
trag vom 31. Dezember 1851 haben die beide-r
seitigen Bevollmächtigten folgendes festgestellt: 

§ l. Die Deutsche Regierung und die Nieder
ländische Regierung sind darüber einig, dasz 
die gegenseitige l\foistbegünstigung, wie sie 
durch die Bestimmungen des deutsch-nieder
ländischen Handels- und Schiffahrtsvertrags 
vom 31. Dezember 1851 in seiner durcb den 
Abänderungsvertrag vom 3. Juni 1923 und 
den vorliegenden Vertrag abgeänderten Ge
stalt festgelegt wird, jedenfalls so lange in 
Geltung bleiben soli, als die Tarifvergünsti
gungen des Artikel 1 und seiner Anlage des 
Zoll- und Kreditvertrags vom heutigen Tage 
in K.raft sind. 

§ 2. Dieses Protokoll bildet einèn inte
grierenden Bestandteil des im Eingang er
wähnten heute unterzeichneten Vertrags und 
soli ebenso lange iv Geltung bleiben wie dieser. 
Durch die Ratifikation des genannten Ver
trags gilt auch dieses Protokoll als ratifiziert. 

Zu Urkun d dessen ha ben die beiderseitigen 
Bevollmäcbtigten dieses Protokoll unter
zeichnet. 

Geschehen in doppelter Ausfertigung in 
deutscher und niederländischer Sprache zu 
Berlin am 26 November eintausendneunhun-
dertfünfundzwanzig. • 

H. G. MARCKWALD . NEDERBRAG1'. 
(L.S.) 

DEUTSCH-NIEDERLANDJSCHER ZOLL
UNB ~REDITVERTRAG 

Der Deutsche Reichpräsident und Ihre 
Majestät die K.önigin der Niederlande haben 
in der Erwägung, dasz es wünschenswert ist, 
Deutschland und den Niederlanden gegenseitig 
gewisse wirtschaftliche V orteile zuzusichern 
und dadurch die wirtschaftlichen Beziehungen 
zwischen diesen beiden Ländern zu fördern, 
zu ihren Bevollmächtigten ernannt: 

· Der Deutsche Heichspräsider>t: 
den Wirklichen Legionsrat und Vortragenden 

Rat im Auswärtigen Amt 
Dr. Hans Gerald l\farckwald 

und 
Ihre Majestät die Königin der Niederlande : 

den Ministerialdirektor, Leiter der Direk
tion für wirtschaftliche Angelegenheiten des 
Auswärtigen Amts 

Dr. Johan Alexander Nederbragt, 
die nach Prüfung ihrer in guter und geböriger 

Form befundenen Vollmachten nachstehenden 
Vertrag vereinbart haben: 

Art. 1. Von den in der Anlage bezeichneten 
niederländischen Boden- und Gewerbeerzeug
nissen sollen bei ihrer Einfuhr in das deutsche 
Zollgebiet keine anderen oder höheren als die 
in der Anlage bestimmten Eingangszölle er ho ben 
werden. Die Aulage bildet einen wesentlichen 
Bestandteil dieses Vertrages. 

Art. 2. Die beiden vertragschlieszenden 
Teile werden hinsichtlich der Einfuhr von Kohle 
aller Art k<ine Verschlechterung des bestehen
den Zustandes eintreten lassen. Die Deutsche 
Regierung wird die Einfuhr niederländischer 
Steinkohlen aller Art wohlwollend behandeln. 

Die Deutsche Regierung wird die Ausfuhr 
entfetteter K.nochen nach den Niederlanden 
weder verbieten noch beschränken ; sie sichert 
der Ausfuhr nicht entfetteter Knochen nach den 
Niederlanden wohlwollende Behandlung zu-. 

Art. 3. Der Vertrag zwischen der Deutschen 
und der Niederländiscben Regierung über 
Kredit und Steinkohlen vom ll. Mai 1920 wird 
im nachfolgenden Sinne geändert : 

l. Die in der Anlage A jenes Vertrages 
genannte Eröffnung eines Kredites von 140 
Millionen Gulden an Deutschland zum Ankauf 
von Rohstoffen (Rechnung B) wird um sieben 
Jahre verlängert und demgemäsz auf siebzehn 
J ahre erstreckt ; 

2. der Zinsfusz für diese 140 Millionen 
Gulden wird ab l. Januar 1927 auf 5½ v. H . 
herabgesetzt ; . 

. 3. spätestens am 31. Dezember 1936 werden 
70 Millionen Gulden von Deutschland abge
deckt; 

4. im Laufe des Jahres 1937 findet die · 
Abdeckung des Restbetrages völlig statt; 

5. der Zinssatz und die Fälligkeit der 
Reicbsschatzscheine gemäsz Absatz 4, Anlage 
A des Vertrages zwischen der Deutschen und 
der Niederländischen Regierung über Kredit 
und Steinkohlen vom ll. Mai 1920 ändern sich 
entsprechend den vorstehenden Vereinbarungen; 

6. abgesehen von den durch die _ _vorstehen
den Vereinbarungen bedingten Anderungen 
bleiben die ·Bestimmungen des Vertrages vom 
ll. Mai 1920 in Kraft. 

Art. 4. Dieser Vertrag unterliegt "der R ati 
fika.tion . Die Ratifikationsurkundensollensobald 
als möglich in Berlin ausgetauscht werden. 
Der Vertrag tritt eine Woche nach Austauscli 
der Ratifikationsurkunden in Kraft mit Aus
nahme des Artikel 1, der rückwirkend vom 2. 
Dezember 1925 in Geltung gesetzt wird. 

Die Bestimmungen des Artikel 1 und seiner 
Anlage und des Artikel 2 bleiben bis zum 31. 
Dezember l!l32 in Geltung, die Bestimmungen 
des Artikel 1 und seiner Anlage können jedoch 
deutscherseits bereits nach Ablauf von 2½ 
Jahren nach Inkrafttreten des Vertrages jeder
zeit mit einer Frist von sechs Monaten ge
kündigt werden. Bevor die Deutscl>e Regierung 
jedoch wegen der Gestaltung etwaiger in der 
Anlage verzeichneter Zollpositionen zur K.ün
digung schreitet, wird sie rechtzeitig II'it der 
Niederländischen Regierung in Verhandlungen 
eintreten, um die Zollpositionen, deren Ge
staltung Anlasz zur K.ündigung geben würde, 
durch andere Zolltarifvergünstigungen zu 
ersetzen. K.ommt es zu keiner Einigung hieri.iber 
und musz die Deutsche Regierung infolgedessen 
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die Kündiging aussprechen, so kann die Nieder
ländische Regierung die Erfüllung der Bestim
mungen der Ziffer 1 des Artikel 3 über dio 
Verlängerung des Kredits auf die Zeitdauer 
beschränken, in der die Tarifabreden des 
Artikel 1 in Krafv waren. Die Bestimmungen 
der Zifiern 3 und 4 schlieszen sich an die bier
nach bemessene Geltungsdauer der Kredit
verlängerung entsprechend an. 

So geschehen in doppelter Ausfertigung in 
deut~cher und niederländischer Sprache zu 
Berlm am 26. November eintausendneunhun
dertfünfundzwanzig. 

H. G. l\!IARCKWALD . NEDERB.RAOT . 

(L.S.) 

A NLAOE ZU A RTIKEL 1 

Zölle bei der E in/uhr in das deutache Zollgebie 

... . "' '~.,.!, ::;j .... "' . 
~~ 
ol O"' ~A] 

Ï:: 8 
~ ~ Benennung der Gegenatände 

z 
~ - ~ 

"' 
a.us 23 Kartofieln, frisch, vor dem 1 

Dezember des Vorjahres geerntet, 
in der Zeit vom 15. Februar bis 15. 
April . . . . . . . . . . . . . 1.00 

A nmerkung: Urn den ermäs
zigten Zollsatz zu genieszen, 
müssen die Embringer für jede 
Sendung ein Zeugnis einer nie
derländischen Behörde beibrin
gen, aus dem erhellt, dasz die 
K artofieln in den Niederlanden 
vor dem 1. Dezember des Vor
jahres geerntet worden sind. Die 
R egierungen der vertragschlies
zenden Teile werden sich über 
die Bezeichnung der mit der 
Ausfertigung der Zeugnisse be
trauten Behördcn und üher das 
bei der Ausfertigung zu beobach
tende Verfahren verständigen. 
In Zweifelsfällen bleibt den 
deutschen Behörden das Recht 
gewarht, nachzuprüfen, ob die 
eingeführten K artofieln in den 
Niederlanden vordem 1. Dezem
ber des Vorjahres geerntet wor
den sind. 

aus 33 Küchengewächse, fri sch : 
WeiszkohT. . . . . . . . . . . 2.00 
R otkohl und Wirsingkohl: 
in der Zeit vom 1. J anuar bis 31. 
Mai . . . . . . . . . . . . . 2.00 
in der Zeit vom 1. Juni bis 31. 
Dezember . . . . . . . . . . . 3.00 

Tomaten: 
in der Zeit vom 1. Mai bis 30 Sep
tember . . . . . . . . . . . . 4.00 
in der Zeit vom 1. Oktober bis 30. 
April. . . . . . . . . . . . . 6.00 
B!umenkohl . . . . . . . . . . 5.00 

R osenkohl : 
in der Zeit vom 1. Dezember bis 
31. März . . . . . . . . . . . 5.00 
in der Zeit vom 1. April bis 30. 
November . . . . . . . . . . 10,00 

Gurken: 
in der Zeit vom 16. April bis 15. 
September 
Zwiebeln . . . . . . . .. . . 
K arotten . . ... . . . .. . 
Kopfsala.t . . . . . . . . . . . 

aus 38 Bäume, R eben, Standen, Sträu
cher, Schöszlinge zum Verpflanzen 
und sonstige lebende Gewächse, 
ohne oder mit Erdballen, auch in 
Töpfen oder Kü beln ; Pfropfreiser : 

5.00 
4.00 
5.00 
7.00 

Pflanzen in Töpfen : 
Pelagonien, Fuchsien, Cinerarias, 
Resedas . . . . . . . . . . . . 60.00 
Pflanzen ohne E rdballen . . . . 40.00 

Andere : 
Magnolien und Kirschlorbeer mi t . 
Erdballen . . . . . . . . . . . 15.00 
Ilex, Aucuba, Rhododendron und 
Azaleen mit Erdballen . . . .. 20.00 
Taxus und Buxus mit Erdballen 25.00 
Blautanne und Chamaecyparis 
mit Erdballen . . . . . . . . . 30.00 

aus 40 H yacirtthen-, Tulpen- und Nar
zissen-Zwiebeln . . . . . . . . 20.00 

aus 45 Weintraubeil, frisch (Tafeltrau
ben) in Postsendungen von einem 
Gewicht : 
bis 5 Kilogramm einschliet szlich 
eingehend . . . . . . . . . . . 15.00 
von mehr als 5 Kilogramm bis 15 
Kilogramm einschlieszlich ein-
gehend . . . . 20.00 

aus 47 Anderes Obst, frisch : 
Kirschen . . . 6.00 
Erdbeeren. . . . . . . 15.00 

aus 115 Fische, lebende und nicht leben-
de, fri sch, auch gefroren : 
Schleie . . . . . . . . . . . . 20.00 

aus 119 Seemuscheln, lebend oder blosz 
abgekocht oder eingesalzen, auch 
von der Schale befreit : 
Austern . . . .. . . . . . rh. 250.00 

aus 135 Käse: 
Anderer : 

Edamer - und Goudakäse . . . . 20.00 
A nrnerlcungen : 
Jo. Falls Deutschland einem 

cl.ritten Lande für irgendeine 
andere besondere Sorte von 
H artkäse einen niedrigeren Zoll 
zugestehen sollte als für die ge
nannten niedcrländiscben Käse
sorten, so wird auf diese der 
gleiche Zol1satz angewendet 
werden . 

2°. Bei der Zollnachschau soll 
für die Feststellung der Käse
sorten Form und äuszeres Anse
hen der Ware nicht allein masz
gebend sein. 

aus 166 Fette öle, in Fässern : 
Rapsöl und R üböl . . . . . . . 2.50 
Bucheckernöl, Erdnuszöl, llfohnöl , 
Nige~öl, Sesam.öl und Sonnenblu
menöl vom 1. August 1_926 ab . . 2.50 
Baumwollsam.enöl . . . . . . . 2.50 
Anderes im Zolltarif nicht beson-
ders genanntes fet tes ö l . . . . 2.50 

aus 207A Gehärtete fette öle . . . . 3.00 
208 Milch. ein1rndicbt (Sy.rupmilch), 

auch mit Zusatz von Zucker . . 40.00 
aus 335 Bleiweisz und Zinkweisz . . . 7.50 
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PROTOKOLL zum deutsch-niederwndischen 
Zoll- und Kreditvertrag. 

Bei der heute erfol~ten Unterzeichnung des 
zwischen Deutschlanct und den Niederlanden 
geschlossrnen Zoll- und Kredietvertrags haben 
die beiderseitigen Bevollmächtigten folgen des 
festgestellt : 

§ 1. Auf Antrag wird die Niederländische 
Regierung rechtzeitig vor Inkrafttreten eines 
neuen deutschen autonomen Zolltarifs mit der 
Deutschen R egierung in Verhandlungen ein
t reten, damit die in der Anlage zu Artikel 1 
verzeichneten zolltarifarischen Bestimmungen 
dem neuen Zolltarif angepaszt werden können. 
Diese Anpassung wird in der Weise erfolgen, 
dasz das neue Angebot in seiner Gesamtheit 
keine gröszere Belastung der niederländischen 
W areneinfuhr nach Deut schland auf den in 
Betracht kommenden Gebi~ten darstellt als 
der vorliegend vereinbarte deutsch-nieder 
ländische Vertragstarif. 

Falls eine Einigung zwischen den beiden 
Parteien darüber, ob das deutsche Angebot in 
seiner Gesamtheit keine grö~zere Belastung 
der niederländischen W areneinfuhr nach 
Deutschland auf den in Betracht kommenden 
Gebieten darstellt, nich erzielt werden kann, 
so wird diese Frage auf V, rlangen einer Partei 
einem Schiedsgericht unterbreitet . 

Das Schiedsgericht besteht aus fünf Mit
gliedern; es wird in der Weise gebildet, dasz 
jede Partei innerhalb eines Monats, nachdem 
das Schiedsgericht verlangt worden ist, nach 
Jreier Wahl einen Schiedsrichter ernennt ; die 
drei weiteren Schiedsrichter werden innerhalb 
desselhen Monats von den Parteien im ge
meinsamen Einverständnis berufen . Diese drei 
Schiedsrichter sollen auf dem Gebiet der Wi~t
schaft erfahrene Angehörige verschiedener 
Staaten sein, in den Gebieten der beiden Par
teien keinen Wohnsitz ha.ben und nicht in 
ihrem Dienste stehen. Aus ihrer Mitte wird 
der Vorsitzende durch die Parteien gemeinsam 
bezeichnet. Wenn die Bezeichnung der ge
meinsam zu berufenden Schiedsrichter oder 
die Wahl des Vorsitzenden nicht innerhalb der 
Monatsfrist erfolgt, so kann jede Partei den 
Präsidenten des Ständigen Internationalen 
Gerichtshofs im H aag ersuchen, die Schieds
richter zu ernennen oder den Vorsitzenden zu 
wählen. 

Der Vorsitzende bestimmt den Sitz des 
Schiedsgerich~s. : 

Das Schied.sgericht ist beschlusfähig, wenn 
alle Mitglieder ordnungsgemäsz geladen und 
mindestens die nicht von den Parteien ernann
ten Mitglieder anwesend sind. Die Entschei
dungen werden mit -einfacher Stimmenmehrheit 
getroffen. Im Falle der Stimmengleich eit hat 
der Vorsitzende die ausschlaggebende Stimme. 

Im übrigen wird das Verfahren von dem 
Schiedsgericht selbst bestimmt. 

Jede Partei t rägt die Vergütung für die 
Tätigkeit -des von ihr ernannten Schiedsrich
ters sowie die H älfte der Vergütung für die 
Tätigkeit der übrigen Schiedsrichter. Jede 
P ar tci trägt die H älfte der Kosten des Ver
fahrens. 

Die Entscheidung der Scheidsgerichts hat 
lediglich darüber zu erfolgen, ob die erforder
liche Gleichwertigkeit des deutschen Angebots 

in seiner Gesamtheit mit den bisherigen Ver
einbarungen erzielt ist und nicht etwa über 
die einzelnen Tarifpositionen. Solange keine
Einigung stattgefunden hat oder das Schieds
gericht entschieden hat, dasz das deutsche
Angebot in seiner Gesamtheit keine gröszere
Belastung der niederllindischen Wareneinfuhr 
nach Deutschland auf den in Betracht kom
menden Gebieten darstellt, bleiben die alten 
Zollsätze in Geltung. 

§ 2. Sollten in den bevorstehenden H andels
vertragsverhandlungen für Hohlglas der Zoll
tarif-Nr. 737 und für Kabel keine oder solche
zolltarifarischen Zugest ändnisse gemacht wer
den, die durch ihre Spezialisierung den be
sonderen niederländ:ischen Ausfuhrinteressen. 
nicht entsprechen, ist die Deutsche Regierung 
be-reit, über die Ergänzung des vorliegenden 
Vertragstarifs auf diesen Gebieten erneut zu 
verhandeln, ohne besondere Gegenleistungen 
zu beanspruchen. 

§ 3. Dieses Protokoll bildet einen inte
grierenden Bestandteil des im· Eingang er
wähnten heute unterzeichneten Vertrages und 
sol! ebenso lange in Geltung bleiben wie dieser. 
Durch die R atifikation des genannten Ver
trages giJt. auch dieses Protokoll als ratifiziert. 

Zu Urkund dessen haben die beider~eitigen 
Bevollmachtigten dieses Protokoll unter
zeichnet. 

Geschehen in doppelter Ausfertigung in 
deutscher und niederländischei· Sprache zu 
Berlin am 26. November eintausendneunhun
dertfünfundzwanzig. 

E. G. MARCKWALD, NEDERBRAGT. 
IL. S.) 

UNTERZEICfu~UNGSPROTOKOLL 7U dem 
deu.tsch-niederlöndischen Zoll- und Kredit
vertrag und dem Zusatz ,:ertrag zu detn 
deutsch-niederländischen Handels- und 
Schiffahrtsvertrag votn 31. Dezember 1851. 

Bei Unterzeichnung der heute abgeschlos
senen Verträge hat Einigkeit zwischen den 
beiden vertragschlieszenden Teilen darüber 
bestanden, dasz 

1. die Bestimmung der Ziffer 4 des Artikel 3, 
des Zoll- und Kreditvertrags einer Abdeckung· 
des Restbetrages des Kredits am Schlusse des-
J ahres 1937 nicht entgegensteht ; 

2. zu den Boden- und Gewerbeerzeugnissen_ 
im Sinne der getroffenen Vereinbarungen auch 
die Erzeug:iiisse: der ,Viehzucht gehóren; 

3. die gemä~z Artikd 1 des Zoll- und Kre
ditvertrags vereinbarten Zollsätze auch nicht 
durch Vervielfältigungskoeffizienten oder der
gleichen erhöht werden dürfen. 

Geschehen in doppelter Ausfertigung in 
deutscher .und niederländischer Sprache zu 
Berlin am 26. November eintausendneunhun-
dertfünfundzwanzig. 

H. G. MA.RCKWALD. NEDERBRAGT. 
(L.S.) 

31 J uli 1926. WE·r, houdende machtiging tot 
het aangaan van eene overeenkomst met 
de Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen betreffende den spoor
weg van Boxtel naar de Duitsche grens in. 
de richting van Wezel . S. 269. 
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WIJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is Onze 1\1:inisters van Water
staat en van Financiën t e machtigen tot het 
aangaan van eene overeenkomst met de Maat
s chappij tot Exploit atie van Staatsspoorwegen 
betreffende den spoorweg van Boxtel naar de 
Duitsche grens in de richting van Wezel; 

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

Eenig artilcel. 
Onze Mini ters van Waterstaat en van Finan

c iën worden gemachtigd om met de Maatschap
pij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen eene 
o,·ereenkomst aan t e gaan, waarbij de Over
eenkomst 1890 S. S. van toepassing wordt ver
klaard op den spoorweg van Boxtel naar de 
Duitsche grens in de richting van Wezel, met 
ngang van den datum, waarop zij den eigen

<lom. van dien spoorweg heeft verworven, en 
waarbij de spoorweg voor die t oepassing met 
<le door de Maatschappij geëxploiteerde Staa ts-
poorwegen·, bedoeld in artikel 1, onder I, van 

de Overeenkomst 1890 S. S., wordt gelijkge
steld, behalve voor wat betreft de artikelen 
31 en 57. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven t e Soestdijk, den 3lsten Juli 1926. 

WILHE LMINA. 
De 1lfinister van Waterstaat, H. v. D. VEGTE. 

De Jlf inister van Finamiën, D E G EER. 
( Uitgeg. 25 A ug. 1926.) 

3 1 Juli 1926. W ET t ot wijziging van hoofd
stuk X der Staatsbegrooting voor het 
dienstj aar 1926. S. 270. 

31 Juli 1926. WET tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening ten behoeve 
van bovengrondsche werken voor de 
Staatsmijn Maurits. S. 271. 

31 Juli 1926. WET tot wijzigin1s van de 
begrooting van inkomsten en uitgaven 
van het Zuiderzeefonds voor het dienstjaar 
1926. s. 27'>.. 

31 Juli 1926. WET tot wijziging en verhooging 
van het negende hoofdstuk der Staats
begrooting voor het dienstjaar 1926. S. 273. 

31 Juli 1926. WET, houdende wijziging van 
de wet van 11 Juli 1919( Staatsblad n°. 477) 
tot overbrenging van gedeelten van de 
Rijkswegen Deventer-Goor en Deventer
Zutphen in beheer en onderhoud bij de 
gemeente Deventer. S. 274. 

31 Juli 1926. WET, houdende naturalisatie 
van H. J. V. W. Englebert en 19 anderen. 
s. 27:'i. 

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

dat Henri Jan Victor Willem Englebert en 
19 anderen aan Ons een verzoek om naturalisatie 
hebben ingediend, met overlegging - wat 

betreft de in artikel 2 genoemden voor zooveel 
doenlijk - van de bewijsstukken, bedoeld in 
art. 3 der .wet van 12 December 1892 (Staatsblad 
n°. 268) op het Nederlanderschap en het in
gezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 31 December 1920 (Staatshlad n°. 955) ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan : 
1°. Henri Jan Victor Willem Englebert, 

geboren te 's-Gravenhage (Zuidholland) den 
22 December 1904, automobielhandelaar, wo
nende te 's-Gravenhage, provincie Zuidholland ; 

2°. Johann Hubert F leischhauer, geboren 
t e Wesseling (Pruisen) den 1 September 1888, 
schipper, wonende te Lobith, gemeente Herwen 
en A erdt, provincie Gelder/,anil ; 

3°. Philemondus Joannes Goddaer, geboren 
te Antwerpen (België) den 4 Juli 1890, electro
monteur, wonende t e 's-(Jravenhage, provincie 
Zuidholland ; 

4°. J ean Goldwurm, geboren te Bucare:,t 
(Rumenië) d en 9/21 Februari 1893, koopman, 
wonende t e Amsterdam, provincie N oordholland ; 

5°. Samuel Grajower, geboren te Krakau 
(Polen) den 19 Maart 1900, marktkoopman, 
wonende t e 's-Gravenhage, provincie Zuidhol-
land ; · 

60. Cäcilia Maria . Hubertine H erberichs, 
geboren t e Aken (Pruisen) den 28 o,Tember 
1894, huishoudster, wonende te Aken (Pruisen); 

70_ Heinrich Johann Hermsen, geboren te 
Wyler (Pruisen) den 24 Januari 1888, fabrieks
arbeider, wonende t e Wyler (Pruisen); 

80. Hir ch Leib Jacobsohn, geboren t e 
Tuckum (Let-land) den 21 Februari/6 Maart 1895, 
koopman, wonende te Rotterdam, provincie 
Zuidhollond ; 

go_ Wulf Ja.wetz, geboren te Rittaven 
(Lithauen) den 25 October/7 November 1858, 
koopman in diamant, wonende t e Amsterdam, 
provincie N oordholland ; 

100. Lambert Denis 1\1:ichel Ledoux, geboren 
te Wegnez (België) den 26 Maart 1889, chef
monteur, wonende te Wageningen, provincie 
Gelderland ; 

no. 1\1:ichael Levi, geboren te Frank/ort 
a/Main (Pruisen) den 16 Mei 1896, koopman, 
wonende t e Amsterdam, provincie N oordholland ; 

120. Artur Mark (Minder), geboren te Dlugie 
(Polen) den 4 Maart 1884, koopman, wonende 
te Amsterdam, provincie Noordholland; 

130_ Doewid Markowitsj, geboren te Beris
law (Rusland) den 30 December 1890/ll Januari 
1891, handelsagent, wonende te Amsterdam, 
provincie Noordholland; 

140_ Max Josef Clemens Niedenzu, geboren 
te Brieg (Pruisen) den 9 November 1897, pro
curatiehouder, wonende te Amsterda11i, pro
vincie Noordholland ; 

150_ Paulina Barbara Reefs, weduwe van 
Heinrich Cox, geboren te Elmpt (Pruisen) den 
5 Juli 1861, zonder beroep, wonende te M. Gltid
bach (Pruisen) ; 

16°. Mathilde Schooldermann, weduwe van 
Heinrich Wilhelm Pöth, geboren te Breitscheid 
(Pruisen) den 17 November 1893, zonder beroep, 
wonende te Breitscheid (Pruisen); 

17°. Karl Christian Simon, geboren te Mon
tigny (Lotharingen) den 13 Augustus 1888, cor
respondent, wonende te Amsterdam, provincie 
N oordhoUand ; 
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18°. Henry John Vincent van der Zee, 
geboren te Londen (Engeland) den 3 Jnli 1868, 
zonder beroep, wonende te St. Malo (Franlcrijk). 

80. ,Joannes Berns,rdus dA Ketiser, geboren 
te Rock Valley I owa ( Vereenigde Staten van 
Amerika) den 29 Januari 1903, klerk, wonende 
te Oostburg, provincie Zeeland ; 

9°. Martin Klemkens, geboren te Merkstein 
, (Pruisen) den 10 Septemoer 1875, machinist, 

wonende te Reggendorf (Pruisen); 

. 2. M_et afwijking van het bepaalde bij het 
vierde lid, onder 3°., van art. 3 der wet van 
12 December 1892 (Staatsblad n°. 268) op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat 
stelijk ~ewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (l:)taatsblad n°. 955), wordt bij deze de 
hoedanigheid van Nederlander verleend aan : 

1 10°. Klemens Augu9t Hube•t Klinkenberg, 
geboren te Aken (Pruisen) den 12 Maart 1893, 
klerk, wonende te Aken (Pruisen) ; 

1°. Antoon Kollmer, geboren te Emmen 
(Drenthe) den 12 Februari 1902, veenarbeider, 
wonende te Zwartemeer, gemeente Emmen, 
provincie Drenthe ; 

2°. Heinrich Lucas Schnöink, geboren te 
Emmen (Drenthe.) den 13 Mei 1896,' veenarbeider, 
wonende te Zwartemeer, gemeente Emmen, 
provincie Drenthe. 

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

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Soestdijk, den 3lsten Juli 1926. 

WILHELMINA. 
De Minister van Justitie, J . D0NNER. 

(Uitgeg. 11 Aug. 1926.) 

31 Juli 1926. WET, houdende naturalisatie 
van A. K. Altenkamp, weduwe van M. 
Teeuwsen, en 19 anderen. S. 27!i. 

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

dat Anna Katharina Altenkamp, weduwe van 
Martinus Teeuwsen, en 19 anderen aan Ons 
een verzoek om naturalisatie hebben ingediend, 
met overlegging - wat betreft de in artikel 2 
genoemden voor zooveel doenlijk - van de 
bewijsstukken, bedoeld in art. 3 der wet van 
12 December 1892 (Staatsblad n°. 268) op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staa!sblad n°. 955); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan : 
1°. Anna Katharina Altenkamp, weduwe 

va.n Martinus Teeuwsen, geboren te EsMn 
(Pruisen) den 4 Juli 1872, kookster, wonende 
te Essen (Pruisen) ; 

2°. Gerhard Hubert Joseph Bemelmans, 
geboren te Aken (Pruisen) den 30 Maart 1887, 
slotenmaker, wonende te Nüttheim (Pruisen) ; 

3°. Abraham Chaim Bober, geboren te Neu 
Sandez (Polen) den 23 October 1894, koopman, 
wonende te 's-Gravenhage, provincie Zuidhol
land; 

4°. Joannes van den Breekel, geboren te 
Antwerpen (België) den 23 Juli 1884, werktuig
kundige, wonende te Parijs (Franlcrijk); 

5°. Leonard Dyrks, geboren te Bickendorf 
(Pruisen) den 15 Juni 1872, werkman, wonende 
te Liblar (Pruisen); 

6°. Salomon Gutman, geboren te Besen
kowitsch (Rusland) den 14/27 April 1876, 
fabrikant, wonende te Amsterdam, provincie 
N oordholland ; 

7°. Eljash Jokelson, geboren te Kretingen 
(Lithauen) den 5/18 Januari 1875, graancon
troleur, wonende te Rotterdam, provincie Zuid- ' 
hol/and; 
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11°. Wilhelm van de Loo-t, geboren te 
Griethausen (Pruisen) den 23 :&ovember 1884, 
mijnwerker, wonende te Osterfeld (Pmisen) : 

12°. Maria Anna Elisabeth Meulenberg, 
geboren te Vorscheid (Pruisen) den 18 October 
1893, zondar beroep, wonende te Kek/scheid 
(Pruisen); 

13°. Maurice Robert Mitch, geboren te 
St. Jos8e Ten-NoodP, (België) den 27 September 
1901, koorman, wonende te 's -Gravenhage, 
provincie Zuidholland ; 

14°. Josephus Eugenius Albertus van de 
Poel, geboren te Dies/ (België) den 29 Mei 1898, 
hoofdredacteur van een dagblad, wonende te 
Zwolle, provincie Overijssel ; 

15°. Schmul Josef Teicher, geboren te 
Lutowiska (Polen) den 18 December 1891, 
koopman, wonende te 's-Gravenhage, provincie 
Zuülholland ; 

16°. Maria Josephina Hubertina Vaessen, 
geboren te Boorsheiin (Belgii!) den 26 November 
1874, huishoudster, wonende te Berlijn (Prni
sen) ; 

17° . . Adèle Ernestine Varlet, weduwe van 
Hendrik Herman van der Zoo de Jong, geboren 
te Batignolles-Monceaux (Franlcrijk) den 30 
Augustus 1847, zonder beroep, wonende te 
Parijs (Franlcrijk) ; 

18°. Petrus Adrianus Willems, geboren te 
Wouw (Noordbrabant) den 17 Februari 1901, 
veehandelaar, wonende te Roosendaal, gemeente 
Roosendaal en Nispen, provincie Noordbrabant. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij het 
vierde lid, onder 3°., van art. 3 der wet van 
12 December 1892 (Staatsblad n°. 268) op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n°. 955), wordt bij deze de 
hoedanigheid van Nederlander verleend aan: 

1°. Jacobus Hubertus Herman Ovelgönne, 
geboren te Groningen (Groningen) den 3 Augus
tus 1899, teekenaar, wonende te Zalt-Bommel, 
provincie Gelderland ; 

2°. Herman Joseph Schmitz, geboren te 
Ubach over Worms (Limburg) den 7 Januari 
1899, mijnwerker, wonende te Ubach over 
Worms, provincie Limburg. . 

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

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Soestdijk, den 3lsten Juli 1926. 

WILHELMINA. 
De Minister van Justitie, J. DoNNER. 

( Uitgeg. 11 Aug. 1926.) 

31 Juli 1926. WET, houdende goedkeuring 
van de hernieuwde aanvaarding van de 
verplichte rechtspraak overeenkomstig 
artikel 36 lid 2 van het Statuut van het 
Permanente Hof van InternationaleJ ustitie. 
s. 277. 
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WIJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat de termijn waarvoor bij de bekrachtigmg 
van het Protocol betreffende het Statuut van 
het Permanente Hof van Internationale Justitie, 
Nederland de verplichte rechtspraak overeen
komstig artikel 36 lid 2 van het Statuut van 
genoemd Hof heeft aanvaard, op 5 Augustus 
1926 zal afloopen, en dat het gewenscht is deze 
verplichting te hernieuwen en dienaangaande 
een nieuwe verklaring af te leggen; 

Gelet op de wet van 30 Jum 1921 (Staatsblad 
n°. 826), zoomede op het derde lid van artikel 
58 der Grondwet ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Wordt goedgekeurd, dat de Neder

landsche Regeering verklaart t e erkennen als 
verplicht, rechtens en zonder bijzondere over
eenkomst, de 1·echtspraak van het Permanente 
Hof van Internationale Justitie overeenkom
stig artikel 36 lid 2 van het Statuut van het 
Hof, tegenover ieder Lid van den Volkenbond 
of iederen Staat, die dezelfde verplichting aan
vaardt, dat wil zeggen op voet van wederkeerig
heid, voor den tijd van tien jaar, aanvangende 
6 Augustus 1926, voor alle toekomstige ge
schi llen, behoudens die ten aanzien waarvan 
partijen na het in werking treden van het 
Statuut van het !Permanente Hof van Inter
nationale Justitie nopens een andere wijze van 
vreedzame beslechting zouden zijn overeen-
gekomen. · 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag volgende op dien van hare af
kondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Soestdijk, den 3lsten Juli 1926. 

• WILHELMINA, 
De Minister van Buitenlandsche Zaken, 

VAN KARNEBEEK. 

( Uiïgeg. 16 Aug. 1926.) 

31 Juli 1926. WET, tot wijziging en aanvulling 
van het derde hoofd~tuk der Staatsbe
r,rooting voor het dienstjaar 1925. S. 278. 

31 Juli 1926. BESLUIT tot vernietigïi:ig van 
de bepaling "niet-eervol", in het besluit 
van den Raad der gemeente Hilversum, 
van 30 October 1924, tot verleening van 
niet-eervol ontslag aan den hoofdopzichter 
bij de gemeente-reiniging, C. Roodvoets. 
s. 279. 

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

Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 
2 Juli 1926, n°. 3566, afdeeling Binnenlandsch 
Be~tuur; 

Gezien het besluit van den Raad der ge
meente Hilversum van 30 October 1924 tot 
verleening van niet eervol ontslag aan den 
hoofdopzichter bij de gemeenteremiging, C. 
Roodvoets; 

0. dat wel uit dat ontslag-besluit blijkt, dat 
genoemde hoofdopzichter zich schuldig ge
maakt heeft aan tekortkomingen in de uit
oefening van zijn betrekking, doch dat hem 

niet ten laste gelegd is, dat terwij l hij ongeveer 
twintig dienstjaren bij de gemeente had, hij 
zich te haren koste heeft bevoordeeld ; 

dat ontslag zonder meer, geacht kan worden 
de juiste maatregel te zijn geweest tegenover 
hem te treffen ; 

dat door het ontslag te omschrijven als 
"niet-eervol", de Raad verder gegaan is dan 
tegenover de handelingen van den ontslagene 
vereischt, en mitsdien door die qualificatie het 
algemeen belang in verband met de rechts
zekerheid van ambtenaren, heeft geschonden ; 

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

29 Juni 1926, n°. 29); 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden l\Iinister van 20 Juli 1925, n°. 4306, 
Afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
de bepaling "niet-eervol", in genoemd besluit 

van den Raad der gemeente Hilversum opge
nomen, te vernietigen wegens strijd met het 
algemeen belang. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw is belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raa,d van State. 

Soestdijk, den 3lsten Juli 1926. 
WILHELMINA. 

De M·inister van Binnen.1. Zaken en Landbouw, 
J. B. KAN. 

( Uitgeg. 23 Aug. 1926.) 

31 Juli 1926. BESLUIT tot toepassing van de 
artikelen 14 en 15 der Warenwet (Staats 
blad 1919 n°. 581) op bier. S. 230. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid van 27 Mei 1926, 
n°. 317 D, Afdeeling Volksgezondheid; 

Gezien het advies der Commissie, bedoeld in 
art. 17 der Waren wet : 

Gelet op de artikelen.14 en 15 der Warenwet 
(Staatsblad 1919, n°. 581) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
· 6 Juli 1926, n°. 23); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Arbeid, Handel en Nijverheid van 
17 Juli 1926, n°. 591 D, Afdeeling Volksge
zondheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. 1. Met den naam "bier", al of niet 
voorafgegaan door een woord, dat de soort 
aangeeft, alsmede met een in den handel al
gemeen gebruikelijken naam voor speciale 
biersoorten mag uitsluitend worden aange
duid de drank, verkregen door in hoofdzaak 
alcoholische gisting van een waterig aftreksel 
van mout, al of niet gemengd met rijst, ten 
deele ontvette mais en/of suiker (saccharose) 
en van hop. 

2. Aanduiding met de in het vorig lid ver
melde benaming mag ook geschieden ingeval 
voor de bereiding van bier door bovengisting 
verwerkt worden: tarwe, haver, tapioca, aard
appelmeel en/of suikers. 
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2. De in art. 1 bedoelde dranken en de met 
een der in art. 1 bedoelde namen aangeduide 
of als bier voorhanden dranken, moeten vol
doen aan de volgende eischen : 

l. geur en smaak mogen niet abnormaal zijn ; 
2. zij mogen geen schimmelwoekering ver

toonen, n<lch op andere wijze kennelijk bedor
ven zijn; 

3. het extractgehalte van de stamwort, 
waaruit het bier is bereid, moet ten minste 
9 procent bedragen; 

4. de verhouding extract : alcohol van het 
bier moet grooter zijn dan 0.8 en kleiner dan 
2.5; 

5. de zuurgraad mag niet hooger zijn dan 
overeenkomt met 3 cm• normaal loog per 100 
cm• bier, tenzij de hoogere zuurgraad een 
specifieke eigenschap van het bier is, blijkende 
uit de aanduiding : 

6. vreemde bestanddeelen, uitgezonderd syn
thetisch bereide verzoetingsmiddelen tot een 
hoeveelheid van ten hoog8te 1,5 gram per 
H .L . bier, mogen niet aanwezig zijn ; 

7. kleurstoffen, andere dan caramel en dan 
die, afkomstig van de grondstoffen, in art. 1 
,;enoemd, mogen niet aanwezig zijn ; 

8. conserveermiddelen, andere dan zwave
ligzuur tot een hoeveelheid van ten hoogste 
~5 milligram per Liter, mogen niet aanwezig 
zijn; 

9. glycerine en kunstmatige schuimmiddelen 
mogen niet toegevoegd zijn ; 

10. neutraliseerende stoffen mogen niet toe
gevoegd zijn ; 

11. schadelijke stoffen, met uitzondering van 
arsenicum tot ten hoogste 0,05 mg As per 
Liter, mogen niet aanwezig zijn. 

3. Waren in art. 1 bedoeld, die kennelijk 
voor den uitvoer zijn bestemd, behoeven, voor 
zoover niet aanwezig op markten, in winkels 
of op eenige andere voor het publiek toeganke
lijke verkoopplaats, alsmede in woningen, 
bergplaatsen, stallen, voer- of vaartuigen of 
op erven bij bierhandelaren, winkeliers, slijters 
of venters in gebruik, niet te voldoen aan de 
eischen, bij dit besluit gesteld. 

4. Waren, die in eigenschappen of uiterlijk 
gelijken op een der waren in artikel 1 bedoeld 
en die ten doel zouden kunnen hebben deze te 
vervangen, mogen niet dan met Onze toe
stemming en onder door Ons te stellen voor
waarden worden aangeduid met namen, waar
uit de aard en de samenstelling niet of niet vol
doende blijken. 

5. Voor de beoordeeling of de waren, in dit 
besluit bedoeld; voldoen aan de in dit besluit 
gestelde eischen, moet gebruik worden gemaakt 
van de onderzoekingsmethoden , aangegeven in 
de bij dit besluit gevoegde bijlage, voorzoover 
daartoe toereikend. 

6. Dit besluit kan worden aangehaald 
onder den titel van Bierbesluit, met vermel
ding van den jaargang en het nummer van 
het Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

7. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den eersten dag van de vierde maand na 
die, in welke het in het Sf,aatsblad is geplaatst. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nij
verheid is belast met de uitvoering van di_t 
besluit, dat in het S1,aatsblad en met het advies 
van de commissie, bedoeld in art. 17 der 
Warenwet, in de N ederlandsche Staatscourant 

zal worden geplaatst en waarvan een afschrift 
zal worden gezonden aan. den Raad van State· 

Soestdijk, den 3l~ten Juli 1926. 
WILH 1• LMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R . 8LOTE111AKER DE BRUÏNE. 

( Uitgeg. 20 Aug. 1926.) 

BIJLAGE, behoorende bij het Bierbesluit 
(Staatsblad n°. 280). 

l. E xtract , an de stamwort. 

1. Alcoholgehalte. 
Het bier wordt door meermalen overschenken 

en daarna door filtreeren zooveel mogelijk van 
koolzuur bevrijd. 

Van 100 g van dit bier worden tenminste 
75 cm• voorzichtig afgedestilleerd. 

Het destillaat wordt met gedestilleerd water 
tot 100 g aangevuld. Uit het soortelijk gewicht, 
tot op een eenheid in de 4de decimaal nauw
keurig bepaald, wordt het alcoholgehalte bei·<J· 
kend in gewichtsprocenten door middel van de 
bijgevoegde tabel. 

2. Extractgehalte. 
Het residu bij l verkregen wordt tot 100 g 

aangevuld met gedestilleerd water. Van deze 
vloeistof wordt het soortelijk gewicht tot op 
een eenheid in de 4de decimaal nauwkeurig be
paald en daaruit met behulp van bijgevoegde 
tabel het extractgehalte berekend in gewichts
procenten . 

H et extractgehalte van de stamwort (e) 
wordt berekend door middel van de formule 
e = 100 (2,0665 A + E) 

100 + 1,0665 A 
waarin A het alcoholgehalte volgens 1 en E 
het extractgehalte volgens 2 bepaald, voor
stellen. 

2. Zuurgraad. 

100 cm3 bier worden in een ~orceleinen schaal 
gedurende een half uur op 40 c. verwarmd en 
daarr.a getitreerd met 0,1 N loog volgens de 
stippelmethode ten opzichte van alkalisch 
phenolph·a leïne als indicator. Van de alkalische 
phenolphtaleïneoplossing wordt een druppel 
op een porceleinen plaat samengebracht met 
de te t.itreeren vloeistof. H et eindpunt van de 
titratie is bereikt, wanneer 6 druppels vermengd 
met een druppel van den indicator rood blijven . 

3. Kleursto'(jen. 

Op vreemde kleurstoffen wordt onderzocht 
volgens de methoden, aangegeven in de bij
lagen van het jam-limonadebesluit en van het 
suiker- en stroopbesluit onder 14. 

4. Conserveermiddelen. 

De conserveermiddelen worden aangetoond 
en bepaald volgens de methoden. aangegeven 
in de bijlagen van het jam-limonadebesluit en 
van het suiker- en stroopbesluit onder 12, 
met dien verstande, dat bij het onderzoek van 
donker bier op salicylzuur, bij een positieve 
reactie met ferrichloride, ook de reacties met 
broom en met Millon's reagens moeten worden 
ingesteld. 

Bij aanwezigheid van salicylzuur geeft 
Millon's reagens een donkerroode kleur. 
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Voor het onderzoek worden 100 cm 3 bier in 
hewerking genomen 

5. ~ynthet·ische ve·rzoetingsmiddelen. 

500 cm• bier worden in <'en porceleinen 
schaal op een waterbad tot een dunne stroop 
uitgedampt; na afi<oeling worden aan deze 
stroop kleine hoeveelheden alcohol toegevoegd, 
totdat geen afscheiding meer plaats vindt. 
De alcoholische oplossing wordt afgeschonken 
en tot den volgenden dag weggezet. Daarna 
wordt de heldere vloeistof afgegoten en de 
alcohol afgedestilleerd. Het residu, dat na de 
destillatie overblijft, wordt in water opgelost, 
eenige druppels zwavelzuur (10 %) toegevoegd, 
zoo noodig gefiltreerd en met aether (saccha: 
rine) of met chloroform (dulcine) uitgeschud. 
Het residu, dat na het afdestilleeren van aether 
of chloroform overblijft, wordt in water op
genomen, met eenige druppels zwavelzuur en 
met zooveel eener éénprocentige kalium
permanganaatoplossing bedeeld, dat blijvende 
roodkleuring optreedt. Voor de reductie van 
het uitgescheiden bruinsteen worden voor
zichtig enkele druppels eener verzadigde oxaal
zuuroplossing toegevoegd. Daarna wordt ge
filtreerd en het filtraat met aether-petroleum
aether (saccharine) of met chloroform dulcine 
uitgeschud. 

Blijft na het afdestilleeren van het uitschud
middel een rest over, die zoet smaakt, dan is 
saccharine resp. dulcine aanwezig. 

6. Glycerine. 

Aan 50 cm3 bier worden 2-3 g ongebluschte 
kalk toegevoegd en daarna tot stroopdikte uit
gedampt ; vervolgens worden 10 g grof mar
merpoeder of zand toegevoegd en tot droog 
uitgedampt. Het residu wordt in poedervorm 
gebracht en in een extractie-apparaat met 
sterken alcohol volledig geëxtraheerd. Aan het 
alkoholische extract wordt 2 maal het volumen 
aan aether toegevoegd ; na eenige uren staan 
wordt de oplossing door een filter gefiltreerd in 
een vooraf gewogen kolfj e. Het filter wordt 
met een mengsel van gelijke deelen aether en 
alcohol nagewasschen. Het mengsel van aether 
en alcohol wordt afgedestilleerd en het residu 
na 1 uur verblijf in een waterdroogstoof ge
wogen. Een residu van ten hoogste 0,25 % 
wordt niet als toegevoegde glycerine beschouwd. 

7. Schadelij lee swffen. 

Op schadelijke metalen en op arsenicum 
wordt onderzocht volgens de methoden, aan
gegeven in de bijlagen van het jam-limonade
besluit en van het suiker- en stroopbesluit 
onder 16. 

Voor het onderzoek op arsenicum worden 
20 cm3 bier in bewerking genomen. 

8. K urutmatige schuimmiddelen. 

500 cm• worden na neutralisatie met mag
nesiumcarbonaat tot op 100 cm3 uitgedampt; 
daarna worden 20 gram ammoniumsulfaat en 
9 cm• phenolum liquefactum t,oegevoegd en 
krachtig geschud. Nadat de vloeistoflagen 
zijn gescheiden (na 12 uur) wordt de phenollaag 
met ongeveer 50 cm3 water en 100 cm• aether-

' 

petroleumaether geschud. De waterige oplos
sing wordt uitgedampt en in het residu wor_den 
de saponinen onderzocht op hun haemolyt1sch 
vermogen. Dit onderzoek wordt verricht op 
de ,·ijze als aangegeven in de bijlage van het 
jam-limonadebesluit en van het suiker- en 
stroopbeslu.it onder 15. 

17.J 
s.g. 17.5 

1,0000 
l,0010 
1,0020 
1,0030 
1,0040 
1,0050 
1,0060 
1,0070 
1,0080 
1,0090 
1,0100 
1,0110 
1,0120 
1,0130 
1,0140 
1,0150 
1,0160 
1,0170 
1,0180 
1,0190 
1,0200 
1,0210 
1,0220 
1,0230 
1,0240 
1,0250 
1,0260 
1,0270 
1,0280 
1,0290 
1,0300 
1,0310 
1,0320 
1,0330 
1,0340 
1,0350 
1,0360 
1,0370 
1,0380 
1,0390 
1,0400 
1,0410 
1,0420 
1,0430 
1,0440 
1,0450 
1,0460 
1,0470 
1,0480 
1,0490 
1,0500 

EXTRACTTABEL. 

,:; 

>"< 

~ 

.E Correctie aan te ] t>« brengen op het 
" .... ::l O t 1 0 ~ g:.:; ~ s.g. 17:K voor 

" 0 
g_ > 8 t temp. verschil, 
,... • oo geldende tusschen 
~ 0 15° en 20° C. 

0 
0,26 
0,52 
0,77 
1,03 
1,29 
1,54 
1,80 
2,05 
2,31 
2,56 
2,82 
3,07 
3,32 

1-< 

3,571 3,83 
4,08 
4,33 
4,58 
4,83 
5,08 1 

i:~~ ' 5,83 
6,07 
6.32 
6,57 
6,81 
7,06 
7,31 
7,55 
7,80 
8,04 
8,29 
8,53 
8,78 
9,02 
9,26 
9,50 
9,75 
!l,99 

10,23 
10,47 
10,71 
10,95 
11,1 9 
11,42 
11,66 
11,90 
12,14 
12,38 

0,026 

i 
0,025 j 

0,024 

0,024 

0,00018 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
19 
19 
19 
19 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
21 
21 
21 

0,00021 
21 
21 
21 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
24 
'.?4 
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ALCOHOLTABEL. 

=---=-=m· - 1 } . Correctie aan te 
«: ~ ::t' < brengen op het 

17 5 ~ \ <>,..co t S a · 0 .ö o-~6". s.g.- voor 1° 
·e,17,5 ~ 1~ ~o,: 17.5 . 

., 1 c.. o i5 temp. verschil, 

1.0000 
0,9990 
0,9980 
0,9970 
0,9960 
0,9950 
0.9940 
0,9930 
0,9920 
0,9910 
0,9900 
0,9890 
0,9880 
0,9870 
0,9860 
0,9850 
0,9840 
0,9830 
0,9820 
0,!1810 

1 0 á; ~ eo geldende tusschen 
i ~ 15° en 20° C. 

..... ~---'-------
0 0,00018 
0,53 0,053 18 
1,07 0,054 18 
1,61 0,054 18 
2.16 0,05/i 18 
2.72 8,056 18 
3,30 0,058 18 
3,88 0,058 18 
4,48 0,060 18 
5,10 0,062 10 
5,74 0,064 19 
6,39 0,065 20 
7,05 0,066 20 
7,73 0,068 21 
8,42 0,069 22 
9,12 0,070 22 
9,82 0,070 23 

10,54 0,072 24 

1 
11,29 0,075 25 
12,07 0,078 0.00026 

LIJST VAN REAGENTIA. 
*.Aether. (C,H5),O. Soortelijk gewicht 0,720. 
Kookpunt 34,5°-35° C. 
Aether-petroleumaether. Een mengsel van ge
lijke deelen a.ether en petroleumaether. Kook
punt 28° -40° C. 

Alkalische plie1wlphtalëineoploss,:11{J. 10-12 
druppels van een oplossing, die lg phenolphta
leïne in 100 cm3 alcohol van 60 vol. proc. bevat, 
en 0,2 cm3 0,1 loog worden met koolzuurvrij 
water tot 20 cm3 aangevuld. 

Amylalcohol. Soortelijk gewicht 0,815. Kook
punt 129°-132° C. 

Benzol. 0 6H 6• Soortelijk gewicht 0,887. 
Kookpunt 80°-82° C. 

Bro01nwater. Een verzadio-de oplossinl! van 
broom in water. 

0 

Chloroform. Soortelijk gewicht 1,485-1,489. 
Kookpunt 60°-62° C. . 

Ferrichloride. Een oplossing van 9 g FeCl. + 
+ 6 H ~O in water tot 100 cm3 (N). " 

* Kalium/errocyanide. Een oplossing van 
10,6 g K,Fe (CN)5 + 3H2O in water tot 100 
cm3 (N). 

Kalkmelk. Calciumhydroxyde in water ver
dund. 

Kalkwater. Een verzadigde oplossing va.n 
Ca( OH), in water. 

Mercurichloride. Een oplossing van (i, 77 
g HgCl, en 2,93 NaCl in water tot 100 cm3 

(½ N). 
Millon's reagens. Een deel kwik wordt in 

2 __ deelen _rookend salpeterzuur van het soorte
lijk gew10ht 1,42 onder zachte verwarming 
opgelost. Daarna wordt het dubbele volumen 
water toegevoegd en laat men bezinken. 

* Buiten invloed van licht bewaren. 

Natriu1nsulfide. Een oplossing van 12 g 
Na2S + 9 H ,O in water tot 100 cm3 (N). 

Spiritus (sterke). Een mengsel van aethyl
alcohol en water, dat in 100 volumina 96 vo
lumina alcohol bevat. Soortelijk gewicht 0,812. 

Spiritus (verdund) . Een mengsel van aethyl
alcohol en water, dat in 100 volumina C2H 5OH 
bevat. Soortelijk gewicht 0,890. 

Zand. Met zoutzuur gewasschen en gegloeid 
zand. 

Zilvern;traat. Een oplossing van 4,25 g 
AgNO3 in water tot 100 cm3 (¼ N). 

Zwavelzuur (sterk). 94-96 pCt. H 2SO,. 
Soortelijk gewicht 1,837- 1,840. 

LIJST VAN TITERVLOEISTOFFEN. 

1/ 10 Normaal lo'Jg . Een koolzuurvrije op
lossing van kaliumhydroxyde of natrium
hydroxyde in zooveel water, dat 25 cm3 der 
oplossing 25 cm3 1/10 N. oxaalzuur ter neu
tralisatie vereischen. 

Behoort bij Koninklijk Besluit van 31 ,Juli 
1926, n°. 80. 

111\j bekend, 
De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 

J. R. SLOTEMAKER DE BRUÏNE. 

31 Juli 1926. BRSLUIT tot wijziging van ver
schillende besluiten tot toepassing van de 
artikelen 14 en 15 der Warenwet, Staats
blad 1919, n°. 581. S. 2S1. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid van 1 Juni 1926, 
1 n°. 271 D, afdeeling Volksgezondheid; 

Gelet op het Suiker- en Stroopbesluit, 
Staatsblad 1924, n°. 90, het Jam- en Limonade
besluit, Staatsblad 1924, n°. 97, het Specerijen
besluit, Staatsblad 1924, n°. 251, het Meelbesluit, 
Staatsblad 1924, n°. 313, het Vleeschwarenbe
sluit, Staatsblad 1924, n°. 315, het Vleesch
extractenbesluit, Staatsblad 1924, n°. 428, het 
Cacao- en Chocoladebesluit, Staatsblad · 1924, 
n°. 4 78 en het Koffie- en Thee besluit, Staats
blad 1925, no. 13 ; 

Gezien het advies der Commissie, bedoeld 
in artikel n der Warenwet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
6 Juli 1926, no. 18) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Arbeid, Handel en Nijverheid van 
19 Juli 1926, n°. 594 D, afdeeling Volksge
zondheid; 

H ebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Eenig artikel. 
I. In het Suiker- en Stroopbesluit, Staats

blad 1924, n°. 96, wordt na artikel 14 ingevoe"d 
een nieuw artikel, luidende als volgt : 

0 

"Artikel 14a. De waar, die door een opschrift 
of op eenige andere wijze wordt aangeduid als 
of kennehJk als een der waren, in een der 
artikelen 2, 3, 4 of 6 van dit besluit bedoeld, 
voorhanden is, moet voldoen aan eischen, aan 
laatstbedoelde waar bij dit besluit gesteld.". 

II. In het Jam- en Limonadebesluit, Staats
blad 1924, n°. 97 wordt na artikel 19 ingevoegd 
een nieuw artikel, luidende als volgt: 

,.Artikel 19a. De waar, die door een op
schrift of op eenige andere wijze wordt aan-
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geduid als of kennelijk als een der waren, in 
een der artikelen 2 of 3 van dit besluit bedoeld, 
voorhanden is, moet voldoen aan de eischen, aan 
laatstbedoelde waar bij dit besluit gesteld.". 

III. In het Specerijenbesluit, Staatsb/,ad 
1924, n°. 251, wordt na artikel 10 ingevoegd 
een nieuw artikel, luidende als volgt : 

"Artikel lOa. De waar, die door een opschrift 
of op eeni$e andere wijze wordt aangeduid als 
of kennel~Jk als een der waren, in een der 
artikelen 2 of 3 van dit besluit bedoeld, voor
handen is, moet voldoen aan de eischen, aan 
laatstbedoelde waar bij dit besluit gesteld.". 

IV. In het Meelbesluit, Staatsblad 1924, n°. 
313, gewijzigd bij besluit van 4 Juli 1925, 
Staat8bl,ad n°. 316, wordt na. artikel 18 ingevoegd 
een nieuw artikel, luidende als volgt: 

"Ar tikel 18a. De waar, die door een opschrift 
of op eenige andere wijze wordt aangeduid als 
of kennelijk als een der waren, in een der arti . 
kelen 1 tot 7 van di~ besluit bedoeld, voorhan
den is, moet voldoen aan de eischen, aan laatst
bedoelde wa.a.r bij dit besluit gesteld." . 

V. In het Vleeschwarenbesluit, Staatsblad 
1924, n°. 315, wordt na artikel 9 ingevoegd 
een nieuw artikel, luidende als volgt: 

"Artikel 9a. De waar, die door een opschrift 
of op eenige andere wijze wordt aangeduid als 
of kenneliJk a ls een der waren, in artikel 2 
van dit besluit bedoeld, voorhanden is, moet 
voldoen aan de eischen, aan laatstbedoelde 
waar bij dit besluit gesteld." 

VI. In het Vleeschextractenbesluit, Staats
blad 1924, n°. 428, wordt na artikel 9 ingevoegd 
een nieuw artikel, luidende als volgt : 

"Artikel 9a. De waar, die door een opschrift 
of op eenige andere wijze wordt aangeduid als 
of kennelijk a ls een der waren, in artikel 1 
van dit besluit bedoeld, voorhanden is, moet 
voldoen aan de eischen, aan laatstbedoelde 
waar bij dit besluit gesteld." . , 

VII. In het Cacao- en Chocoladebesluit, 
Staatsblad 1924, n°. 478, wordt na artikel 9 
een nieuw artikel ingevoegd, luidende als volgt: 

"Artikel 9a. De waar, die door een opschrift 
of op eenige andere wijze wordt aangeduid als 
of kennelijk als een der waren, in een der 
artikelen 2 of 3 van dit besluit bedoel !, voor
handen is, moet voldoen aan de eischen, aan 
laatstbedoelde waar bij dit besluit, gesteld.". 

VIII. In het Koffie- en Theebesluit, l::Jtaa1AJ
blad 1925, n°. 13, wordt na artikel 16 ingevoegd 
een nieuw artikel, luidende als volgt : 

"Artikel 16a. De waar, die door een opschrift 
of op eenige andere wijze wordt aangeduid 
a ls of kennelijk als een der waren, in e ·n der 
artikelen l, 2, 3 of 4 van dit besluit bedoeld, 
voorhanden is, moet voldoen aan de eischen, 
aan laatstbedoelde waar bij dit besluit gesteld.". 

Onze Minister van Arbeid, H andel en NiJ
verheid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonc4in aan den Raad van State. 

Soestdijk, den 3lsten Juli 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. SLOTEMAKER DE BRUÏNE. 

(Uit,geg. 23 Aug. 1926.) 

31 Juli 1926. BESLUIT tot intrekking van Ons 
besluit van 16 April 1926 (Staat.yb/,ad 
no. 69) tot schorsing van het be,luit van 
den Raad der gemeente Oudewater d .d. 
12 Ma.art 1926, waarbij aan B. IJff aldaar 
is toegestaan het perceel plaatselijk ge
merkt B 352, aan de Wijngaardstr. al s 
woning in gebruik te doen nemen. S. 2<1 2. 

WIJ WILHELMINA, E:KZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid , Handel en Nijverheid van 20 Juli 1926, 
n°. 4785 M/P.B.R., Afdeeling Volksgezondheid, 
tot intrekking van Ons besluit van 16 April 
1926 (Staatsblad n°. 69) tot schor,qin~ van het 
beslui t van den Raad der gemeente u udewater, 
dd. 12 Maart 1926, waarbiJ aan B. IJff a ldaar 
is toegestaan het perceel, plaatselijk gemerkt 
B 352, aan de Wijnga9,rdstraat, als woning in 
gebruik te doen n emen ; 

Overwegende, dat niet kan worden aange
nomen, dat voornoemd besluit van den Raad 
der gemeente Oudewater in strijd is met de wet 
en mitsdien ook geen reden bestaat om de 
schorsing van dat besluit te bestendigen : 

Gelet op de artikelen lli3 tot en met 158 der 
Gemeentewet; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Ons bovenvermeld besluit van 16 April 1926, 

Sv.,,atsb/,ad n°. 69, in te t rekken. 
Onze Minister van Arbeid, H andel en Nijver

heid is belast met de uitvoering van dit be 
sluit, dat in het S taatsblad zal worden geplaatst. 

Soestdijk, den 3lsten Juli 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Niii•erheid, 
,Î. R. SLOTF.MAKER DE BRUiNE. 

(Uitgeg. 25 Aug. 1926.) 

31 Juli 1926. BESLUIT tot uitbreiding van het 
mijn veld van de Staatsmijn Maurits. S. 2 33. 

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

Waterstaat van 2 Juli 1926, n°. 685, afdeeling 
Vervoer- en Mijnwezen ; 

Gezien a rtikel 1 der wet van 24 Juni 1901 
(Staatsblad n°. 170), zooals deze laatstelijk is 
gewijzigd bij de wet van 17 Maart 1923 (Staats 
b/,ad n°. 102), en Ons besluit van 12 Ma.art 1915 
(Staatsblad n°. 146) ; 

Den Raad van tate gehoord (advies van 
13 Juli 19.26, n°. 23) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen Minister 
van Waterstaat van 20 Juli 1926, n°. 789, af
deeling Vervoer- en Mijnwezen; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen, dat de bij Ons besluit van 12 

Maart 1915 (Staatsb/,ad n°. 146) aangewezen 
mijn (Staatsmijn Maurits) wordt uitgebreid 
met een t errein, op de bij dit besluit behoorende 
kaart rood gearceerd aangegeven, en mitsdien 
wordt begrensd als volgt : 

a. uitgaande van het punt, waar noord
oostelij k van Lutterade de as van den spoorweg 
van Maastricht naar Sittard de as van den 
,,Boschweg" snijdt, de as van den "Boschweg" 
in noordwestelijke richting volgend, tot waar 
deze de as van den "Urmonderweg" snijdt, ; 

b. van dit snijpunt, de as van den "Urmon
derweg" en in aansluiting hieraan die van den 
"Bmutweg" volgend, tot waar deze de as van 
de "Urmonderhaan" snijdt ; 
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c. van dit snijpunt, de as van de ,,1Jrmon
derbaan" en in aansluiting hieraan achtereen
volgens de assen van den "Heideweg", den 
,,Kreutzweg", den "Heerenweg", den "Paal
weg", de "Veestraat", de "Houtereindstraat", 
d e "Steskensstraat " , den "Vaarstraatweg" , de 
"Keerstraat " , de "Keerendstraat" en den 
"Steinderweg" volgend t ot waar d eze de grens 
tusschen de gemeenten S tein en Elsloo snijdt; 

d. van dit snijpunt de grens tusschen de 
gemeenten Stein en Elsloo m noordoostel~jke 
r icht ing volgend t ot waar deze de ,is van het 
,,Heiveldsvoetpad" snijdt; 

e. van dit snijpunt de as van dit voetpad 
in zuidoostelijke richting en in aansluit ing hier
aan achtereen volgens de assen van den "Neer
beeker Veeweg" en de "Neerbeeker H eere
straat" volgend tot waar deze de as van de 
,,Neerbeekcr D orpstraat" snijd t ; 

/. va n dit snijpunt de as van de "Neer
beeker Dorpsstraat" in noordoostelijke richt ing 
en in aansluit ing hieraan achtereenvolgens de 
assen van den "K apellerweg", de "K apeller
straat'', de "P eterst raat", de "Dorpsst raat t e 
Geleen" (ten deele genoemd "het E inde") en 
de " Hongerst raat" volgend tot waar de as van 
laat st genoemde straat de as van den "Dassen
kuilder weg" snijdt ; 

g. van dit snijpunt de as van den "Dassen
kuilderweg" en in aansluit ing hieraan de a s 
van den " Boschweg" volgend t erug naar het 
uitgangspun t . 

Onze Minist er van Wat erstaat is belast m et 
de uitvoering van dit besluit , hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst, en waarvan 
afschr ift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Soest dij k, den 

De M inister van 

3lst en Juli 1926. 
WILHELMINA. 

Waterstaat, H . v . D. VEGTE. 
(Uitgeg. 23 Aug. 1926.) 

31 J uli 1926. BESLUIT tot wijziging van het 
Koninklijk besluit van 28 Juli 1924 (Staats
blad n°. 392), houdende bepalingen om
trent het personeel van den Rijksgebouwen
dienst . S. 2~4. 

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

Financiën van 20 Juli 1926, n°. 71, Afdeeling 
Rijksgebouwen ; 

Overwegende, dat het gewenscht is enkele 
wijzigingen aan t e brengen in Ons besluit van 
28 Juli 1924 (Staatsblad n°. 392), houdende be
palingen omtrent het personeel van den Rijks
gebouwendienst ; 

Hebben goedgevonden en verstaan t e 
bepalen: 

E enig artikel. 
In Ons be~Juit va n 28 Juli 1924. (S taatsblad 

n°. 392) worden de navolgende wijzigingen 
gebracht: 

I. De tweede alinea van ar t ikel 1 wordt 
gelezen als volgt : 

,,H et vaste personeel van den Rijksgebouwen
dienst bestaat uit : één Rijksbouwmeest er; 
één Chef van het bureau " Onderhoud" ; t en 
hoogst e twee hoofdarchit ect en en de noodige 
a rchitect en , ingenieurs, bouwkundig-hoofd
ambtenar en-chefs de bureau, bouwkundig
hoofdambtenaren, dis tri cts bouwkundigen, houw
kundig-am btena ren (verdeeld in 2 klassen), 

(S.;:l83-285) 1926 

1 
hulpopzichtcrs, mee~terknechts , werklieden en 
opperlieden, benevens het noodige administra
tieve en bedienend personeel." 

II. Artikel 2 wordt gelezen als volgt : 
"Wij benoemen en ontslaan, behalve het 

Hoofd va n den R ijksgebouwendienst, den Rijks
bouwmeester, den Clief van het bureau "Onder
houd", de hoofdarchitect en, de architect en, de 
ingenieurs, de hou wkundig-hoofdambtenaren
chefs de bureau , de bouwkundig-hoofdamb
tenaren, de district sbouwkundigen , de bouw
k undig-ambtenaren en de admimstrat ieve amb
t enaren, boven den ra ng van klerk. De overige 
ambtenaren en beambten benoemt en ontslaat 
Onze Minister van F inanciën". 

III. De tweede volzin van artikel 5 wordt 
gelezen als volgt : 

"H et is hun mede verboden recht streeks of 
indirect deel te nemen in eenige onderneming 
of in eenige vermogensrechtelijke betrekking 
t e staan tot personen of ondernemingen, welker 
werkkring met het bouwbedrijf in verband 
staat, onder welken t itel of vorm het ook zij." 

IV. De tweede alinea van artikel 7 wordt 
gelezen als volgt : 

" In spoedeischende gevalJen is het Hoofd 
van den Rijksgebouwendienst bevoegd de onder 
zijne bevelen st aande am btenaren vo'or den 
t ijd van zeven dagen voorloopig in dienst t e 
schorsen . Deze voorloopige schorsing vereischt 
de bekrachtiging van Onzen Minist er van 
Financiën." 

Onze Minister van Financiën is belast met 
d e uitvoer ing van dit besluit, dat in het S taats
blad za l worden geplaat st en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan de Algemeene R eken
kamer. 

Soestdij k, den 3lsten Juli 1926. 
WILHELMINA. 

De Jl inister van Financiën , DE GEER. 
(Uitgeg. 2 Sept. 1926.) 

31 J uli 1926. BESLUIT, houdende n ader e 
aanwijzing van losplaatsen en kantoren, 
bedoeld bij artikel 4 der Suikerwet 1924 
(Staatsblad n°. 425). S. 28.,. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Min ister van 

F inanciën van 15 Juli 1926, n°. 146, Accijnzen ; 
Gezien art ikel 4 d er Suikerwet 1924 (Staats

blad n°. 425), alsmede het K oninkljjk besluit 
van 14 Augustus 1897 (Staatsblad n°. 194) en 
Onze beslmten van 12 November 1903 (S taats
blad n°. 277), 30 April 1906 (Staatsblad n° . 103) 
en 29 November 1919 (Staatsblad n°. 793) ; 

H ebben goedgevonden en verstaan t e 
bepalen: 
Art. 1. Met uitbreiding van de drie eerst

bedoelde besluiten, worden Arnhem, Enschede 
en Zaandam aangewezen al_s losplaat sen en 
kantoren, bedoeld bij artikel 4 der Suikerwet 
1924 (S taatsblad n°. 425), doch uitsluitend voor 
zooveel betreft suikerhoudende vloeistoffen. 

2. Dit besluit t reedt in werking met ingang 
van 16 Augustus 1926. 

Onze voornoemde Minist er is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het S taats
blad za l worden geplaat st. 

Soestdijk, den 3lst en Juli 1926. 
WILHELMINA. 

De M inister van Financiën , D E GEER. 
( Uitgeg. 14 Aug. 1926.) 
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31 Juli 1926. BESLUIT, houdende bepaling 
van het tijdstip, waarop de t hans zitting 
hebbende Volksraad wordt vervangen door 
een Volksraad, samen~Pste ld volgens de 
voors •hriften der Indische Staatsregeling. s. 2 ,/i. ' 

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

Koloniën van 16 Juli 1926, l ste afdeeling. n°. 2; 
Gelet op de vierde der Overgangsbepalingen, 

vastgesteld bij artikel 2 der Wet van 23 J uni 
1925 tot herziening van het Reglement op het 
beleid der Regeermg van Nederlandsch-Indië 
(Nederlandsch Staatsblad 1925 n°. 234, Indisch 
Staatsblad 1925 u0 • 4.15); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
H et tijdstip, waarop de tha n s zitting hebbende 

Volksraad vervangen wordt door een Volks
raad, samengesteld volgens de voorschriften 
der nieuwe Indis<'he Staatsregeling, te bepalen 
op 16 Mei 1927. 

Onze Minister van Koloniën is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
za l worfüm geplaatst. 

Soestdijk, <lon 3lsten Juli 1926. 
vV1LHELMIN A. 

De Minister ,-an Koloniën, KoNINGSBERGER. 
(Uitgeg. 23 Aug. 1926.) 

31 Juli 1926. BESLUIT tot vaststelling van 
het contigent gewone dienstplichtigen der 
lichting 1927. S. 2 , 7. 

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

Oorlog en van Marine a .i. van 7 Juli 1926, 
VII• Afd. n°. 300 0. ; 

Gelet op art. 27 der Dienstplicht wet en op 
art. 56, eerste lid, van het Dienstplichtbesluit ; 

H ebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 
Art.1. Van de voor inlijving aangewezen 

personen der lichting J 927 worden 23254 be
stemd tot gewoon dienstplichtige. 

2. Van de tot gewoon dienstplichtige be
stemde personen der lichting 1927 worden 1000 
man bestemd voor de zeemacht. 

Onze Ministers van Oorlog en van Marine 
zijn, ieder voor zooveel hem betreft, belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal wOI"den geplaatst. 

Soestdijk, den 3lsten Juli 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, LAMBOOY. 
De Minister van Marine a.i., LAMBOOY. 

(Uitgeg. 27 Aug. 1926.) 

31 Juli 1926. BESLUIT, bepalende de bekend
making in het Staatsblad van de tusschen 
den Nederlandschen Gezant te Gonstan
tinopel en den Turkschen Minister van 
Buitenlandsche Zaken gewisselde nota's 
dd. 11 Februari 1926 tot voorloopige rege
ling der handelsbetrekkingen tusscl:ien 
Nederland en Turkije. S. 21S8. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Gezien de tusschen Onzen Gezant te Gonstan

!inopel en den Turkschen Minister van Buiten
landsche Zaken gewisselde nota's dd. 11 Fe
bruari 1926 tot voorloopige regeling der han
delsbetrekkingen tusschen Nederland en Tur-

kije, van welke nota's een afdruk en eene ver• 
taling bij dit Besluit zijn gevoegd ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 14den Juli 
1926, Directie van het Protocol , n°. 21664 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
bedoelde nota's te doen bekend maken door 

de plaatsing van dit Besluit in het Staatsblad. 
Onze Ministers, Hoofden van Departementen 

van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zooveel 
hem aangaat, belast met de uitvoering van het
geen ten deze wordt vereischt . 

Soestdijk, den 31sten Juli 1926. 
WILHELMINA. 

De MiniRter van Buitenlandsche Zaken, 
VAN KARNEREEK. 

(Uitgeg . 25 Aug. 1926.) 

N°. 54043/ó. 
Angora, !e 11 février 1926. 

Monsieur Ie :Ministre, 
J 'ai l'honneur de porter à Votre connaissance, 

qu'en attendant la conclusion prochaine d'un 
traité de commerce entre la Turquie et les 
Pays-Bas, dont les négociations ont été enta
mées à la date d'aujourd'hui, Ie Gouvernement 
turr consent à ce qu 'à partir du 15 févr ier 1926 
les produits du sol et de ! 'industrie originaires 
ou en provenance des Pays-Bas importés sur 
Ie territoire turc et destinés, soit à la consom
mation, soit à la réexportation ou au transit, 
joui~sent pour un déla1 de six mois, du traite
ment prévu par la convention commerciale 
signée à Lausanne Ie 24 juillet 1923 pour les 
produits des Etats qui l'ont signée. 

Il est entendu que l'appl icahon de ce régime 
provisoire est subordonnee à l'application aux 
Pays-Bas aux produits du sol et de !'industrie 
originaires ou en provenance de Turquie du 
tra1tement .de la nation la plus favorîsée. 

Veuillez agréer, Monsieur Ie Ministre, l'assu• 
rance de ma haute considération . 

DR. R ousCHDJ. 
Son Excellence Monsieur le Baron DE 

Welderen Rengere, Ministre Pléni
potentiaire et Envoyé Extraordinaire 
du Gouvernement Royal des Pays-Bas. 
En ville. 

LÉGATION ROYALE 
DES PAYS-BAS. 

Angora, le l l février 1926. 

Excellence, 
J'ai l'honneur de porter à la connaissance de 

Votre Excellence, qu'en attenda.nt la conclusion 
prochaine d'un traité de commerce entre les 
Pays-Bas et la Turquie, dont les négociations 
ont été entamées à la date d'aujourd 'hui, le 
Gouvernement néerlandais consent à ce qu'à 
partir du 15 février 1926 les produits du sol 
et de !'industrie originaires ou en provenance 
de Turquie im;iortés sur Ie territoire néerlan
dais et destines soit à la consommation, soit 
à la réex~rtation, ou au transit, jouissent 
pour un delai de six mois du traitement de la 
nation la plus favorisée. 

Il est entendu que l'application de ce régime 
provisiore est subordonnée à l'application en 
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Turquie aux produits du sol et de !'industrie 
originaires ou en provenance des Pavs-Bas du 1 

tra1tement prévu par la convention· commer
ciale signée à Lausanne Ie 24 juillet 1923 pour 
les produits des Etats qui l'ont si~née. 

Veuillez agréer, Excellence, 1 assurance de 
ma très haute considération. 

W. VAN WELDEREN RENGERS. 
A Son Excellence Dr. Tewfik Rouschdi, 

Ministre des Affaires Etrangères. 
Angora. 

VERTALINGEN. 

No. 54043/5. 

Angora, 11 Februari 1926. 
Mijnheer de :Minister, 

Ik heb de eer te Uwer kennis te brengen dat, 
in afwachting van de aanstaande sluiting van 
een handelsverdrag tusschen Turkije en Neder
land, waarover de onderhandelingen heden zijn 
aangevangen, de Turksche Regeering er in 
toestemt dat, van 15 Februari 1926 af, de uit 
Nederland herkomstige voortbrengselen van 
den bodem en van de nijverheid, ingevoerd 
in hrt Turksche gebied en bestemd, hetzij tot 
verbrnik. hetzij tot wederuitvoer of doorvoer, 
voor den tijd van zes maanden de behande
ling genieten, welke bij het op 24 Juli 1923 te 
Lausanne geteekende handelsverdrag is be
paald voor de voortbrengselen der Staten. die 
dat verdrag hebben onàerteekend. 

Het is versta.an, dat de toepassing van dit 
voorloopige regime afhankelijk is van de toe
passing in Nederland van de behandeling van 
de meestbegunstigde natie op de uit Turkije 
herkomstige voortbrengselen van den bodem 
en van de nijverheid. 

Aanvaard, enz. 
Dr. RouscHDT. 

Zijner Excellentie den Heere van Welderen 
Baron R engers, Gevolmachtigd Minister 
en Buitengewoon Gezant van de Konink
lijke Nederlandsche Regeering. Alhier. 

KONINKLIJK GEZANTSCHAP 
DER NEDERLANDEN. 

Angora, 11 Februari 1926. 

Excellentie, 

Ik heb de eer ter kennis van Uwe Excellentie 
te brengen dat, in afwachting van de aanstaande 
sluiting van een handefsverdrag tusschen 
Nederland en Turkije, waarover de onderhan
delingen heden zijn aangevangen, de Neder
landsche Regeering er in toestemt dat, van 
15 F ebruari 1926 a f, de uit Turkije herkomstige 
voortbrengselen van den bodem en van de 
nijverheid, ingevoerd in het Nederlandsche 
gebied en bestemd, hetzij tot verbruik, hetzij 
tot , wederuitvoer of doorvoer, voor den tijd 
van zes maanden de behandeling genieten van 
de meestbegunstigde natie. 

Het is verstaan, dat de toepassing van dit 
voorloopige regime afhankelijk is van de toe
passing in Turkije van de behandeling, welke 
bij het op 24 Juli 1923 te Lausanne geteekende 
handelsverdrag is bepaald voor de voortbreng-

selen der Staten, die dat verdrag hebben ondrr • 
teekend, op de uit Nederland herlrnmstige voort 
brengselen van den bodem en Yan de nijverheid. 

Aanvaard, enz. 
W. VAN WEI.DEREN RENGERS. 

Zijner Excellentie Dr. Tewfik Rouschdi, 
Minister van Buitenlandsche Zaken. 
Angora. 

31 Juli 1926. BESLUIT tot vaststelling van 
het recht verschuldigd wegens in branding 
of aanbrenging van merken op schepen. 
s. 289. 

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

Financiën van den 19 Juli 1926, n°. 70, afdee
lingen Indirecte Belastingen en Invoerrechten; 

Gelet op artikel 9 van Ons besluit van 28 De-
cember 1925 (Staatsblad n°. 518); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Het recht bedoeld in artikel 9 van Ons be

sluit van 28 December 1925 (Staatsblad n°. 518) 
bedraagt voor iedere inbranding of iedere ver
nieuwde inbranding, de kosten van het af te 
geven getuigschrift daaronder begrepen, zes 
gulden, en voor iedere aanbrenging of ver
nieuwde aanbrenging van merken, welke op 
andere wijze dan door inbranding moet plaats 
hebben, tien gulrlen. 

Onze Minister rnornoemd is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
en in de Staatscourant zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
de Algemeene Rekenkamer. 

Soestdijk, den 3lsten Juli 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, DE GEER. 
(Uitgeg. 25 Aug. 1926.) 

31 Juli 1926. KoNINKU.JK BESLUIT. 
Een school voor meer-uitgebreid-lager

onderwijs, als bedoeld in het vierde lid 
van art. 2bis der wet van 1878, kan niet 
worden aangemerkt a ls een school in den 
zin der Lager-onderwijswet 1920, zoodat 
ook op haar niet art. 72 dezer wet kan 
worden toegepast. 

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

het bestuur der Vereeniging "afdeeling Zwolle 
van de Vereeniging voor Christelijk Volks
onderwijs" te Zwo!Ie tegen het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Overijssel van 23 
Februari 1926, 2° afd n°. 1038, waarbij, met 
vernietiging van het besluit van den Raad der 
gemeente-Zwolle van 7 September 1925, n°. 528, 
is bepaald, dat de medewerking tot beschik
baarstelling van gelden voor de stichting van 
een nieuw schoolgebouw met gymnastieklokaal 
voor huisvesting van de bestaande school dier 
Vereeniging aan de Korte Kamperstraat, ge
naamd " de Marnixschool", wordt geweigerd; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
geschi llen van bestuur, gehoord, advies van 
23 Juni 1926, n°. 537; 

Op de voordracht van Onzen Minister v'ln 
Onderwijs, Kun~ten en Wetenschappen van 
22 Juli 1926, n . 7718, afd. L. 0. F.; 
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Overwegende, dat de Raad der gemeente 
Zwolle in zijne vergadering van 7 September 
1925 heeft besloten in te willigen het verzoek 
van het bestuur der afdeeling Zwolle van de 
Vereeniging voor Christelijk Volksonderwij s 
om beschikbaarstelling van gelden bcnoodigd 
voor den touw van een nieuw gebouw met 
gymnastieklokaal voor huisvest ing van de 
bestaande school der Vereeniging aan de Korte 
Kamperstraat, genaámd "de i\llarnixschool;" 

dat, nadat Mr. Dr . I. A. van R oijen, K Bre
dewont en Dr . IL F ranssen, allen ingezetenen 
de gemeente Zwolle, van dit besluit bij Gedepu
teerde Staten van Overijssel in beroep waren 
gekomen, onder aanvoering 1°. dat in het ver
zoek van het schoolbestuur niet is aangegeven 
de plaats, waar het nieuwe ge bouw zal worden 
gevestigd, hetwelk art. 1, 't weede l;d van Ons 
beslui t van 31 December 1920 (Stbl . n°. 933), 
steunende op art. 87 der Lager-onderwijswet 
1920 eischt ; 2°. dat bij het raadsbesluit van 
7 September 1925 gelden zijn beschikbaar ge
steld voor een n ieuw gebouw voor de bestaande 
meer-uitgebreid-lager-onder wijsschool , welke in
gevolge het tweede li d van art. 193 der Lager
onderwijswet 1920 in haar tegenwoordigen vorm 
kan blijven voortbestaan tot en met 31 Decem
ber 1925, doch daarna ophoudt te bestaan, di t 
college bij beslui t van 23 Februari 1926, 2° afd . 
n°. 1038, het beroep gegrond heeft verklaard 
en met vernietiging van het bes•reden raads
beslui t heeft bepaald, dat de medewerking tot 
beschikbaarstelling van gelden voor den bouw 
van een nieuw gebouw met gymnastieklokaal 
voor huisvesting van de bestaande school van 
de Vereeniging voor Christelij k Volksonderwijs, 
afdeeling Zwolle, aan de Korte Kamperstraat, 
genaamd "de Marnixschool" , wordt geweigerd; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij hebben 
overwogen, dat "de Marnixschool" is eene 
school voor meer-uitgebreid-lager-onderwijs a ls 
bedoeld in het vierde lid van art . 2bis der wet 
van 1878, welke school krachtens art. 193, 
t weede lid, van de Lager-onderwijswet 1920, 
zooals dit ar t ikel is gewijzigd bij de wet van 
30 December 1925 (Stbl. n°. 523), nog gedu
rende zes jaren, te rekenen van het in werking 
treden van de Lager -onderwij swet 1920 - zijnde 
l J anuari 1921 - mag zijn ingericht overeen
komstig de in het vierde lid van art. 2bis van 
de wet van 1878 gesteldé regelen ; dat volgens 
art. 3 van de Lager-onderwijswet 1920, het 
schoolonderwijs o.m. onderscheidende in gewoon 
lager onderwijs en uitgebreid lager onder wijs, 
de meer-uitgebreid-lager-onderwijs-school niet 
is opgenomen in het stelsel van de Lager-onder
wiiswet 1920. doch deze slechts door de over
ga"i1gsbepaling van het gewij zigde art . 193, 
t ,rnede lid, in haar ouden vorm kan blijven 
voor t bestaan tot 1 Januari 1927; dat het raads
beslui t van 7 Septem ber 1925, houdende be
schikbaarstelling van gelden voor nieuwbouw 
voor de bestaande meer-uitgebreid-lager-onder
wijsschool dan ook niet in overeenstemming 
i s te achten net het stelsel van de Lager -onder 
wijswet 1920, daar dat bes luit zou neerkomen 
op eene weder-invoering van ·de negenklassige 
meer-uitgebreid- lager-onderwijsschool, hetgeen 
in strijd is met art. 3 der genoemde wet ; dat het 
bestreden raadsbesluit derhalve reeds op dien 
grond niet kan worden gehandhaafd en het 
andere bezwaar van adressanten tegen het 

raadsbeslui t daarom niet onderzocht behoeft 
t e worden; 

dat van het besluit van Gedeputeerde Staten 
het schoolbestuur bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat er geen sprake is van de 
"weder-invoering van de negenklassige school 
voor meer-uitgebreid-la~er-onderwijs", omda t 
nie• een nieuw onderwiJsinstituu t zal worden 
gestich t, doch slechts gelden worden beschik
baar gesteld voor een nieuw gebouw, waarin 
eene bestaande en door de wet toegela ten 
negenklassige school voor meer-uitgebreid
lager-on derwijs zal worden ondergebracht, 
welke binnen den termijn, door de wet gesteld, 
zal kunnen worden - en ook zal worden - ge
splitst in eene lagere school en eene school voor 
uitgebreid-lager-onderwij s, beide onder één 
hoofd, voor welke spli tsing een nieuw gebouw 
in geen enkel opzicht een~ verhindering kan(zijn; 
dat niet kan worden gezegd, dat de Lager -onder
wijswet 1920 geen plaats toekent aan de school 
voor meer-uitgebreid- lager-onderwijs krachtens 
de wet van 1878, aangezien toch naast de bepa
lingen van art . 193, eerste en tweede lid, van 
de Lager-onderwijswet 1920 staat de bepaling, 
van het derde lid van dat artikel, vaststellende, 
dat in bui tengewone gevallen voor een bepaal
den tijd kan worden toegestaan, dat na het 
verstrij ken van den in het eerste en tweede 
lid gestelden termijn de daar bedoelde scholen 
voor meer -uitgebreid-J ager -onderwijs blijven 
ingericht op den voet van art . 2bis, vierde Jid, 
der Lager-onderwijswet 1878 ; dat door de 
bestreden beslissing van Ged<>puteerde Staten 
het schoolbestuur zoude worden gedwongen 
de bestaande negenklassige school voor meer
uitgebreid- lager-onderwijs te splitsen in eene 
lagere school en eene school voor uitgebreid 
lager-onderwijs, zulks vóórdat de mogelijkheid 
ware geopend voor event ueele toepassing van 
het bepaalde in het derde lid van voormeld 
art. 193, ind ien het schoolbestuur t e zijner tijd 
een beroep mocht doen op laatstbedoelde wets
bepaling ; dat bovendien de .door Gedeputeer 
de Staten beoogde splitsing van de bestaande 
school voor meer-uitgebreid-lager-onderwijs i n 
eene school voor gewoon lager en eene voor 
ui tgebreid-lager-onder wijs, voor zooverre de 
toepassing van de wet dit vordert, reeds is 
verkregen door het bepaalde bij art. VII der 
wet van 30 Juni 1924 (S tbl. n°. 319), door 
welk voorschrift eene beslissing als de bestrede
ne van Gedeputeerde Staten van Overijssel 
ten eenenmale overbodig is gemaakt; dat t en 
aanzien van den niet door Gedeputeerde Staten 
voornoemd onderzochten tweeden grond, \\: elke 
door appellanten voor vernietiging van het 
raadsbeslui t is in het midden gebracht, valt aan 
te voeren, dat volgens het bepaalcle i n het 
tweede li d van art. 75 der Lager-onderwij swet 
1920 ed gevraagde medewerking slechts mag 
worden geweigerd, wanneer niet is voldaan aan 
de in art . 73 der wet omschreven vereischten ; 
dat het niet-voldoen aan eene andere bepaling 
- in casu die van het tweede lid van Ons 
besluit van 31 December 1920 (Stbl . n°. 953) -
naar de meening van het schoolbestuur reden 
kan noch mag zijn t ot weigeri ng van cle over
eenkomstig de bepalingen van de art t. 72 en 
73 der wet gevraagde medewerking tot den 
bouw van een nieuw schoolgebouw ; 

Overwegende, dat blijkens de stukken de 
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Marnixschool der afdeeling Zwolle van de Ver 
eeniging voor Christelijk Volksonderwijs is een 
school voor meer-uitgebreid lager-onderwjjs, 
als bedoeld in het vierde lid van art. 2his der 
wet van 1878 ; 

dat een zoodanige school niet kan worden 
aangemerkt als een school in den zin der Lager
onderwijswet 1920, die, blijkens art. 3 slechts 
kent, scholen voor gewoon lager onderwijs, ver
volgonderwijs, uitgebreid lager onderwijs, en 
buitengewoon lager onderwijs ; dat daaraan 
niet afdoet dat art. 193 der wet in het tweede 
en derde lid overgangsbepalingen behelst om
trent den tijd, da t scholen voor meer-ui tge
breid-lager-onderwijs als bedoeld in het vierde 
lid van art. 2bis der wet van 1878 overeen
komst ig de in dit lid gestelde regelen nog mgen 
zijn ingericht; dat evenmin een heroep kan 
worden gedaan en ar t . VII van de wet van 30 
Juni 1924 (Stbl. n°. :ll9) : dat toch dit artikel 
krach~ens het welk gedurende den termijn, ge
steld m het tweede lid van art. 193 der Lager 
onderwijswet 1920, o.m. voor de toepassing 
van de bepaling van § 11 van art. LXIV der 
wet van 16 Februari 1923 (St', /. n°. 38) de scho
len voor meer-uitgebreid-lager-onderwijs als 
bedoeld in art. 48ter der wet van 1878 worden 
beschouwd als een samenst el van een school 
voor gewoon lager onderwijs en een school voor 
uitgebreid lager onderwij s, een en ander a ls 
bedoeld in art . 3, beide staande onder hetzelfde 
hoofd , niet veronderstelt medewerking tot 
de stichting eener school voor meer-uitgebreid
lager-onderwij s in den zin van de wet van 1878, 
doch wel rekening houdt met de mogelijkheid, 
dat leerli ngen, die blijkens eene krachtens art. 73 
onder a der Lager-onderwijswet 1920 overge
legde verklaring eene te stichten nieuwe school 
zullen bezoeken, een door hen bezochte school 
voor meer -ui tgebreid -lager-onderwijs in den 
zin der wet van 1878 zouden verlaten ; dat der
halve art. 72 der Lager-onderwijswet, waarop 
het verzoek van het bestuur der afdeeling Zwolle 
van de Vereeuiging voor Christelijk Volksonder
wijs is gebaseerd, il) deze niet van toepassing 
is; da t Gedeputeerde Staten bij hun bestreden 
besluit mitsdien terecht hebben beslist, dat de 
door den appellant aan den gemeenteraad van 
Zwolle gevraagde medewerking niet kan worden 
verleend : 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920 ; 
Het ben goedgevonden en verstaan : 

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

Wetenschappen is belast enz. 
(W. v.G.) 

31 J ·ul~ 1926. K oNI KLIJ K llESL UI T. 
De wet maakt voor de toepassing• van 

art. 101 negende lid, der Lager-onderwijs
wet 1920 geen onderscheid tusschen de 
daar bedoelde openbare scholen , die vóór 
en die na den aanvang van het kalender
jaar geopend zijn. 

Gedeputeerde Sta~en, in beroep ov(·.r de 
toepassing va n dit artikel oordeelende, 
moeten zich in hunne ui tsprnak bepalen 
tot die scholen, met betrekking waartoe het 
beroep is inges teld. 

WIJ WrLHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op de beroP.pen . inge tcld door 

a. Burgemeester en W'ethouners van Utrecht; 
b. het bestuur der Vereeniging "Da Costa" voor 
Christelijk lager en uitgebreid lager onderwijs 
te Utrecht, tegen het beslui t van Gedeputeerde 
Staten van Ut recht van 22 December 1925, 
3de afdeeling no. 3252/2447, in zooverre daarbij 
met vernietiging van het besluit van den Raad 
van Ut recht van 4 Juni 1925, de vergoeding, 
bedoeld in art. 101, 9de lid, der Lager -onder
wijswet 1920, over 1924 voor de bijzondere 
scholen voor gewoon lager onderwij_s en voor 
ui tgebreid lager onderwijs aan het Brederode
plei n 13 aldaar is va tgesteld onderscheidenlijk 
óp f 1428.05 en f 1529.11 ; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 23 
Juni 1926, n°. 421 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
22 J uli 1926, n°. 77C8, afdeeling Lager-onder
wijs-Financieel ; 

Overwegende, da t de Raad van Utrecht bij 
besluit van 4 ,funi 1925 voor de scholen der 
Vereeniging "Da Costa " aan het Brederoplein 
n°. 13 de vergoeding, bedoeld bij art. 101, 
negende lid, der Lager-onder wijswet 1920 over 
1924 beeft bepaald ; voor wat betreft de school 
voor gewoon lager onderwijs op f 1309.69, zijnde 
het bedrag der werkelij k door het bestuur t e 
dezen gedane uitgaven ; voor wat betreft de 
school voor uitgebreid lager onderwijs op 
f 1529.11, zijnde het product van een door de 
gemeente berekend gemiddeld aantal weke
lijksche lesuren ad 11 en de gemiddelde bezol
diging per wekelijksch lesuur aan de gelijksoor
tige openbare scholen in 1924; 

dat nadat het schoolbestuur van het raads
beslui t bij Gedeputeerde Staten in beroep was 
gekomen, Gedeputeerde Staten bij besluit van 
22 December 1925 met vernietiging van het 
bestreden raadsbesluit onder anderen de ver
goeding voor de school voor gewoon lager onder
wijs hebben vastgesteld op f 1428.05 en voor 
de school voor uitgebreid lager onderwijs op 
f 1529.11 ; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij hebben over
wogen, dat in het beroepschrift eene bt"rekening 
van het aantal lesuren aan de openbare scholen 
voor uitgebreid lager onderwijs is aangegeven, 
welke van die, door den R aad gevolgd , bij de 
bepaling van de bestreden bedragen afwijkt, 
voor zoover betreft het getal, vertegen woor
cligende het aantal scholen, a ls deeler aange
nomen bij de berekening van het gemiddeld 
aantal lesuren ; dat het verschil hierin bestaat, 
da t door den Raad twee openbare scholen voor 
uitgebreid lager onderwijs, welke op l Septem
ber 1923 zijn geopend , bij de berekening van 
het gemiddeld aantal lesuren ten volle zijn me
degeteld, terwijl het appelleerend scho'Jlbestuur 
deze, in verband met de opening, elke voor 1 

3 
in rekening heeft gebracht; dat art. 101, negen 
de lid, laatste volzin, der Lager-onderwijswet 
1920 geen onderscheid maakt tusschen scholen, 
waaraan gedurende het geheele jaar en waaraan 
gedurende een gedeelte van het jaar, waarover 
de berekening loopt, door vakonderwijzers 
werd les gegeven, zoodat een dergelijke school, 
welke in den loop van een jaar is geopend, ten 
volle bij de berekening moet medetellen ; dat 
het gemiddeld aantal wekeljjksche lesuren der 
bedoelde gelijksoort ige scholen in 1923 bedroeg 
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voor de gewone lagere scholen 21 en voor de 1 

scholen voor uitgebreid lager onderwijs 11, 
het gemiddeld bedrag dat per lesuur over 1924 
voor de openbare scholen is ui tgegeven voor 
de gewone scholen f 109.85, en voor de scholen 
voor uitgebreid lager onder wijs f 139.01, zoo
dat voor de bijzondere scholen t en hoogste 
over 1924 kan worden uitbetaald f 2306.85 voor 
de gewone en f 1529.11 voor de scholen voor 
uitgebreid lager onderwijs ; dat aan de van het 
appelleerend schoolbestuur ui tgaande school 
nan het Brederodeplein 13, voor gewoon lager 
on derwijs in 1924 gemiddeld 13 lesuren per week 
door vakonderwijzer zijn gegeven, welke het 
schoolbestuur ten volle vergoed behoort t e 
krijgen en aan die voor uitgebreid lager onder
wijs in 1924 gemiddeld 14 lesuren per week 
door vakonderwijzers zijr gegeven, doch waar
van slechts 11 worden vergoed, omdat het ge
middelde aantal van de openbare scholen voor 
ui tgebreid la~er onderwijs niet hooger is ge
weest; dat blijkens den bij het raadsbesluit van 
4 .Juni 1925 behoorenden staat de gemeente
raad het bedrag der vergoeding over het jaar 
1924 voor de school voor gewoon lager onder
wij s heeft vastgesteld op het bedrag, groot 
f 1309.69, dat het schoolbestuur in 1924 wer
kelijk voor de vakonderwijzers heeft ui tgege
ven ; dat dit niet steunt op de wet, vermits het 
negende lid van art. 101 niet spreekt over eene 
vermindering tot het bedrag der werkelijk ge
maakte kosten - zooals het a.::htste lid wel doet 
ten aanzien van de kosten van instandhouding 
- maar uitdrukkelijk bepaalt hoe die vergoe
d ing moet worden berekend, namelijk op een
zelfde bedrag per lesuur als de gemeente voor 
haar vakonderwijzers heeft ui tgegeven, welk 
bedrag dan vermenigvuldigd dient t e worden 
met het aantal lesuren, dat vakonderwijzers 
aan de bij zondere school hebben les gegeven, 
doch niet met een grooter aantal lesuren, dan 
aan de openbare school of scholen - in het 
laatste geval gemiddeld - door vakonder-
wijzers werd les gegeven ; · 

dat Burgemeester en Wethouders van Utrecht 
in beroep aanvoeren dat naar hunne meening 
de vaststelling der vergoeding bij het vernie
t igde raadsbesluit op juiste wijze heeft plaats 
gehad; dat het schoolbestuur in beroep aan
voert, da t het de overweging van Gedeputeerde 
Staten, waarin geen onderscheid gemaakt wordt 
tusschen scholen, waaraan gedurende het gehee
lc jaar en waaraan gedurende een gedeelte van 
het jaa r, waarover de berekening loopt, door 
vakonderwijzers werd les gegeven, zoodat eene 
dergelijke school, welke in den looo van een 
jaar is geopend, ten volle bij de berekening moet 
medete!len, in geenen deele als juist kan er
kennen ; dat immers art. 101, negende lid, laat
ste volzin der Lager-onderwijswet 1920 sprreekt 
van het gemiddeld aantal lesuren, dat in het 
onmiddellijk voorafgaande kalenderjaar aan 
d ie scholen door vakonderwijzers werd les ge
geven ; dat di t gemiddelde i mmers de uitkomst 
moet zijn va n eene deeling, waarbij het deeltal 
gevormd wordt door het totaal aantal lesuren 
in het kalenderj aar gegeven en de deeler door 
het aantal scholen in datzelfde kalenderjaar, 
zoodat in casu hier gedeeld had moeten worden 
niet door 5, maar door 3½, daar gedurende 1923 
geen 5 openbare scholen voor ui tgebreid lager 
onderwijs bestonden ; dat Gedeputeerde taten, 

verder hoewel door het bestuur tegen dit deel 
van het rnadsbeslui t geen beroep was aangetee
kend, de vergoeding voor de school voor ge
woon lager onderwijs hebben vastgesteld op 
f 1428.05, zijnde f 118. 36 meer dan door het 
schoolbestuur voor het vakonderwijs is uit
gegeven ; dat weliswaar de schade, die het 
bestuur zou lijden door de beslissing van den 
gemeenteraad ten opzichte van de vergoeding 
voor de school voor uitgebreid lager onderwijs, 
voor het grootste gedeelte zou worden gecom
penseerd door de beslissing van Gedeputeerde 
Staten ; dat echter het bestuur meent geen recht 
te hebben op bovenbedoelde f 118.36, als zijnde 
door het bestuur n iet uitgegeven; 

Overwegende, wat betreft het beroep inge
steld door het bestuur der Vereeniging "Da. 
Costa", dat krach tens ar t . 101, negende lid, 
der Lager-onderwij swet 1920, de daar bedoelde 
vergoeding niet voor een grooter aanta l lesuren 
wordt toegekend, dan waarvoor aan de naar de 
onderscheiding ,·an art. 3, t weede en vierde 
lid, overeenkomstige openbare school in het 
onmiddellijk voorafgaande kalenderjaar, va½• 
onderwijzers werkzaam zijn geweest, t erw1Jl 
wanneer aan meer dan een overeenkomst!ge 
openbare school vakonderwijzers werkzaam 
zijn, de vergoeding wordt toegekend voor ten 
hoogste het gem iddelde aantal lesuren, dat m 
het onmiddellijk voorafgaande kalenderjaar 
aan die scholen door vakonderwijzers werd les 
gegeven ; dat vaststaat, dat in het voorafgaande 
kalenderjaar, dus in 1923, in de gemeente 
Ut recht aan 5 overeenkomst ige openbare scho
len vak-onderwijzers werkzaam zij n geweest; 

dat. Gedeputeerde Staten bij de berekening 
der vergoeding terecht in aanmerking hebben 
genomen het gemiddelde van het aantal uren, 
dat door de aan die scholen i n dat jaar verbon 
den vakonderw:jjzers inderdaad is les gegeven ; 

dat weliswaar twee der hierbedoelde openbare 
scholen eerst op 1 September 1923 zijn geopend, 
doch dat de wet geen onderscheid maakt tus
schen scholen die vóór en die na den aanvang 
van het kalenderjaar geopend zijn ; 

Overwegende, wat betre'tt het beroep inge
steld door Burgemeester en Wethouders van 
Utrecht, dat het bestuur der Vereeniging "Da 
Costa" voor Christelijk lager onderwijs en uit
gebreid lager onderwijs aan Gedeputeerde Sta
ten heeft verzocht het door hem bestreden 
raadsbeslui t te wi llen vernietigen en de vergoe
ding overeenkomstig de wet te willen vaststel
len , daar het bestuur meent aanspraak t e mogen 
maken op 13 x het per uur vastgestelde bedrag 
(gewoon lager onderwij s) en 14 X het bedrag 
voor uitgebreid lager onderwijs ; dat door het 
bestuur in dat beroepschrift bezwaren worden 
ontwikkeld tegen de berekening der vergoeding 
voor de uitgebreid lager onderwijsschool en 
het bestuur, gelijk uit zijne uitdrukkelijke ver
klar ing blijkt, met de door den gemeenteraad 
vastgestelde vergoeding voor het vakonderwijs 
bij de school voor gewoon lager onderwijs, name
lijk 13 x het per uur vastgestelde bedrag, ge
heel accoord gaat ; 

dat derhalve moet worden a-angenomen, 
gelijk door het bij Ons appellecrend bestuur 
is beweerd en ook door Gedeputeerde Staten 
is erkend, dat het beroep bij Gedeputeerde Sta
ten uitsluitend gericht was t egen het besluit van 
den gemeenteraad in zake de school voor uitge-
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breid lager onderwij s en niet tegen het besluit 
in zake gewoon lager onderwijs ; 

dat het appelleerend bestuur tot het instellen 
van dit afzonderlijk beroep bevoegd was, daar 
immers de gemeenteraad geacht moet worden 
op de verschillende aanvragen. gelijk door art 
104, derde lid, der wet word t aangeduid, bij 
afzonderlijk besluit to hebben beslist, al zijn 
dan ook deze besluiten formeel in één besluit 
voreenigd ; dat voorts de gemeenteraad de aan
vragen voor de scholen voor gewoon lqger onder
wij s en voor dje voor uitgebreid lager o nderwijs 
als afzonderlijke aanvragen heeft gerangschikt 1 
en op ieder dier aanvragen heeft beslist; dat 
derha lve Gedeputeerde Staten, op het beroep 
beslissend, alleen het bedrag hadden vast te 
stellen van de vergoeding voor de school voor 
ui tgebreid lager onderwijs, maar niet bevoegd 
waren de vergoeding voor de school voor ge
woon lager onderwijs vast te stellen, waartegen 
niet in beroep was gekomen ; dat derhalve het 
besluit van Gedeputeerde Staten voor zoover 
de vaststelling betreft der vergoeding voor de 
school voor gewoon lager onderwijs behoort t e 
worden vernietigd ; 

Gezien de Lager-onderwijs 1920; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

met handhaving voor het overige van het 
bestreden besluit van Gedeputeerde Staten van 
Utrecht van 22 December 1925, derde afdeeling, 
n°. 3252/2447, dit besluit te vernietigen voor 
zoover daarbij de vergoeding voor de school voor 
gewoon lager onderwijs is bepaald op f 1428.05. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast, em. (W. v. G.) 

3 Augustus 1926. BESLUIT, betreffende de ver
boden kri ngen van het fort aan den Hoelc 
van Holland. S. 2110. 

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

Oorlog van 3 Juli 1926, Geheim, Litt. A. 50; 
Gelet op de artikelen 3 en 4 der Wet van 

21 December 1853 (Staatsblad n°. 128) ; 
Gelet op het Koninklijk besluit van 15 Fe

bruari 1888 (Staatsblad n°. 24) ; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

20 Juli 1926, n°. 29); 
Gezien het nader rapport van Onzen Minister 

van Oorlog van 23 Juli 1926, Geheim, Litt. 
s. 54; 

Hebben besloten en besluiten : 
Art. 1. Op de in de laatste kolom van de 

bij dit Besluit behoorende lijst aangeduide 
perceelen, ofschoon zij binnen een verboden 
kring liggen, is de wet van 21 December 1853 
(Staatsblad n°. 128) niet van toepassing. 

2. Dit Besluit met de daarbij belioorende 
lijst (1. ie pag. :;42) treedt in werking op den 
tweeden dag na dien der dagteekening van 
het Staatsblad, waarin het besluit is geplaatst. 

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

Soestdij k, den 3den Augustus 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, LAMBOOY. 
(Uitgeg. 2 Sept. 1926.) 

:l August11,11 192fl. BE~f.UlT houdende : 
10. instelling van een Akte van Be

kwaamheid voor onderwijs in Handels
terminologie en H andelscorrespondentie 
in vrt':~mde talen; 

2°. vaststelling van een Reglement en 
een Pro~ramma van het examen voor die 
akte. S. 291. 

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

Onderwijs, Kunsten en ·wetenschappen van 
:?2 Juli 1026, n° 1493, Afdeeling Handels 
onderwijs; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
1 °. in te stellen 'een Akte van Bekwaamheid 

voor Onderwijs in H andelsterminologie en 
'Handelscorrespondentie in vreemde talen : 

2°. vast te stellen het onderstaande R egle
ment en Programm,i,, volgens welke de examens 
voor die akte zullen worden gehouden ; 

30, te bepalen, dat die examens voor het 
eerst zullen worden afgenomen in 1927. 

REGLEMENT. 
I. De Akte van Bekwaamheid voor Onder

wijs in Handelsterminologie en Handelscor
respondentie in een vreemde taal wordt uit
gereikt aan hen, die aan de eischen van het 
daartoe te houden examen hebben voldaan. 

II. Voor het afleggen van het examen wordt 
éénmaal per jaar gelegenheid gegeven, op tijd 
en plaa ts door Onzen -Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen daarvoor aan te 
wijzen. 

III. Aan het examen kunnen deelnemen 
allen, die in het bezit zijn van de bevoegdheid 
tot het geven van middelbaar of voorbereidend 
hooger onderwijs in de taal, waarvoor zij de 
akte begeeren, en die het examengeld hebben 
voldaan. 

IV. Het examengeld wordt t elkenjare vast
gesteld door Onzen Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, zoodanig, dat de 
geraamde kosten van het examen door de 
examengelden worden gedekt. 

V. H et examen wordt schrifteljjk en monde
ling afgenomen, , olgens het bij dit besluit be
hoorende programma. 

VI. Jaarlijks wordt door Onzen Minister 
~an Onc:lerwijs, Kunsten en Wetenschappen 
een examencommissie benoemd. 

Een der leden wordt daarbij tot Voorzitter 
aangewezen. 

De Commissie benoemt uit haar midden een 
Secretnris. 

VII. De Commissie regdt het examen en 
stelt regels vast voor het verleenen der Akte. 

VIII. De Commissie brengt aan Onzen 
Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen verslag mt omtrent hare werkzaam-
heden. • 

IX. De leden der examencommissie ge
nieten vacatiegeld, vol~ens regels door Onze 
Ministers van OnderwiJs, Kunsten en Weten
schappen en van Financiën vast te stellen, 
benevens vergoeding van reis- en verbl:iif
kosten. 

PROGRAMMA. 
Het examen omvat: 
1. Algemeene kennis van de organisatie 

en techniek van het goederen-, geld- en kapi-
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Gemeente of ge- Vestingwerken of gedeelten van vestingwerken, 
meenten, .waarin behoorende tot : 
het vestingwerk 1--------,-----
en de verboden I detweede 

1 
de derde 

kringen liggen. de eerste klasse. klasse-__i~asse. -~-g-ee_n_e_ k __ ia_ss_e_. 

Rotterdam (Hoek 
van Holland). 

Het fort aa.n den 
Hoek van Holland. 

Beschrijving van 
de in art. 9 der 
Wet. bedoelde 

lijnen . 

1 

Behoort bij het Koninklijk Besluit van ;3 Augustus 1926 (Slaa/,&b/ad n°. 290). 

Perceelen, binnen een verboden kring gelegen , 
doch ten aanzien van welke de Wet geheel of 

gedeeltelij l, niet van toepassing is. 

De perceelen of gedeelten van perceelen' 
gelegen ten noordoosten, oosten en zuidoosten 
van het fort, buiten de lijn gevormd door de 
aaneenschakeling van : 

de noord-westelijke grens van de perceelen, 
kadastraal bekend Gemeente Rotterdam (Hoek 

van Holland), Sectie B. Nos. 1531, 1296, 1567, 
1566, 867 en 1301 ; 

de verbindingslijn van de meest zuidelijke 
punt van laatstvermeld perceel met de meest 
we~telijke punt van perceel, kadastraal bekend 
Gemeente Rotterdam (Hoek van Holland). 
Sectie B. n°. 1140 : 

de zuid-oostelijke grens van perceel, kada
straal bekend Gemeente Ro/.terdam (Hoek van 
Holland), Sectie B. n°. 1095, vanaf de meest 
westelijke punt van voornoemd perceel n°. 1-140 
tot aan den kleinen verboden kring ; 

den kleinen verboden kring van het fort ; en 
de noordelijke grens van het sp , orweg

emplacement, kadastraal bekend Gemeente 
Rotterdam (Hoek van Holland), Sectie B. 

, n°. 1523, in oostelijke richting. 

Mij bekend, 
De Minister van Oorlog, LAMDOOY. 
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taalverkeer, met inbegrip der ondernemings
vormen. 

2. Kennis van de handelstaal. 
3. Kennis van de kenmerkende handelsin

stellingen en bijzondere gebruiken in het 
vreemde land . 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden ~eplaatst. 

Soestdijk, den 3den Augustus 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderu-ijs, 
Kuruten en Wetenschappen, 

WASZINK. 
(Uitgeg. 16 Aug. 1926.) 

4 Augustus 1926. BESLIHT tot wijziging van 
het Melkbesluit (Staatsblad 1925, n°. 256). 
s. 29·'. 

WIJ WILHELMINA. ENZ. 

Op de voordmcht van Onzen Minister van 
Arbeid, H andel en Nijverheid van 4 Juni 1926, 
n°. 337 D, Afdeeling Volksgezondheid; 

Gelet op het Melkbesluit, Staatsblad 1925, 
n°. 256 ; 
· Gezien het advies der Commissie, bedoeld 
in artikel 17 der Warenwet , S taatsblad 1919. 
no. 581 : 

Den Raad van State gehoord (advies van 
ö Juli 1926, n°. 20) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Arbeid , Handel en Nijverheid van 
26 Juli 1926, n°. 643 D, Afdeeling Volksge
zondheid; 

H ebben goedgevonden en verstaan te be
palen : 

Eenig artikel. 
In het Melkbesluit, Staatsblad 1925, n°. 256, 

worden de volgende wijzigingen en aanvullingen 
aangebracht : 

I. Aan artikel 2. lid 2, onder a, wordt het 
volgende toegevoegd : 

,, Onverminderd hetgeen krachtens artikel 15, 
lid 2, der Warenwet, Staatsblad 1919, n°. 581, 
zal worden bepaald, mag het procentisch vet
gehalte der droogrest niet lager zijn dan 24. " 

II. In artikel 2, lid 2, onder g, worden na : 
,,watten" de volgende woorden ingevoegd : 

,,en een hoeveelheid melk, grooter dan ½ 
Liter en kleiner dan 50 Li ter, mag bij filtratie 
door neteldoek met openingen ten getale van 
ten minste 20 en t en hoogste 40 per lengte-centi
meter". 

III. Het bepaalde in artikel 8, lid 2, onder c, 
wordt aldus gelezen: 

,,zij moet bereid zijn uit deugdelijke grond
stoffen." 

IV. Io artikel 13 wordt in lid I , lid 2 en 
lid 3 instede van " melk en melkproducten" 
telkens gelezen, ,,melk en melkproducten en 
de als zoodanig aangeduide waar". 

V. Artikel 15, lid l, wordt gelezen als volgt : 
,, 1. De verpakking, waarin melk en/of melk

producten door melkverkoopers of personen, 
in een bedrijf van melkverkooper werkzaam, 
worden vervoerd of ter aflevering of ten verkoop 
in voorraad worden gehouden, moet als op
schrift dragen den naam, waarmede de melk 
en/of het melkproduct, in die verpakking 
banwezig, moet worden aangeduid of den naam, 

1 aie volgens artikel 14 miig worden gebezigd, 
dehalvc bij vervoer van melk van den melkvee
houder naar den melkverkooper en bij vervoer 
van melk van den melkverkooper naar den 
melkveehouder. Deze opschriften mogen niet 
door vegen zijn uit te wisschen. Zij moeten 
bestaan uit goed leesbare zwarte hoofddruk
letters van ten minste 3 c.M. (0.03 M.) hoogte 
bij een lijndikte van ten minste 3 m.M. 
(0.003 M.) op een witten achtergrond, behalve 
op verpakkingen met een inhoud~maat van 
I Liter of minder, welke kennelijk bestemd 
zijn , om met den inhoud aan den verbruiker 
te worden afgegeven, waarop of waaraan de 
opschriften duidelijk leesbaar moeten zijn aan
gebracht in letters van ten minste 0.2 c.M. 
(0.002 M.) hoogte." 

VI. In artikel 15. lid 3, wordt in plaats v-an 
, ,.De burgemeester der gemeente, waarin het 

bedrijf van den melkverkooper gevest,gd is" 
gelezen .. D, burgemeester der gemeente. 
waarin het vervoer, bedoeld in het eerste lid 
van dit artikel, plaats heeft". 

VII. Tusschen artikel 15 en artikel 16 worden 
1 2 artikelen ingevoegd, luidende als volgt : 

,,Artikel I5a. 1. Binnen de gemeente, waar
van Burgemeester en Wethouders dit bij open
baar gemaakt besluit noodig hebben verklaard, 
moeten melk en melkproducten zich bevinden : 

1°. voor zoover zij worden vervoerd van een 
melkveehouder naar een melkverkooper - en 
niet zijn verpakt in het gesloten vaatwerk, 
waarin zij den consument worden afgeleverd -
in gesloten en geplombeerde bussen, die als 
opschrift dragen den naam en de voorletters 
van den melkveehouder van wien de melk af
komstig is ; alle in zwarte, niet door vegen uit 
te wisschen hoofddruklet ters op witten onder
grond van ten minste 3 c.M. (0.03 M.) hoogte 
en van ten minste 3 m.M. (0.003 M.) lijn
dikte ; de loodjes moeten den naam of de initi
alen dragen van den veehouder ; 

2°. voor zoover zij worden vervoerd van een 
zuivelfabriek, een fabriek van melkproducten, 
een ontvangstation voor melk of een melkin
richting naar een melkverkooper - t enzij zij 
zijn verpakt in het vaatwerk, waarin zij den 
consument worden afgeleverd, of tenzij zij 
voldoen aan de eischen, gesteld in artikel 13, 
lid 2, 3 en 4, van dit besluit, in gesloten en 
geplombeerde bussen, die als opschrift dragen 
den naam van de fabriek, het ontvangstat ion 
of de melkinrichting, die de melk en/of melk
producten doet vervoeren of heeft afgeleverd ; 
alles in zwarte, niet door vegen uit te wisschen 
hoofddrukletters op witten ondergrond, van 
ten minste 3 c.M. (0.03 M.) hoogte en van ten 
minste 3 m.M. (0.003 M.) lijndikte; de loodjes 
moeten den naam of de initialen dragen van 
de fabriek, het ontvangstation of de melkin
richt ing. 

2. Melk en/of melkproducten en als zoodanig 
aangeduide \varen moeten, voor zoover zij 
worden vervoerd door of vanwege een melkvee
houder of een melkverkooper naar den ver
bruiker, in die gemeenten, waarin Burgemees
ter en Wethouders dit bij openbaar gemaakt 
besluit noodig hebben verklaard - welk be
sluit de goedkeuring van Onzen Minister van 
Arbeid, H andel en Nijverheid behoeft - zich 
bevinden in de gesloten flesschen, waarin zij 
den verbruiker worden afgelevercl. 
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Deze flesschen en de sluit ing daarvan moeten 
voldoen aan de door Burgemeester en Wet
houders gestelde en door Onzen voornoemden 
Minister goedgekeurde eischen. 

Burgemeester en W'ethouders kunnen van 
dit voorsohrift, onder het stellen van bepaalde 
voorwaarden, ontheffing verleenen. 

Art . 15b. De flesschen, zoowel van glas 
als van ander materiaal vervaardigd, waarin 
gepasteuriseerde en/of gesteriliseerde melk is 
verpakt, moeten in gemeenten, waarvan Bur
gemeester en Wethouders dit bij openbaar ge
maakt besluit noodig hebben verklaard -
welk besluit de go,;dkeurin~ van Onzen Minister 
van Arbeid, H andel en Nijverheid behoeft -
op machinale wijze zijn gesloten, op zulk een 
wijze, dat de sluiting eenmaal geopend , niet 
zonder behulp van een werktuig opnieuw kan 
worden aangebracht." 

VIIJ. In artikel 16, lid l, wordt in plaats 
van "niet op eenzelfde vaar - of voertuig of 
rijwiel" gelezen "niet op eenzelfde vaar- of 
voertuig of door een zelfden persoon" . 

IX. In artikel 16, lid 2, wordt in plaats van 
"De burgemeester der gemeente, waarin het 
bedrijf van den melkverkooper gevestigd is" 
gelezen "De burgemeester der gemeente, waarin 
het vervoer, bedoeld in lid 1 van dit artikel, 
plaats vindt". 

X. Tusschen art ikel lfi en artikel 17 worden 
2 ar tikelen ingevoegd, luidende als volgt : 

"Art ikel 16a. l. Melk en/of melkproducten 
en als zoodanig aangeduide waren mogen in die 
gemeenten, waarvan Burgemeester en Wet
houders dit bij openbaar gemaakt besluit noo
dig hebben verklaard, door een melkverkooper 
of personen, in een bedrijf van melkverkooper 
werkzaam, niet worden vervoerd met een vaar
of voertuig of rijwiel, 

a. dat niet voorzien is van een duidelijk lees
baar en zichtbaar opschrift, aangevende den 
naam, de voorlet ters en de woonplaats (straat 
en gemeente) van den melkverkooper, door of 
voor wien deze waren worden vervoerd : 

b. waarmede tegelijkert ijd op melk of melk
producten gelijkende stoffen en of water, 
worden vervoerd. 

2. Melk en/of melkproducten en als zoodanig 
aangeduide waren mogen in die gemeenten, 
waarvan Burgemeester en Wethouders dit bij 
openbaar gemaakt besluit noodig hebben ver
klaard, bij een melkverkooper niet ten verkoop 
in voorraad aanwezig zijn in ruimten, waar 
tevens op melk of melkproducten gelijkende 
stoffen aanwezig zijn. 

Art. 16b. l. Voor de bereiding of vervaardi
ging van taptemelk door of vanwege hem, die 
het bedrij f van melkverkooper of melkvee
houder uitoefent, mag, in die gemeenten, 
waarvan Burgemeester en Wethouders dit 
bij openbaar gemaakt besluit noodig hebben 
verklaard, een toestel, waarmede door cent ri
fugeeren melk kan worden ontroomd, slechts 
worden gebruikt met inachtneming van de 
door Burgemeester en Wethouders gestelde, 
door den Minister, bela~t met de uitvoering 
van dit besluit, goedgekeurde voorwaarden. 

2. Bereiding, verpakking, behandeling, het 
in voorraad hebben en vervoeren van tapte
melk en de als zoodanig aangeduide waar door 
of vanwege hem, die het bedrijf van melkver
kooper of melkveehouder uitoefent , mag in die 

gemeenten, waarvan Burgemeester en \Vet
houders dit bij openbaar gemaakt besluit 
noodig hebben verklaard, slechts geschieden 
met inachtneming van door Burgemeester en 
Wethouders gestelde en door den Minister, 
belast met de uitvoering van dit besluit; goed-

' gekeurde voorwaarden." 
XI. In ar tikel 23 wordt in plaats van "de 

artikelen 2, 19, 20 en 22" gelezen "de artikelen 
2, 15a, 19, 20 en 22" en in pl aats van "neven
bedrijven" wordt gelezen " nevenbedrijf". 

XII. Artikel 24, lid l , wordt aldus gelezen : 
"Vervoer of het ten verkoop in voorraad 

houden van melk en/of melkproducten en van 
als zoodanig aangeduide waar door of vanwege 
hem, die het bedrijf van melkverkooper uit 
oefent , mag in die gemeenten, waarvan Bur
gemeester en Wethouders dit bij openbaar 
gemaakt besluit noodig h!3bben verklaard, niet 
plaats vinden zonder een door of vanwege den 
burgemeester van de gemeente, waarin de 
melk wordt verkocht, afgeleverd of rondgevent, 
te verleenen vergunning, behoudens door 
Burgemeester ' en Wethouders voor bepaalde 
bedrijven te verleenen ont heffing." 

XIII. In artikel 24, lid 2 en lid 3, wordt in 
plaats van "dit geleibiljet" telkens gelezen 
,,deze vergunning''. 

XJV. Tusschen fl.r t ikel 24 en art ikel 25 
wordt ingevoegd een ar t ikel, luidende n.ls 
volgt: 

.,Artikel 24a. 1. Pasteuriseeren of sterili
r eeren van melk in fiesschen, zoowel van glas 
als van ander materiaal vervaardigd, mag in 
die gemeenten. waarvan Burgemeester en 
Wethouders dit bij openbaar gemaakt besluit 
noodig hebben verklaard, slechts geschieden in 
daarvoor geschikte lokalen en met daarvoor 
geschikte toestellen, voorzien van een zelf
regist reerende temperatuuraanwijzer. 

2. Lokalen of toest111len, als bep.oeld in het 
vori~e lid. worden slech ts dan geacht geschikt 
te zij n voor pasteuriseeren of steriliseeren van 
melk, indien Burgemeester en Wethouders 
van de gemeente of ingevolge het vijfde of zesde 
1 id van dit artikel Gedeputeerde Staten der 
provincie, waarin de lokalen of toestellen zich 
bevinden, aan den belanghebbende ingevolge 
diens verzoek eene verklaring hebben afgegeven, 
waaruit de geschiktheid van de lokalen en de 
t oestellen blijkt. Deze verklaring wordt niet 
afgegeven, tenzij de belanghebbende zich ver
bindt de gedagteekende strooken uit de t em
peratuuraanwij zers ten minste 14 dagen te 
bewaren en aan de opsporingsambtenaren van 
den keur ingsdienst op eerste aanvrage t er in
zage te geven. 

3. Eene verklaring als in het tweede lid van 
dir. artikel bedoeld kan door Burgemeester en 
Wethouders of ingevolge het zeven.de lid van 
dit ar tikel door Gedeputeerde Staten worden 
ingetrokken . 

4. Burgemeester en Wethouders nemen geen 
besluit op /.! rond van het in het tweede lid 
van dit artikel bepaalde, dan na ingewon.nen. 
advies van den Directeur van den Keurings
dienst, waartoe hun gemeente behoort. Zij 
deelen een besluit op grond van het bepaalde 
in lid 2 van dit artikel binnen 4 weken na het 
desbetreffend verzoek van den belanghebbende, 
en een besh:.it op grond van het bepaalde in 
lid 3 van dit artikel binnen één week na de 
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dagteekening mede aan den belanghebbende, 
aan den Directeur van den K euringsdienst en 
aan den betrokken Inspecteur van de Volks
gezondheid. 

5. De belanghebbende alsmede de betrokken 
Inspecteur van de Volksgezondheid kunnen 
tegen een besluit, door Burgemeester en Wet
houders genomen op grond van het hierboven 
in het tweede lid bepaalde, binnen drie weken, 
nadat hun dit besluit is medegedeeld, in beroep 
gaan bij Gedeputeerde Staten van de provincie, 
waarin het lokaal of het toestel û oh bevindt. 

" · H ebben Burgemeester en Wethouders de 
" lid 2 bedoelde verklaring op een daartoe 

strekkend verzoek van den belanghebbende 
niet binnen vier weken aan dezen afgegeven of 
hebben zij zoodanige verklaring ingetrokken, 
dan kan de belanghebbende binnen drie weken 
na afloop van eerstgenoemden termijn respec
tievelijk na intrekking der verklaring in beroep 
gaan bij Gedeputeerde Staten van de provircie, 
wa<trin het lokaal of het t oestel zich bevindt . 

7. Hebben Burgemeester en Wethouders 
eene verklaring als in het tweede lid van dit 
artikel bedoeld op een daartoe strekkend ver
zoek van den Inspecteur van de Volksgezond
heid niet binnen 2 maanden ingetrokken, dan 
kan de Inspecteur een gelijk verzoek schrifte
lijk indienen bij Gedeputeerde Staten der pro
vincie waarin het lokaal of het toestel zich 
bevindt, die daarop binnen 2 maanden be
schikken, waarbij zij de verklaring al of niet 
intrekken. " 

XV. In artikel 25 wordt in lid 1, eerst e regel, 
en in lid 2, eerste regel, in plaats van " bewaring" 
telkens gelezen "het in voorraad hebben" ; in 
lid l. onder a, derde regel, en in lid 2, vjjfde 
regel; in plaats van "bewaard " telkens gelezen 
"in voorraad zijn" ; en in lid 1, onder c, vijfde 
regel, in plaats van "andere waren" gelezen 
,,andere waren en/of artikelen". 

XVI. In artikel 27, lid l, regel l. wordt in 
plaats van " bewaring" gelezen "het in voorraad 
hebben." 

XVII. In artikel 29, lid 1, regel 2, vervalt 
het getal " 19" en worden in lid 1, regel 3, na 
"gegeven", de volgende woorden ingevoegd 
,,van elk besluit, door Burgemeester en Wet
houders genomen ingevolge artikel 15a, 15b, 
16a. lid 1 of lid 2, 16b, lid 1 of lid 2, 24, lid 1, 
of 24a, lid 1, genomen,". 

XVIII. In artikel 32 wordt in plaats van 
"bewaard" gelezen "in voorraad zijn"; de 
punt aan het slot van artikel 32 wordt punt 
komma en daarna wordt het volgende aan dit 
artikel toegevoegd : ,,c. in vaatwerk, met een 
grootere inhoudsmaat dan 15 Liter, dat niet 
voorzien is van een roerder." 

XIX. Artikel 34 wordt aldus gelezen : 
"Dit J,esluit is niet van toep a-ssing op melk 

en/of melkproducten, welke als zoodanig ken
nelijk bestemd zijn voor uitvoer. " 

XX. De punt aan het slot van artikel 35 
wordt vervangen door een komma en daarna 
het volgende toegevoegd : ,, voorzoover deze 
daarvoor toereikend zijn." 

X XI. In de bijlage, behoorende bij het Melk. 
besluit, Staats/>lad 1925, n°. 256, vervalt in 
IA. onder punt-8 in regel 18 het woord "water
vrije" ; in den kop van de t abel tweemaal het 
woord "Watervrije" en in de tabel in plaats 
van "21,2" gelezen "22,2" ; voorts wordt 
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onder punt 11, in plaats van ,, ~~ L. melk" ge
lezen ,, ½ Liter melk of minder' . 

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

Soestdijk, den 4den Augustus 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. SLOTEMAKER DE BRUÏNE. 

( Uitgeg. 23 Aug. 1926.) 

4 Augustus 1926. BESLUIT tot vernietiging 
van het besluit van Ged. Staten van Utrecht 
van 29 December 1925, l • afd . n°. 3699/ 
2353, waarbij is gewijzigd de akte van de 
aan de sociëteit " de Vereeniging" t e Utrecht 
verleende vergunning voor den verkoop 
van st erken drank in het klein. S. 293. 

WIJ WI LH ELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid, H andel en Nijverh~id van 4 Mei 1926, 
n°. 462 G, Afdeeling Volksgezondheid, en van 
Onzen l'lfinister va n Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw van 17 Mei 1926, n°. 3149, Afdeeling 
Binnenlandsch Bestuur ; 

Overwegende, dat Ged. Staten van Utrecht 
bij besluit van 29 December 1925, l • afd. n°. 
3699/2353, de akte van vergunning van de 
sociëteit "de Vereeniging" voor den verkoop 
van sterken drank in het klein voor gebruik ter 
plaatse van verkoop hebben gewijzigd in dier 
voege, dat die vergunning voortaan ook zal 
gelden voor de navolgende localiteiten: de 
groote voorzaal, de koffiekamer, de bestuurs
kamer, de antieke sociëteit, de kegelbanen en 
de vergaderzaal op de eerste verdieping ; 

Overwegende, dat Ged. Stat en ingevolge het 
bepaalde in ar t ikel 25, lid 3, der Drankwet 
zooda ni$e wijziging slechts kunnen aanbrengen, 
indien zij strekt ter vermelding van de localiteit 
van eene sociëteit ; 

Over wegende, dat dus voor toepassing van 
art ikel 25, lid 3, moet vaststaan. dat een loca
liteit is " localiteit eener sociët eit" ; 

. Overwegende ,dat bovengenoemde localiteiten 
vanaf 1~11 zijn geëxploiteerd als café-restau
rant ; 

dat de daarvoor geldende vergunning met 
ingang van 1 Mei 1925 werd overgebracht naar 
een ander perceel ; 

dat daarop het bestuur der sociët eit aan 
Burgemeest er en Wethouders van Utrecht heeft 
verzocht, om de akte van zijn vergunning in 
dien zin t e wijzigen, dat deze voortaan, behalve 
voor de sociët eitslokalen, tevens zou gelden 
voor de voor het publiek toegankelijke beneden
lokalen; 

dat het bestuur, nadat dit verzoek , ook in 
hooger beroep, was afgewezen, aan Ged. Staten 
verzocht heeft de bovengenoemde wijziging 
aan t e brengen ; 

Overwegende, dat uit dit verloop van zaken 
alsmede uit het besluit van de ledenvergadering 
d.d. 29 December 1925, de localiteiten, welker 
bijschrijving in de act e van vergunning was 
verzocht, behalve voor de leden der sociëteit 
ook voor het publiek toegankelijk te stellen, 
blijkt, dat genoemde localiteiten kennelijk voor 
het café-rest aurant en niet voor de sociëteit 

35 
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zijn bestemd - zij het ook, dat de leden der 
sociëteit evenals ieder ander van het café
restaurant kunnen gebruik maken ; 

Overwegende, dat bovengenoemde locali
teiten dus niet kunnen geacht worden te zijn 
localiteiten van eene sociëteit ; 

Over wegende, dat derha lve voornoemd be
sluit van Ged. Staten van Utrecht in strijd is 
met de wet; 

Gelet op artikel 166 der Provinciale wet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

29 Juni 1926, n°. 27); 
Gelet op het nader rapport van Onzen Mi

nister van Arbeid, Handel en Nijverheid van 
12 Juli 1926, n°. 897 G, Afdeeling Volksgezond
heid, en van Onzen Minister van Binnenland
sche Zaken en Landbouw van 26 J uli 1926, 
n°. 5105, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
voornoemd besluit van Ged. Staten van 

Utreclit t e vernietigen wegens strijd met de wet. 
Onze Minister van Arbeid, H andel en Nijver

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

Soestdijk, den 4den Augustus 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. SLOTEMAKER DE BRUÏNE. 
De Minister van Binneruandsche Zaken 

en Larulbouw, J . B. KAN. 
(Uitgeg. 2 Sept. 1926.) 

4 Augustus 1926. BESLUIT, houdende bepa
lingen betreffende ambtskringen van raden 
van beroep voor de directe belastingen. 
s. 294. 

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

Financiën van 28 Juli 1926, n°. 91, Directe 
Belastingen ; 

Gelet op Ons besluit van 24° April 1926, 
n°. 19; 

H ebben goedgevonden ep verstaan : 
te bepalen: 
De op of nà 1 Mei 1926 bij den Raad van 

Beroep voor de Directe Belastingen te Haarlem 
ingediende beroepschriften, waarvoor nog geen 
dag van mondelinge behandeling is vastgesteld, 
betreffende het gedeelte van den ambtskring 
van dien Raad, krachtens Ons voornoemd 
besluit vallende onder den ambtskring van 
den Raad van Beroep voor de Directe Belastin
gen te Alkmaar, worden door den Voorzit t er 
van eerstgenoemden Raad bij laat stgenoemden 
Raad overgebracht. 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit besluit dat in het S taats
blad zal worden geplaatst. 

Soestdijk, den 4den Augustus 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, DE GEER. 
( Uitgeg. 2 Sept. 1926.) 

4 Augustus 1926. RONDSCHRIJVEN van den 
J\finister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw aan H eeren Ged. Staten der 
onderscheidene provinciën, betreffende toe
zending belastingbiljetten voor Staats on
roerende goederen. 

De Minister van Financiën heeft het volgende 
onder mijne aandacht gebracht : 

"Het blijkt den laatsten tijd bij herhaling 
dat aanslagbiljetten wegens polderlasten, welke 
voor onroerende goederen van den Staat of 
van Staatsinstellingen moeten worden betaald, 
in plaats van aan den voor de bet aling daarvan 
aangewezen Ontvanger der R egistratie en 
Domeinen, aan de betrokken Departementen of 
Staatsinstellingen (c.q. bestuurders of vertegen
woordigers hiervan, of aan de gebruikers van 
het vast goed) t e wier namen de biljetten 
luiden, worden toegezonden. 

Het gevolg hiervan is veelal, dat die biljetten 
door of vanwege die Departementen of Staats
instellingen ook worden betaald, zonder dat 
vooraf de gegrondheid of rech tmatigheid van 
de aanslagen werd onderzocht of kon onder
zocht worden of aan wet of verordening ge
toetst. 

Afgezien dus nog hiervan, dat een andere 
administratie dan de hiervoor aangewezen 
domeinadminist.ratie, ten onrechte voor be
talingen als bovenbedoeld zorg draagt, is boven
dien het gevolg van deze werkwijze, dat de 
eenheid van leiding, inzich t en controle ver
loren gaat, dat betalingen zouden kunnen 
plaats hebben, welke niet verschuldigd waren, 
dat het instellen van beroep en zoo noodig 
het voeren van een procedure achterwege 
blijven. " 

Uw College zou voor zoover noodig de aan
dacht van de waterschapsbesturen in Uwe 
provincie er op kunnen vestigen, dat t oezending 
van die aanslagbiljetten behoort te geschieden 
r echtstreeks aan den Ontvanger der R egistratie 
en Domeinen, onder wiens handen het betrok
ken onroerend goed is gelegen. 

De Minister van Financiën heeft mij boven
dien nog verzocht de gemeentebesturen uit t e 
noodigen aanslagbiljetten voor zakelijke be
lastingen van de gemeenten, voor onroerende 
goederen van den Staat of Staatsinstellingen, 
mede in het vervolg rechtstreeks te zenden 
aan bovenbedoelden Ontvanger . 

In verband hiermede doe ik U een aantal 
exemplaren van mij n rondschrijven van heden 
toekomen, met verzoek een exemplaar dier 
circulaire aan elk der gemeentebesturen in 
Uwe provincie te zenden. (B.) 

5 Augustus 1926. BESLUIT tot int rekking 
van het K oninklij k besluit van 19 Novem
ber 1917 (Staatsblad n°. 647), t ot het vast
stellen van een verbod van nachtvaart en 
van nadere bepalingen op het voeren van 
seinlichten. S. 295. 

WIJ WI LHELMJ A, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen J\finister van 

Waterstaat van 6 J uli 1926, La. E ., afdeeling 
Waterstaat A; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
20 Juli 1926, n°. 30 ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi-
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nister voornoemd, van 20 Juli 1926, n°. 343, 
afdeeling Waterstaat A; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
in te trekken het Koninklijk besluit van 

19 November 1917 (Staatsblad n°. 647), tot het 
vaststellen van een verbod van nachtvaart en 
van nadere bepalingen op het voeren van 
seinlichten. 

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

Soestdijk, den 5den Augustus 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister va.n Waterstaat, H. v. D. VEG'l'E. 
( Uitgeg. 25 Aug. 1926.) 

5 Augustus 1926. KONINKLIJK BESLUIT, hou
dende wijziging van het Koninklijk besluit 
van 6 ,Juni 1922, tot uitvoering van arti
kel 74 der Veewet. 

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

Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 30 
Juli 1926, Directie van den Landbouw n°. 998, 
3de afdeeling ; 

Gelet op artikel 74 der Veewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

te bepalen: 
Ons besluit van 6 Juni 1922, tot uitvoering 

van artikel 74 der Veewet wordt als volgt 
gewijzigd en aangevuld: 

Art. 2. Na "borstels" wordt gelezen: ,,en 
van de hoornige klauwen ontdaan", enz. 

Art. 17. Eene tweede· ali nea wordt toe
gevoegd, luidende als volgt : 

"De directeur van het Veeartsenijkundig 
Staatstoezicht kan uren vaststellen, waarop 
keuring geschiedt". 

Art. 23. Eene tweede alinea wordt toe
gevoegd, luidende als volgt : 

"Onze voornoemde Minister kan in bijzondere 
gevallen nadere voorschriften geven ten aanzien 
van den staat, waarin vleesch, dat verduur
zaamd wordt, en het verduurzaamde vleesch 
ter keuring aangeboden en voor uitvoer inge
laden wordt". 

Art. 52a (nieuw). Afwijking van de regelen 
voor de keuring kan in bijzondere gevallen 
door Onzen voornoemden Minister, volgens 
nader door dezen te geven voorschriften, worden 
toegestaan. 

Onze voornoemde Minister is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in de Neder
landsche Staatscourant zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan de 
Algemeene Rekenkamer en aan Onzen Minister 
van Financiën. 

Soestdijk, 5 Augustus 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw, J. B. KAN. 

(B.) 

6 Augustus 1926. BESLUIT waarbij dP wet 
van 4 Decembn 1872 (Staatsblad 134) 
houdende vo0rzieningen tegen besmette
lijke ziekten, zooals die later is gewijzigd, 
met uitzondering van de artikelen 11'. 16, 
20, 22 en 24 van toepassing wordt ver
klaard op menine:itis cerebrospinalis epi
demica, encephalitis letha1gica en polio
myelitis anterior acuta. S. 296. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende, dat meerdere gevallen van 

meningitis cerebrospinalis epidemica, encepha
litis lethargica en poliomyelitis anterior acuta 
in het Rijk voorkwamen ; 

Gelet op artikel 1 der Wet van 4 December 
1872 (Staatsblad n°. 134), zooals die later is 
gewijzigd; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid, Handel en Nijverheid van 28 Mei 1926, 
n°. 1103 H, Afrleeling Volksgezondheid; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
13 Juli 1926, n°. 27); 

Gelet op het narler rarport van 0Pzen 
Minister van Arbeid, Hande en Nijverheid van 
29 Juli 1926, n°. 1434 R, Afdeeling Volksge
zondheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. 1. D~ wet van 4 December 1872 /Staats

blad n°. 134), houdende voorzieningen tegen be
smettelijke ziekten, zooals deze wet later is 
gewijzigd, is. met uitzondering van de artikelen 
11, 16, 20, 22 en 24, gedurende één jaar in het 
geheele Rijk van toepassing op meningitis 
cerebrospinalis epidemica, encephalitis lethar
gica en poliom;relitis anterior acuta. 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van 21 September 1926. 

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

's-Gravenhage, den 6den Augustus 1926. 
WILHELMINA. 

De J.l1·inister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
,Î. R. SLOTEMAKER DE BRUÏNE. 

(Uitgeg. 25 Aug. 1926.) 

6 Augustus 1926. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van de 
overeenkomst tusschen de Nederlandsche 
en de Britsche Rijkstelegraaf-administra
ties van 13/27 April 1926, ter vervanging 
van de overeenkomsten van 13 Februari/13 
Maart 1899 (Staatsblad 1899, n°. 109), van 
24/30 Mei 1905 (Staatsblad 1905, n°. 259) 
en van 8 December 1920/18 Januari 1921 
(Staatsblad 1921, n°. 939), tot regeling van 
het telegraafverkeer tusschen Nederland 
eenerzijds en (}root-Britannië, Noord-Ier
land, de Kanaal-Eilanden en het eiland 
Man anderzijds, langs de rechtstreeksche 
onderzeesche kabels. S. 297. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Gezien de overeenkomst tusschen de Neder

landsche en de Britsche Rijkstelegraaf-admi
nistratie van 13/27 April 1926, ter vervanging 
van de overeenkom.sten van 13 Februari/13 
Maart 1899 (Staatsblad 1899, n°. 109), van 
24/30 Mei 1905 (Staatsblad 1905, n°. 259) en 

35* 



1926 6 Au G u s T u s (S.297) 548 

van 8 December 1920/18 Januari 1921 (Staats
blad 1921, n°. 939), tot regeling van het tele
graafver1!:eer ~usschen Nederland eenerzijds en 
Groot-Bntannie, Noord-Ierland, de Kanaal
Eilanden en het eiland Man anderzijds, langs de 
rechtstreeksche onderzeesche kabels ; 

Overwegende, dat eerstgenoemde overeen
komst, waarvan een afdruk en eene vertaling 
bij dit besluit zijn gevoegd, door Ons is be
krachtigd; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 3lsten Juli 1926, 
Directie van het Protocol, n°. 23430 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
meergenoemde overeenkomst te doen bekend

maken door de plaatsing van dit besluit in het 
Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zooveel 
hem betreft, belast met de uitvoering van 
hetgeen ten deze wordt vereischt. 

's-Gravenhage, den 6den Augustus 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
VA KARNEBEEK. 

( Uitgeg. 20 Aug. 1926.) 

AGREEMENT between the British and 
Netherland State Telegraph Administrations in 
substitution for the Agreements respectively 
signed at London on the Thirteenth February 
One thousand eight hundred and ninety nine 
and at the Hague on the Thirteenth March One 
thousand eight hundred and ninety nine; at 
London on the twenty fourth May One thou
sand nine hundred and five and at the Hague 
on the Thirtieth May One thousand nine hun
dred and five ; and at London on the Eighteenth 
January One thousand nine hundred and twenty 
one and at the Hague on the Eighth December 
One thousand nine hundred and twenty with 
reference to telegraphic correspondence be
tween Great Britain, Northern Ireland, the 
Channel Islands and the Isle of Man (hereinafter 
called "the British Isles") on the one hand and 
the Netherlands on t.he other hand, over the 
direct submarine cables. 

By virtue of Article 17 of the International 
Telegraph Convention of St. Petersburgh of 
TenthfTwenty second July One thousand eight 
hundred and seventy five, the Undersigned, 
subject to the approval of the respective Govern
ments, if required, have agreed as follows :-

I. UNTIL otherwise mutually agreed, the 
charge for ordinary telegrams exchanged be
tween the British Isles and the Netherlands, 
shall be fixed uniformly bij word, viz : at 
Twenty five centimes gold. Nevertheless, a 
minimum charge in conformity with the Inter
national Telegraph Regulations for the time 
being in force, may be collected by the State 
Telegraph Administration of each country in 
respect of telegrams originating in its country. 

FROM the amount per word collected by 
the State Telegraph Administration of each 
country of origin, there shall be deducted, 
Eight centimes gold as cable-rate to be equally 
divided between the two State Telegraph Ad
ministrations ; Ten centimes gold as terminal 
rate for the British Isles and Seven centimes 
gold as terminal rate for the Netherlands. 

EACH State Telegraph Administration shall 

retain the entire sum which it shall have collec
t,ed, including accessory charges other than the 
charges for prepaid replies. 

NEVERTHELESS the British State Tele
graph Administration shall credit t,he Nether
land State Telegraph Administration with 
Eleven centimes gold per word, in respect of 
British-Netherland tele~rams, transmitted to 
the Net,heriands, and the Netherland State 
Tele~raph Administration shall credit the 
Brit1sh State Telegraph Administration with 
Fourteen centimes gold per word, in respect of 
British-Netherland t elegrams transmitted to 
the British I sles. 

THE charges for prepaid replies shall be 
credited in accordance with the International 
Telegraph Regulations. 

II. British-Netherland telegrams which at 
the request of the sender are diverted from the 
direct route, shall be subject to the rates and 
provisions of the International Telegraph Con
vention of St. Petersburgh (and any Convention 
in substitution therefor to which Great Britain 
and the Netherlands are parties) and of the 
Service Regulations thereto annexed. 

British-Netherland telegrams which in con
sequence of interruption of the direct route 
between the British Isles and the Netherlands 
are sent over the system of any other Admi
nistration, shall not be subjected to any addi
tional charge, the charge of Twenty five centi
mes gold per word being divided amongst the 
Administrations taking part in such diverted 
transmission in such proportions as may from 
time to time be agreed upon between them, 
and neither the British State Telegraph Admi
nistration nor the N!)therland State Telegraph 
Administration shall be entitled to be credited 
with any portion of the charges in respect of 
such telegrams in conformity with Article 1 
hereof. 

NOTHll~G in this Article is to be interpreted 
as affecting the liberty of the British State 
Telegraph Administration to enter into arran
gements ,vith the Telegraph Administrations of 
France, Belgium or Germany, or all of them, 
for the due apportionment of the moneys deri
ved from the cable-rates on messages passing 
over the British-French, British-Belgian and 
British-German cables or as nullifying any right, 
which by reason of its ownership in these cables, 
the British State Telegraph Administration 
may itself possess, to receive a portion, or the 
whole, of the moneys in question. 

III. THE provisions of the International 
Telegraph Convention of St. Petersburgh (and 
any Convention in substitution therefor to 
which Great Britain and the Netherlands are 
parties) and of the Service Regulations thereto 
annexed, as already revised or as they may 
be revised by future International Conferences, 
are declared applicable to the intercourse be
tween the British Isles on the one hand and 
the Netherlands on the other hand in all that 
is not regulated by the present Agreement. 

IV. THE British State Telegraph Admi
nistration charges itself at the joint expense of 
the two countries with the care of the proper 
maintenance of the cables, and shall for this 
purpose keep at its disposal a suitable cable-ship 
and the necessary cable. 

THE Netherland State Telegraph Admi-
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nistration agrees to pay to the British State 
Telegraph Administration during the time that 
the cable-ship is in commission for the repair of 
the submarine cables such sums for hire of the 
cable-ship as shall from time to t ime be mutually 
agreed upon. -

MOREOVER the two countries shall pay in 
equal shares the further cost of cable, cable
stores, coals, mooring, unmooring, pilotage and 
dues &c. 

IF at any time it should be necessary to hire 
a cable-shlp in consequence of the cable-sbips 
belonging to the .British State Telegraph Admi
nistration not being available, the cost of hiring 
shall be borne equally by the two Administra
tions. 

V. THE present Agreement shall corne into 
force on the First of April One thousand nine 
hundred and twenty six; and nothing con
tained herein or in the previou Agreements 
shall have any application to telegrams exchan
ged between the Irish Free State and the 

etherlands. 
IT shall remain in force for an indefinite t ime 

and for a term of SIX MONTH from the day 
on which it shall have been denounced by one 
of the Contracting Parties. _ 

DONE in Duplicate and SIGNED at London 
on the thirteenth April One thousand nine 
hundred and twenty six and at the H ague on 
the twenty seventh April One thousand nine 
hundred and twenty six. 

VERTALmG . 

W. MrTCHELL-THOMSON, 
His Britannic Majesty's 

Postmaster Genera!. 
Ir. DAMME, 

Director Genera! of the Nether
land Posts and 'l.'elegmphs. 

Overeenkomst tusschen de Britsche en de 
Nederlandsche Rijkstelegraaf-administraties, ter 
vervanging van de Overeenkomsten onder
scheidenJ..ijk geteekend te Londen op den der
tienden Februari achttienhonderd negen en 
negentig en te 's-Gravenhage op den dertienden 
Maart achtt ienhonderd negen en negentig ; te 
Londen op den vier en twintigsten Mei negen
t ienhonderd en vijf en te 's-Gravenhage op den 
dertigsten Mei negentienhonderd en vijf; en te 
Londen op den achttienden ,Januari negentien
honderd een en twintig en te 's-Gravenhage op 
den achtsten December negentienhonderd en 
twintig, met betrekking tot het telegraafverkeer 
tusschen Groot-Britannië, Noord-Ierland, de 
Kanaal-eilanden en het eiland Man (hiern,i, ,.de 
Britsche eilanden" genoemd) eenerzijds enN eder
land anderzijds, langs de rechtslreeksche onder
zeesche kabels. 

Krachtevs artikel 17 van het Internationaal 
Telegraafverdrag van St. Petersburg van tien/ 
twee en twintig J"uli achttienhonderd vijf en 
zeventig, zijn de ondergeteekenden, behoudens 
goedkeuring, voor zooveel nood.ig, door d'e 
wederzijdsche Regeeringen, overeengekomen 
als volgt: 

1. Totdat onderling anders zal worden over
eengekomen, zullen de kosten voor gewone 
telegrammen, ge,visseld tusschen de Britsche 
eilanden en Nederland eenvormi~ per woord 
worden vastgesteld, namelijk : op vijf en twintig 

goudcent iemen. Echter kan door de Rijkstele
graaf-administratie van elk land met betrekking 
tot de telegrammen in haar land aangeboden, 
een minimum-bedrag geheven worden, in over
eenstemming met het van kracht zijnd,, Inter
nationaal Telegraafregelement. 

Van het door de Rijkstelegraaf-administratie 
van elk land van oorsprong ingevorderde bedrag 
per woord zal worden genomen acht goud
centiemen, als kabeltaks, gelijkelijk te verdeelen 
tusschen de beide Rijkstelegraaf-administraties ; 
t ie n goudcentie1ncn als eind taks voor de .Brit
sche eilanden en zeven goudcentiemen als eind 
taks voor Nederland. 

Elke Rijkstelegraaf-administratie zal de ge
heele som, welke zij zal hebben ingevorderd, 
behouden, m.et inbegrip van nevenkosten, be
halve die voor vooruitbetaalde antwoordtele
grammen. 

Echter zal de Britsche Rijkstelegraaf-admi
nistratie aan de ederlandsche Rijk telegraaf
administratie elf goudcentiemen per woord 
uitkeeren voor de naar ededand overgeseinde 
Britsch-Nederlandsche telegrammen, en za.J de 
Nederlandsche Rijkstelegraaf-admini tratie aan 
de Britsche Rijkstelegraaf-administratie veer
tien goudcenti emen per woord ui tkeeren voor 
de naar de Britsche eilanden overgeseinde 
Nederlandsch-Britsche telegrammen. 

De vooruitbetaalde antwoordkosten zullen in 
overeenstemming met de bepalingen van het 
Internationaal Telegraafreglement uitgekeerd 
worden. 

IL Britsch -Nederlandsche telegrammen, 
welke op verzoek van den afzender van den 
rechtstreekschen weg worden afgeleid, zullen 
onderworpen zijn aan de taksen en bepalingen 
van het Internationaal Telegraafverdrag van 
St. P etersburg . (of eenig ander verdrag dat 
daarvoor in de plaats komt en waarbij Groot
Britannië en Nederland partij Z\jn) en van het 
daarbij behoorend dienstreglement. 

Britsch-Nederlandsche telegrammen, welke 
t en gevolge van storing op den rechtstreekschen 
weg tusschen de Britsche eilanden en Neder
land over het net van een andere adm;nistratie 
worden verzonden, zullen aan geen verhoogd 
tarief onderworpen zijn, terwijl de kosten van 
vijf en twintig goudcentiemen per woord ver
deeld zullen worden over de Administraties, 
welke aan de omleid.in$ deelnemen, in zoodanige 
verhouding als van tiJd tot tijd onderling tus
schen haar zal zijn overeengekomen, en noch 
de Britsche Rijkstele~raaf-administratie, noch 
de ederlandsche RiJkstelegraaf-administratie 
zal rechten kunnen doen gelden met betrekking 
tot zulke telegrammen op een der tariefsaan
deelen overeenkomstig artikel I hiervoor ge
noemd. 

Geen der bepalingen van dit artikel zal op 
zoodanige wijze kunnen worden uitgelegd, dat 
er door wordt aangetast de vrijh eid van de 
Britsche Rijkstelegraaf-administratie om over
eenkomst.en aan te gaan met de 1 'elegraaf
administraties van Frankrijk, België of Duitsch
land of met alle te zamen omtrent de behoorlijke 
verdeeling van de gelden verkregen uit de kabel
taksen wegens telégrammen verzonden over de 
Britsch-Fransche, Britsch-Belgische of Britsch
Duitsche kabels of dat er door wordt teniet 
gedaan eenig recht, hetwelk de Bri tsche Rijks
telegraaf-administratie, krachtens haar eigen-
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domsrecht op deze kabels, zelf moge bezitten, 
om een gedeelte of het geheel van de bedoelde 
gelden te ontvangen. 

III. De bepalingen van het Internationaal 
Telegraafverdrag van St. Petersburg (of eenig 
ander verdrag dat daarvoor in de plaats komt 
e~ waarbij Groot-Brita_nnië en Nederland partij 
ZIJD) en van het daarb1J behoorend dienstregle
ment, zooals zij reeds herzien zijn of zooals zij 
door toekomstige J nternationale Conferenties 
kunnen worden herzien, worden toepasselijk 
verklaard op het verkeer tusschen de Britsche 
eilanden eenerzijds en Nederland an<lerzijdR, 
ten aanzien van alles wat niet door deze over
eenkomst 1~ geregeld. 

IV. De Britsche Rijkstelegraaf-administra.
tie be-last zich voor gemeenschappelijke rekening 
van. de beide landen met de zorg voor het deug
dehJk onderhoud van de kabelP en zal te dien 
einde een voldoend kabelschip en den noodigen 
kabelvoorraad beschikbaar houden. 

De Nederlandsche Rijksteleg,aaf-administra
tie zal gedurende den tijd, dat het schip in 
dienRt is voor het herstel van de ondeneesche 
kabels, aan de Britsche Rijkstelegraaf-admi
nistratie zoodanig bedrag voor huur van het 
kiibelschip betalen, als van tijd tot tijd onderling 
zal worden overeengekomen. 

Bo~ endicn zullen de beide landen voor ~elijke 
d,eelen de verdere kosten voor kabel, 1<:abel
bohoeften, kolen, meeren. ontmeeren, loods
gelden en rechten euz. betalen. 

Indien het te eeniger t\jd noodig mocht zijn 
een kabelschip te huren, doordat de aan de 
Britsche Rijkstelegraaf-administrntie toebe
hoorende kabelschepen niet beschikbaar zijn, 
zal de huurprijs gelijkelijk door de beide Admi
nistraties gedragen worden. 

V. Deze overeenkomst treedt in werking op 
den eersten April negentienhonderd zes en 
twintig ; geen der bepaliPgen hierin of in vroe
gere overeenkomsten vervat zal van toepassing 
zijn op t elegrammen ge\\isseld tussohen den 
Iersohen Vrijstaat en Nederland. 

Zij zal van kracht blijven voor een onbe
paald.en tijd en gedurende een termijn van 
zes maanden, te rekenen van den dag, waarop 
zij door een der contracteerende partijen ml 
zijn opgezegd. · 

Gedaan in tweevoud en geteekend tP- Londen, 
den dertienden April negentienhonderd zes en 
twintig en te 's-Gravenhage, den zeven en 
t,winiigsten April negentienhonderd zes en 
twintig. 

W. MITCHELL-TH0MS01', 
Zijner Britsche Maje::te·its Directeur-Generaal 

der Posterijen. 
Ir. DAMME, 

Directeur-Generaal der Nederland,.~che 
Posterijen en Telegrafie. 

6 Augustus 1926. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van de tus
schen den Nederlandschen gezant teLonden 
en den staatssecretaris voor de Buitenland
sche Zaken van Zijne Britsche Majesteit 
gewisselde nota's van 12 Juli 1925, tot 
verlenging van den duur van het op 15 
Februari 1905 tusschen Nederland en 
Groot-Britannië gesloten arbitrageverdrag 
(Staatsblad 1926, n°. 223). S. 298. 

Wu WILHELMINA, ENZ. 
Gezien de wet van den 28sten Juni 1926 

(Staatsblad n°. 223), houdende goedkeuring van 
de nadere verlenging van den duur van het 
op 15 Februari 1905 tusschen Nederland en 
Groof-Britannië gesloten arbitrageverdrag, welke 
nadere verlenging te Londen tot stand is ge
komen door wisseling van nota'B onder da-g
teekening van 12 Juli 1925 tusschen Onzen 
gezant aldaar en den staatssecretaris voor de 
Buitenlandsche Zaken van Zijne Britsche 
Majesteit, welke nota's in afdruk en in vertaling 
nevens dit besluit zijn gevoegd ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 3lsten Juli 1926, 
Directie van het Protocol, n°. 23431 ; 

Hebben goedgevonden en versta.an : 
bovenbedoelde nota's te doen bekendmaken 

door de plaatsing van dit besluit in het Staats
blad. 1 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn , ieder voor zooveel 
hem aanga.at, belast met de uitvoering van 
hetgeen ten deze wordt vereischt. 

's-Gravenhage, den 6den Augustus 1926. 
WILHELMINA. 

De lYiinister van B1iitenlandsche Zaken, 
VAN KARNEBEEK. 

VERTALINGEN. 

N°. T. 7604/950/381. 

( U-itgeg . 2 Sept. 1926.) 

Foreign Office, S. W. 1. 
12 Juli 1925. 

Ik heb de eer mede te deelen, dat de Regeering 
van Zijne Britsche Majesteit bereid is, om voor 
een nieuw tijdperk van vijf jaren van af den 
dag van heden het arbitrageverdrag te ver
nieuwen, geteekend te Londen op 15 Februari 
1905, en a.chtereenvol~ens vernieuwd bij over
eenkomsten, geteekenct te Londen op 16 Decem
ber 1909, 25 Maart 1915 en 1 Juni 1920. 

2. Overeengekomen is evenwel, dat in plaats 
van onderwerpmg aan het Permanente Hof van 
Arbitrage als voorzien in artikel 1 en 2 van 
bovengenoemd verdrag van 15 Februari 1905, 
de onderwerping in ieder geval dat zich mocht 
voordoen, zal geschieden aan het Permanente 
Hof van Internationale Justitie, overeenkom
stig de procedure vast!\esteld in het Statuut 
van dat Hof en het diensvolgens vastgesteld 
Reglement. 

3. Indien dit voorstel door de Nederlandsche 
Regeering wordt aanvaard, zullen de onder
werpelijke nota en het antwoord in gelijke 
termen worden beschouwd als gevende rechts
geldigheid aan en constateerende de overeen
stemming tusschen de wederzijdsche Regeerin
gen omtrent deze aangelegenheid. 

AUSTEN CHA.MBERLA.IN. 

J onkheer R. DE MAREES VAN SWINDEREN. 
enz., enz., enz. 

Londen, 12 Juli 1925. 

In antwoord op de Nota. welke Uwe Excellen
tie heden wel tot mij heeft willen richten, heb 

1 Hierna. is alleen de Nederlandsche tekst 
opgenomen. 
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ik de eer t e Harer kennis t e brengen, dat de 
Nederlandsche Regeering bereid is, om opnieuw 
voor een tijd.J?erk van vijf jaren vanaf 12 Juli 
192/'i, het arbitrage-verdrag te vernieuwen, ge
teekend te Londen op 15 Februari 1905, en 
achtereenvolgen vernieuwd bij de overeen
komsten, geteekend te Londen O)? 16 December 
1909, 25 Maart 1915 en 1 Jum 1920. 

2. Overeengekomen is evenwel, dat in plaats 
van onderwerpmg aan het Permanente Hof van 
Arbitrage, als voorzien in artikel 1 en 2 van 
bovengenoemd verdrag van 15 Februari 1905, 
de onderwerping in ieder geval dat zich mocht 
voordoen, zal geschieden aan. het Permanente 
Hof van Internationale Justitie, overeenkom
stig de procedure vast~esteld in het Statuut 
van het Hof en het diensvolgens vastgesteld 
Reglement. 

3. Overeen~ekomen is, dat de Nota van 
Uwe Excellentie en dit antwoord zullen worden 
beschouwd als scheppende en vaststellende de 
overeenstemming tusschen de wederzijdsche 
Regeeringen in deze aangelegenheid. 

R. DE MAREES VAN•SWINDEREN. 

The Right Honourable AuSTEN CHAMBERLAIN, 
M. P., enz., enz., enz. 

9 Augustus 1926. BESLUIT tot vernietiging 
van het besluit van den Raad der gemeente 
Sas van Gent van 23 Januari 1926, tot 
wijzil>ing van het reglement van algemeene 
politie in die gemeente, vastgesteld 14 Juli 
1903 en gewijzigd 10 Maart 1910, 11 No
vember 1916, 26Maart 1919 en 29 Augustus 
1919. s. 2!l!l. 

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

Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 15 
Juni 1926, n°. 4066, Afdeeling Binnenlandsch 
Bestuur· 

Gezien' het dMrbij overgelegd bA~luit van 
den Raad der gemeente Sas van Gent van 23 
J anuari 1926, tot wijziging van het reglement 
van algemeene politie in die gemeente, vast
gesteld den 14 Juli '190::1 en gewijzigd den 
10 Maart 1910, den 11 November 1916, den 
26 Maart 1919 en den 29 Augustus 1919; 

Overwegende, dat volgens de lezing, welke 
gold totdat de bij het raadsbesluit van 23 Ja
nuari 1926 vastgestelde wijziging werd aan
gebracht, de openbare vermakelijkheden be
doeld in artikel 41 van genoemd reglement van 
algemeene politie, niet mogen plaats hebben 
-dan met voorkenni~ en toestemming van den 
burgemeester ; 

dat deze laatstelijk aangebrachte wijziging 
11trekt tot opneming in bet reglement van de 
bepaling, dat op de carnavalsdagen bedoelde 
-vermakeli,ikheden mogen plaat s n ebben; 

dat mitsdien door deze wijziging voor de 
carnavalsdagen eene uitzondering wordt in het 
leven geroepen, met- betrekking tot het toezicht 
op die vermakelijkheden, qij het reglement in 
het algemeen den burgemeester opgedragen ; 

dat, zoodanige uitzondering niet in overeen
stemming is t e achten met het ali:,emeen belang, 
verbonden aan genoemd toezicht van den bur
gemeester, zooals dat krachtens het algemeen 
reglement van politie van Sas van Gent, tot aan 
de laatstelijk m dat reglement aangebrachte 

wijziging, in die gemeente werd uitgeoefend; 
Gelet op artikel 153 der Gemeentewet ; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

13 Juli 1926, n°. 25) ; 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 4 Augustus 1926, n°. 
5165, afdeeling fännenlandsch Bestuur ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Genoemd besluit van den Raad der gemeente 

Sas van Gent te vernietigen wegens strijd met 
het algemeen belang. 

Onze Minister van Binnenland~che Zaken en 
Landbouw is belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 9den Augustus 1926. 
WILHELMINA. 

De J!Jïnister van Binnenl,a,ndsche Zaken 
en Landbouw, ,J. B. KAN. 

(Uitgeg. 2 Sept. 1926.) 

13 Aug·ustus 1926. BESLUIT tot hernieuwde 
aanwijzing, overeenkomstig artikel 157 der 
hooger-onderwijswet, van : 

10. het 's-Gravenhaagsch Christelijk 
gymnasium te 's-Gravenhage; 

2°. de afdeeling gymnasium van het 
Christelijk lyceum te Hilversum; 

3°. de afdeeling gymnasium van het 
lyceum te Bussum ; 

4°. de afdeeling gymnasium van het 
Christelijk lyceum te Zutphen; 

50_ de afdeeling gymnasium van het 
Kennemer lyceum t e Bloemendaal; 

60. de afdeeling gymnasium van, het 
, St. Thomas-college te Venlo. S. 300. 
WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
9 Jun: 1926, n°. 20213, afdeeling Hooger Onder
wijs; 

Gelet op artikel 157 der hooger-onderwijswet ; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

13 Juli 1926, n°. 18); 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 5 Augustus 1926, 
n°. 3078, afdeeling H ooger Onderwijs; 

Hebben goedge1Conden en verstaan : 
met ingang van 1 September 1926 de na te 

noemen ~ymnasia opnieuw voor een tijdvak 
van zes Jaren aan t e wijzen als bevoegd om. 
met Î!lachtneming der desbetreffende wettelijke 
voorschriften, aan hun leerlingen, die het onder
wijs tot aan het einde hebben bijgewoond, een 
getuigschrift van bekwaamheid tot univer_si
taire studiën af te geven, dat met het getrug
schrift, in artikel 11 der hooger-onderwijswet 
vermeld, wordt gelijkgesteld : 

1°. het 's-Gravenhaagsch Christelijk gym
naeium te 's-Gravenhage van de Vereenigivg 
,,Het 's-Gravenhaagsch Christelijk gymnasium" 
te 's-Gravenhage; 

20. de afdeelin~ gymnasium van het Christe
lijk lyceum te Hilversum van de Vereeniging 
,,Het Christelijk lyceum in 't Gooi" te Hil
versum; 

30_ de afdeeling gymnasium van het lyceum 
te Bussum van de Vereeniging "School voor 
Voorbereidend Hooger, Middelbaar en Maat
schappelijk Onderwijs" te Bussum ; 
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4°. de afdeeling gymnasium van het Chris- ' 
telijk lyceum te Zutphen van de Vereeniging 
tot stichting en instandhouding van een Chris
te lijk lyceum voor Zutphen en oms•reken te 
Zutphen; 

5°. de afdeeling gymnasium van het Kenne
tner lyceum te Bloemeruiaal van de Vereeniging 
,,Kennemer Lyceum" te Bloemendaal; 

6°. de afdeeling gymnasium van het St. 
Thomas-college te Venlo van de St. Augustinus
stichting te Utrecht . 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Stantsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 13den Augustus 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

WASZINK. 
(Uitgeg . 27 Aug. 1926.) 

13 A1i,gustus 1926. BESLUIT tot aanWIJZIIlg 
overeenkomstig artikel 170 der hooger
onderwijswet van de Nederlandsche Evan
gelische Vereeniging als bevoegd om bij 
de facultei t der godgeleerdheid aan de 
Rijksuniversiteit te Groningen een bij
zonderen leerstoel te vestigen. S. '.lO 1. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen ,an 
9 Juni 1926, n°. 22453, afdeeling Hooger Ond~r
wijs; 

Gelet op de artikelen 170-172 der hooger
onderwijswet ; 

Den Raad van State gehoorq (advies van 
13 Juli 1926, n°. 17); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 5 Augustus 1926, n°. 
3299. afdeeling Hooger Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
de Nederlandsche Evangelische Vereeniging, 

gevestigd te Zwolle, aan te wijzen als bevoegd 
om bij de faculteit der godgeleerdheid aan de 
Rijksuniversiteit te Groningen een bijzonderen 
leerstoel te vestigen, opdat door den daarvoor 
te benoemen hoogleeraa r ondern·ijs worde gt·· 
geven in de Geschiedenis van de leerstellingen 
van den Christelijken godsdienst en de Leer
stellige godgeleerdheid. 

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

's-Gravenhage, den 13den Augustus 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

WASZINK, 
( U itgeg. 6 Sept. 1926.) 

13 Augustus 1926. KONINKLIJK BESLUI'l'. 
Daar ingevolge art. X der Wet van 

30 Juni 1924 (Staatsblad n°. 319) deze 
wet op 1 Juli 1924 in werking is getreden 
en van terugwerkende kracht in die wet 
geen sprake is, kan op een vergoeding, 
bedoeld in het eerste lid van art. 101 der 
Lager-onderwijswet 1920, over het jaar 
1923, art. VII van eerstgenoemde wet niet 
worden toegepast. 

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

den Raad der gemeente Almelo, t egen het 
besluit van Ged. Staten van Overijssel van 
16 Februari 1926, 2de afdeelin~ n°. 998/893, 
waarbij met vernietiging van ziJn besluit van 
11 D ecember 1924 de gemeentelijke vergoeding 
overeenkomstig art. 101 der Lager-onderwijswet 
1920 over 1923 voor de school voor uitgebreid
lager-onderwijs als bedoeld in art. 193, tweede 
lid, dier wet, aan het Schalderoi (Hagengracht) 
te Almelo, uitgaande van de Vereeniging voor 
Christelijk Nationaal Schoolondenvijs voor 
Stad- en Ambt-Almelo, is bepaald op f 6245.12; 

Den Raad van tate, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
14 Juli 1926, n°. 569; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
5 Augustus 1926, n°. 10424, Afdeeling Lager
Onderwijs-Financieel; 

0. dat de R.aad van Almele bij besluit van 
11 December 1924 de gemeentelijke vergoeding 
overeenkomstig art. 101, eerste lid, der Lager
onderwijswet 1920 over 1923 voor de school 
voor uitgebreid-lager-onderwijs, als bedoeld in 
art. 193, tweede lid, dier wet, aan het Schalderoi 
(Hagengracht) t e Almelo, uitgaande van de 
Vereeniging voor Christelijk Nationaal School
onderwijs voor Stad- en Ambt-Almelo, gevestigd 
te Almelo heeft bepaald op f 5?79.36 ; 

dat, nadat het schoolbestuur van het raads
besluit bij G-ed. Staten in beroep was gekomen, 
laatstgemeld college bij besluit van 16 Februari 
1926, met vernietiging van het raadsbesluit, de 
gemeentelijke vergoeding voor de bovenbedoel
de school heeft bepa.ald op f 6245.12 ; 

dat Ged. Staten daarbij onder anderen hebben 
overwogen, dat de Raad voor de berekening 
van de vergoeding de school krachtens art. VII 
der wet van 30 Juni 1924 (Staatsblad n°. 319), 
tot wijziging van de Leerplichtwet en de Lager
onderwijswet 1920 - welk artikel volgens zijn 
meerring ook over 1923 van toepassing is -
heeft gelijkgesteld met eene school voor gewoon
lager-onderwijs; dat het ·schoolbestuur tegen 
die gelijkstelling bezwaar maakt, aanvoerende, 
dat ingevolge art. X der wet van 30 Juni 1924 
(Staatsblad n°. 319) deze eerst op 1 Juli 1924 
in werking is getreden, en de meerbedoelde 
vergoeding, aangezien in de gemeente Almelo 
in 1923 geen overeenkomstige openbare school 
aanwezig was, volgen~ zijne meening had moeten 
worden bepaald naar het gemiddeld bedrag 
:per leerling van de kosten over hetzelfde di enst
iaar van de overeenkomstige openbare scholen in 
een gelijksoortige gemeente ; dat hoewel de 
termijn gesteld in het tweede lid van het on
gewijzigd art. 193 der Lager-onderwijswet 1920 
liep van 1 Januari 1921 tot en met 31 December 
1925, daaruit niet kan worden afgeleid, dat 
art. VII ook reeds van het begin van dat tijdvak 
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af zou gelden; dat indien art. VTI van 1 Januari 
1921 af van kracht zou zijn geweest, dit uit
drukkelijk in de wet had moeten zijn vastgelegd, 
en daar eene dergelijke bepaling in de wet 
ontbreekt, art. VII ingevolge art. X op 1 Juli 
1924 in werking is getreden en dus ook van 
dien datum af behoort te worden toegepast ; 
dat bij cene toepassing van art. VII gelijk de 
Raad van Almelo wil, het kan voorkomen, dat 
schoolbesturen deelen van de wettelijk genoten 
vergoedingen zouden moet en terugstorten, het
geen blijkens de Memorie van Àntwomd op 
het Voorloopig Verslag der wet, nimmer bij 
de Regecring heeft voorgezeten ; dat in de 
gemeente Almelo in 1923 geen school voor 
openbaar uitgebreid-lager-onderwijs als bedoeld 
in art. 193, tweede lid, der La.ger-onderwijswet 
J 920 bestond ; dat het deel der gemeente, 
waarin de school van het schoolbestuur is 
gelegen, behoort tot de 5de klasse van de tabel 
behoorende bij de wet tot regeling van de 
personeele belasting ; dat uit een door hun 
college ingesteld onderzoek is gebleken, dat in 
de gemeenten Meppel, Voorburg en Maastricht, 
welke gemeenten eveneens behooren tot de 
óde klasse van de tabel, behoorende bij de wet 
tot 1·egeling van do personeele belasting, in 1923 
eene or,enbare school voor nit!lebreid-lager
onderw1js, als bedoeld in art. 193, tweede lid, 
der Lager-onderwijswet 1920 was gevestigd; 
dat !,let bedrag der kosten per leerling van de 
meergenoemde scholen in 1923 blijkens de door 
Ged. Staten der betrekkelijke provincies ge
sloten rekeningen der gemeenten Meppel, Voor
burg en Maastricht over 1923, hebben bedragen 
respectievelijk f 42,18, f 19.04 en f 10.85; dat 
de vergoeding voor de school van den adressant 
over 1923 in verband met het bepaalde in art. 15 
van Ons besluit van 4 September 1923 (Staats
blad n°. 432) moet worden bepaald op f 19.04 
per leerling,; dat de school in 1923 door ge
midcleld 328 leerlingen werd bezocht, zoodat 
het schoolbestuur over dat jaar aanspraak heeft 
op eene gemeentelijke vergoeding van 328 x 
f 19.04 = f 6245.12; 

dat de gemeenteraad in beroep aanvoe~t, dat 
volgens den aanhef van art. VII der gewijzigde 
bepaling van art. 201, derde lid, der Lager
onderwijswet 1920 zal gelden gedurende den 
t ermijn, gesteld in het tweede lid van art. 193 
dier wet, derhalve van 1 ·Januari 1921 tot 
1 Januari 1926; dat in die woorden zijns inziens 
inderdaad zoo uitdrukkelijk mog&lijk is vast
gelegd, dat art. VII reeds van het begin van 
het genoemde tijdvak, dus van 1 J anuari 1921 
af zal gelden; dat voort-s deze bedoeling nog 
sterker uitkomt door de tegenstelling van den 
aanhef van art. VII met die der artt. J, II, IV, 
V en VI, welke laatste luidt: ,,tot en met 
31 December 1929"; dat derhalve alleen in 
art. VII een termijn wordt genoemd, welke 
gedeeltelijk ligt vóór het in werking treden 
der wet ; dat voor deze afwijking in redactie 
zijns inziens geen andere reden is te vinden 
dan dat door den wetgever ook inderdaad 
bedoeld is aan art. VII, in tegenstelling met 
de andere genoemde artikelen, terugwerkende . 
kracht te verleenen; dat de opvatting van het 
schoolbestuur en van Ged. Staten hem mitsdien 
voorkomt in strijd te zijn met de duidelijke , 
woorden der wet ; dat het naar zijne meening 
?ok in de rede ligt, juist aan de hierbedoelde 

bepaling terugwerkende kracht te verleenen, 
daar deze aangelegenheid te voren niet op ge
lukkige wijze in de wet was geregeld; dat 
bijvoorbeeld bij de opvatting van het bestuur 
en GeJ . Staten de vergoeding over 1924 zou 
moeten worden berekend tot 1 Juli naar de 
oude bepalingen en na 1 Juli volgens die van 
het gewijzigd art ikel ; dat deze moeilijkheid 
wordt geheven, indien aan art. VII terug
werkende kracht wordt toegekend ; 

0 . dat ingevolge art. X der wet van 30 Juni 
1924 (Staatsblad n°. 319) deze wet op l Juli 1924 
in werking is getreden ; 

dat in de wet van terugwerkende kracht geen 
sprake is gelijk ten overvloede bevestigd wordt, 
door de Memorie van Antwoord, ingezonden bij 
brief van Onzen Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen van 24 Mei 1924 , 

dat vermits de vergoeding, bedoeld in het 
eerste lid van art. 101 der Lager-onderwijswet 
1920, over het jaar 1923 is aangevraagd, 
Ged. Staten bij hun bestreden besluit terecht 
art. VJI der wet vaP 30 Juni 1924 (Staatsblad 
n°. 319) niet hebben toegepast; 

dat ook overigens de vergoeding bij het 
bestreden besluit met juistheid is ben,kend; 

0. voorts, dat bij het raadsbesluit van 11 
December 1924, behalve aan het bestuur der 
Vereeniging voor Christelijk Nationaal School
onderwijs, voor Stad- en Ambt-Almelo te 
Almelo, ook aan een drietal andere schoolbe
sturen vergoedingen ingevolge art. 101 der 
Lager-onderwijswet 1920 zijn toegekend; 

dat niet is gebleken, dat de laatstbedoelde 
schoolbesturen van het raadsbesluit bij Ged. 
Staten in beroep zijn gekomen, en bij het 
bestreden besluit van Ged. Staten dan ook 
uitsluitend beschikt wordt op een beroep, in 
gesteld door het eerstgemelde schoolbestuur ; 

dat derhalve het raadsbesluit alleen in zoo
verre behoort te worden vernietigd als daarbij 
t en aanzien van het eerstgemelde schoolbestuur 
de vergoeding als bedoeld in art. 101, eerst.e lid 
der Lager-onderwijswet 1920 is vastgesteld: 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en v rstaan : 

met wijziging van het bestreden besluit van 
Ged. Staten van Overijssel van 16 Februari 
1926, n°. 998/893 : 1 °. het besluit van den 
Raad der gemeente Almelo van 11 December 
1924 te vernietigen, voor zoover daarbij de 
gemeentelijke vergoeding als bedoeld in art. 101 
der Lager-onderwijswet 1920 over 1923 voor de 
school voor uitgebreid-lager-onderwijs, als be
doeld in art. 193, tweede lid, van de Lager 
onderwijswet 1920 aan het Schalderoi (Hagen
gracht) te Almelo en uitgaande van de Vereeni
ging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs 
voor Stad- en Ambt-Almelo, gevestigd te 
Al melo, is bepaald op f 5770.36 ; 

2°. het bedrag van bedoelde vergoeding 
vast te stellen op f 6245.12 ; 

3°. het raadsbesluit voor het overige te 
handhaven. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast, enz.' (W. v. G.) 

14 Augustus 1926. B ESLUIT, houdende be
palingen tot bestrijding van het geelziek 
der hyacinthen (Pseudomonas hyacinthi). 
s, 302. 
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WIJ WIHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

J3innenlandsche Zaken en Landbouw, van 
23 Juli 1926, Directie van den Landbouw, 
.n°. 36 P. D., 2de afdeeling; 

Gelet op de Plantenziektenwet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

10 Augustus 1926, n°. 17) ; 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 13 Augustus 1926, 
Directie van den Landbouw, n°. 46 P. D., 
2de afdeeling ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. 1. Het is verboden, bollen van hyacin

-then, welke zijn aangetast door het geelziek 
{Pseudomonas hyacinthi), ten verkoop in voor
raad te hebben, te koop aan te bieden, te ver
koopen, af te leveren of te vervoeren. 

2. In bijzondere gevallen kan, voor zoover 
het vervoeren betreft, het H oofd van den Plan
-tenziektenkundigen Dienst, onder de door hem 
te stellen voorwaarden, ontheffing verleenen 
van het in het vorig artikel bedoeld verbod. 

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

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw is belast met de uitvoering van ~t 
besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst. 

's-Gravenhage, den l4den Augustus 1926. 
WILHELMINA. 

.De Minister van Binnenl. Zaken en Landbouw, 
J. B. KAN. 

( Uit,geg . 21 Aug. 1926. ) 

16 Augustus 1926. BESLUIT tot vernietiging 
van het besluit van Gedeputeerde Staten 
van Utrecht, d.d. 3 November 1925, 3• Af
deeling n°. 2789/2103, houdende vast
stelling van de vergoeding overeenkomstig 
artikel 101 der Lager-onderwijswet 1920, 
over het jaar 1923 door de gemeente Soest 
uit te keeren aan het Bestuur der Vereeni
ging "Scholen met den Bijbel" aldaar, ten 
behoeve van zijne scholen in de Spoor
straat en in de Schoolstraat te Soest. 
s. 303. 

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

liet Bestuur der Vereeniging " cholen met den 
Bij bel" te Soest, gevestigd te Soest, t egen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht 
van 3 November 1925, 3de Afdeeling, n°. 
2789/2103, waarbij ongegrond is verklaard zijn 
beroep tegen de besluiten van den Raad van 
Soest van 17 April 1925, tot vaststelling van 
het bedrag der gemeentelijke vergoedin~, be
doeld in artikel 101 der Lager-onderwijswet 
1920, over 1923 voor de school voor gewoon 
lauer onderwijs dier vereeniging in de Spoor
st;aat op f 3418.24 en voor de school in de 
Schoolstraat op f 1251,32 ; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 3 
Maart 1926, n°. 140 ; ~ •'•l 

Op de voordracht van Onzen finister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
11 Augus~us 1926, n°. 6280, Afdeeling Lager 
Onderwijs Financieel ; 

Overwegende, dat de Raad der gemeente 
Soest bij besluiten van 17 April 1925 het be
drag der gemeentelijke vergoeding, bedoeld in 
artikel 101 der Lager-onderwijswet 1920, over 
1923 voor de school voor gewoon lager onder
wijs der vereeniging "Scholen met den Bijbel" 
te Soest in de Spoorstraat heeft gesteld op 
f 3418.24 en voor de school in de Schoolstraat 
op f 1251.32 ; 

dat, nadat het schoolbestuur tegen deze be
sluiten bij Gedeputeerde Staten van Utrecl!! 
beroep had ingesteld, laatstgemeld college b1J 
besluit van 3 November 1925 de besluiten heeft 
gehandhaafd uit overweging, dat door den 
appellant tegen de bestreden raadsbesluiten de 
navolgende bezwaren zijn aangevoerd ; a. dat 
door het gemeentebestuur bij de berekening van 
het bedrag, bedoeld bij artikel 101, 5de lid, 
der Lager-onderwijswet 1920, niet medegeteld 
is eene som van f 110.55, uitgegeven aan onder
houd van schoolterreinen ; b. dat bij het op
maken der bedoelde berekening van de uit
gaven afgetrokken is een bedrag van f 311.37 
wegens huur van schoollokalen, waartegenover 
eene extra -ui tgave van slechts f 40 zou staan ; 
dat t en aanzien van het bezwaar, bedoeld bij 
letter a, het door den appellant bedoeld bedrag 
betreft onderhoud van het plein (speelplaats) 
behoorende tot de openbare lagere school aan 
de Beetzlaan ; dat dit plein niet wordt gebruikt 
ten dienste van het onderwijs in lichamelijke 
oefening, zelfs niet voor de vrije- en ordeoefe
ningen der gymnastiek (vak i van artikel 2 
der Lager-onderwijswet van 1878) zooals uit
drukkelijk in de openbare vergadering van 
Gedeputeerde Staten op 20 October 1925 van
wege den appellant is medegedeeld, die tevens 
verklaarde, dat die oefeningen ook door leer
lingen van de openbare lagere school worden 
gehouden in de gymnastiekzaal van de Roomsch
Katholieke bijzondere lagere Mariaschool ; dat, 
aangezien het plein dus niet is een terrein voor 
onderwijs in de lichamelijke oefening, de voor 
dat plein gemaakte kosten niet behooren tot 
die van instandhouding, bedoeld in artikel 101, 
5de lid, juncto artikel 55, letter c, der Lager
onderwijswet 1920 ; 

dat, vermits de wet geen vergoeding voor 
speelplaatsen kent, welke opvaLt ing mede steun 
vindt in Onze besluiten van 7 Maart 1923 n°. 16 
en 23 Maart 1923 n°. 25 (Gemeentestem nos. 
3737 en 3739), en uitsluitend spreekt over 
terreinen voor lichamelijke oefening, aan de 
wet geen uitbreiding mag worden gegeven ; 
dat het derhalve niet aangaat, nu de wet de 
kosten van instandhouding van die terreinen 
vermeldt in artikel 55, letter c, t e trachten de 
kosten voor onderhoud van speelplaatsen, dus 
van andere dan evenbedoelde terreinen, te 
rangschikken onder de uitgaven, genoemd 
onder letter o. van dat artikel ; · dat Burge
meester en Wethouders van Soest derhalve 
terecht de kosten van instandhouding van het 
plein (speelplaats) bij de openbare lagere school 
aan de Beetzlaan niet hebben medegeteld bij 
de berekening bedoeld in het 2de lid van artikel 
101 ; dat, ten aanzien van het bezwaar, bedoeld 
bij letter b, het bedrag van f 311.57 (verkeer
delijk vermeld in het adres als f 311.37) is 
samengesteld uit: a. bijdragen tot een be
drag van f 211.57, in de rekening der gemeente 
Soest over 1923 verantwoord, wegens vergoeding 
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van derden voor gebruik, anders dan voor het 
openbaar lager onderwijs, van schoollokalen en 
voor schoonhouden, verlichting en verwarming 
dier lokalen, en b. een bedrag van f 100 ver
tegenwoordigende de waarde van beschikbaar
stelling voor een landbouwcursus van een 8chool
lokaal met inbegrip van schoonhouden, vuur 
en licht ; dat voormeld bedrag van f 311.57 
mitsdien terecht in mindering is gebracht van 
de uitgaven, welke in de rekening van ont
vangsten en uitgaven der gemeente Soest over 
1923 ter zake van kosten van instandhouding 
van scholen voor het openbaar lager onderwijs 
zijn verantwoord ; 

dat het schoolbestuur in beroep aanvoert, 
dat de gemeenteraad bij het vaststellen van 
het bedrag der vergoeding ten onrechte heeft 
afgetrokken een 3-tal posten tot een totaal
bedrag van f 110.55 betrekking hebbende op 
onderhoud van speelplaatsen, 

dat toch het standpunt van Burgemeester 
en Wethouders om bij de toepassing van artikel 
101, lid 5, der Lager-onderwijswet 1920 uit 
te gaan van de interpret:i.tie van artikel 72 
dier wet, zooals deze is gegeven bij Ons besluit 
van 27 Maart 1923 hun allerminst juist lijkt, 
en dit niet alleen wegens het verschil in zaken 
bij beide artikelen (instandhouding en eerste 
inrichting) ; dat toch Ons besluit van 15 Fe
bruari 1924 (Staatsblad n°. 48) bepaalt, in 
artikel 2, lid 5, dat zooveel mogelijk eene speel
plaats bij elke school moet aanwezig zijn ; dat 
schoolgebouw, speelterrein en afscheiding één 
complex vormen en dus in aanmerking komen 
voor de onderhoudskosten, bedoeld in artikel 
55, letter c, der Lager-onderwijswet 1920 ; dat 
de gemeenteraad eveneens ten onrechte heeft 
afgetrokken voor ontvangen buren een totaal 
bedrag van f 311.37, waartegenover slechts 
2 posten op de begrooting voorkomen tot een 
totaal bedrag van f 108.1 6 als extra-uitgaaf 
tengevolge van die verhuren ; dat toch als 
basis voor berekening van .de werkelijke kosten 
voor het openbaar lager onderwijs alleen en 
uitsluitend de gemeenterekening kan gelden ; 
dat nu het geval zich voordoet, dat ontvangen 
huren voor schoollokalen worden afgetrokken 
van de werkelijke kosten voor het openbaar 
lager onderwijs tot een totaal bedrag van 
f 311.37, terwijl op de gemeente-rekening slechts 
twee posten voorkomen, namelijk f 68.16 voor 
de school in de Kerkebuurt en f 40 voor de 
school aan de Beetzlaan, totaal f 108.16 als 
onkosten tengevolge van die huur ; dat het 
aftrekken van eene dergelijke bate, groot 
f 203,21 voor de gemeentekas al op zichzelf 
ongerijmd is, maar het willekeurige van deze 
handelwijze nog meer in het oog springt, als 
men in aanmerking neemt, dat onder dit bedrag 
van f 311.37 een post voorkomt van f 100 die 
wordt toegekend als subsidie aan den Land
bouwcursus ; dat voor dien cursus is aange
vraagd een gemeentelijk subsidie, teneinde ook 
een provinciaal subsidie te kunnen ontvangen; 
dat Burgemeester en Wethouders toen beschik
baar stelden een lokaal van de openbare lagere 
school in de K erkebuurt en dit a,ls een subsidie 
van f 100 beschouwden ; dat een vorig jaar 
voor het eerst van die f 100, f 75 in rekening 
is gebracht als ontvangen huur, hetgeen toen 
door niemand is o])gemerkt, met het gevolg, 
da.t nu die f 100 in zijn geheel wordt afge-

trokken, hetgeen willekeurig is in alle opzich
ten ; dat wanneer men in dezelfde lijn voort
gaat het mogelijk zou kunnen zijn, dat Burge
meester en Wethouders de lokalen der open
bare school verhuurden of subsidies toestonden 
met voorwaarden, waardoor de kosten van het 
openbaar lager onderwijs tot nihil terugge
bracht wordeµ en artikel 101 der wet overbodig 
zou worden, hetgeen nimmer de bedoeling der 
wet kan zijn. 

Overwegende, ten aanzien van des appellants 
eerste bezwaar, dat de kosten van onderhoud 
van de speelplaats. behoorende bij de openbare 
lagere school aan de Beetzlaan te Soest, zijn 
aan te merken als "kosten van instandhouding" 
overeenkomstig de slotwoorden vao artikel 101, 
5de lid, der Lager-onderwijswet 1920 en hieraan 
niet afdoet, dat dit t errein blijkens de stukken 
niet wordt gebruikt voor het onderwijs in 
lichamelijke oefening ; 

dat mitsdien de gemeenteraad ten onrechte 
deze kosten buiten beschouwing heeft gelaten 
bij de berekening van de in artikel 101 der wet 
bedoelde vergoeding en Gedeputeerde Staten, 
wat dit punt betreft, ten onrechte het besluit 
van den Raad hebben gehandhaafd ; 

Overwegende, wat het tweede bezwaar van 
den appellant betreft, dat bij de vaststelling 
van de kosten over 1923 van het openbaar lager 
onderwijs in de gemeente Soest terecht in min
dering is gebracht een bedrag van f 311.57 
wegens vergoeding voor gebruik van school
loka len anders dan voor het openbaar lager 
onderwijs, nu blijkens de overgelegde ambts
berichten deze vergoeding geacht moet worden 
overeen te komen met de meerdere kosten van 
onderhoud, verwarming, verlichting en schoon
houden der lokalen, welke van dit ten gebruike 
afstaan voor andere doeleinden dan het open
baar lager onderwijs het gevolg zijn geweest ; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920 ; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

het bestreden besluit van Gedeputeerde 
Staten van Utrecht van 3 November 1925 te 
vernietigen. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat met het rapport, van Onzen 
voornoemden Minister in het Staatsbl,ad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State, 
afdeeling voor de geschillen van bestuur. 

's-Gravenhage, den 16den Augustus 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen. W ASZINK, 

( Uitgeg. 1 Sept. 1926.) 

N°. 6280. 

LAGER ONDERWIJS 
FINANCIEEL. 

's-Gravenhage, 6 Aug. 1926. 
Beroep inzake vaststelling 
vergoeding art. 101 Lager
onderwijswet aan bijzon-

dere school te Soest 
over 1923. 

Aan de Koningin. 
Eerbiedig veroorloof ik mij Uwer Majesteit 

hierbij aan te bieden de adviezen van den Raad 
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van State, afdeeling voor de geschillen van be
stuur, dd. 3 Maart 1926, n°. 140, en 5 Mei 1926, 
n°. 140/57, inzake het beroep, ingeoteld door 
het Be tuur der Vereeniging "Scholen met 
den Bijbel" te Soest, gevestigd te Soest. tegen 
het be luit van Gedeputeerde Staten van 
Utre;;ht dd. 3 ovember 1925, 3de Afdeeling, 
n°. 2789/2103, waarbij ongegrond is verklaard 
het beroep van appellant tegen de besluiten 
van den Raad der gemeente Soest van 1 7 April 
1925, houdende vaststelling van het bedrag 
der gemeentelijke vergoeding, bedoeld in artikel 
101 der Lager-onderwijswet 1920, over 1923 
voor de school voor gewoon lager onderwijs 
dier Vereeniging in de Spoorstraat op f 3418.24 
en voor de school voor gewoon lager onderwijs 
in de Schoolstraat op f 1251.32. 

De Afdeeling, van oordeel, dat het beroep 
ongegrond is, biedt Uwer Majesteit bij haar 
advies van 3 Maart 1926 het volgend ontwerp
besluit aan: 

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

het bestuur der Vereeniging "Scholen met den 
Bijbel" te Soest, gevestigd te Soest, tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht 
van 3 November 1925, 3de Afdeeling, n°. 
2789/2103, waarbij ongegrond is verklaard zijn 
beroep tegen de besluiten van den Raad van 
Soest van 17 April 1925, tot vaststelling van 
het bedrag der gemeentelijke vergoedin~, be
doeld in artikel 101 der Lager-ondenv1jswet 
1920, over 1923 voor de school voor gewoon 
lager onderwijs dier vereeniging in de Spoor
straat op f 3418.24 en voor de school in de 
Schoolstraat op f 1251.32 : 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
3 Maart 1926, n°. 140 ; 

Op de voordracht van Onzen l\finister van 
Onderwijs, Kunsten en ~ ' etenschappen van 

Overwegende dat de Raad der gemeente 
Soest bij besluiten van 17 April 1925 het be
drag der gemeentelijke vergoeding, bedoeld in 
artikel 101 der Lager-onderwijswet 1920 over 
1923 voor de school voor gewoon lager onder
wijs der vereeniging "Scholen met den Bijbel" 
te Soest in de Spoorstraat heeft gesteld op 
f 3418.24 en voor de school in de Schoolstraat 
op f 1251.32; 

dat, nadat het schoolbestuur tegen deze be
sluiten bij Gedeputeerde Staten van Utrecht 
beroep had ingesteld, laatstgemeld College bij 
besluit van 3 November 1925 de be luiten heeft 
gehandhaafd uit overweging, dat door den 
appellant tegen de bestreden raadsbesluiten 
de navolgende bezwaren zijn aangevoerd : a. dat 
door het gemeentebestuur bij de berekening 
van het bedrag, bedoeld bij artikel 101, 5de 
lid, der Lager-onderwijswet 1920 niet mede
geteld is eene som van f 110.55, uitgegeven 
aan onderhoud van schoolterreinen; b. dat bij 
het opmaken der bedoelde berekening van de 
uitgaven afgetrokken is een bedrag van f 311.37 
wegens huur van schoollokalen, waartegenover 
eene extra-uitgave van slechts f 40 zou staan; 
dat ten aanzien van het bezwaar, bedoeld bij 
letter a, het door den appellant bedoeld bedrag 
betreft onderhoud van het plein (speelplaats) 
behoorende tot de openbare lagere school aan 
de Beetzlaan ; dat dit plein niet wordt gebruikt 
ten dienste van het onderwijs in lichamelijke 

oefening, zelfs niet voor de vrije- en orde
oefeningen der gymnastiek (vak j van artikel 2 
der Lager-ondenvijswet van 1878), zooals uit
drukkelijk in de open bare vergadering van 
Gedeputeerde Staten op 20 October 1925 van 
wege den appellant is medegedeeld, die tevens 
verklaarde, dat die oefeningen ook door leer
lingen van de openbare lagere school worden 
gehouden in de gymnastiekzaal van de Roomsch • 
Katholieke bijzondere lagere Mariaschool ; dat, 
aangezien het plein dus niet is een terrein voor 
onderwijs in de lichamelijke oefening, de voor 
dat plein gemaakte kosten niet behooren tot 
die van instandhouding, bedoeld in artikel 101, 
5de lid, juncto artikel 55, letter c, der Lager
onderwijswet 1920; dat, vermits de wet geen 
vergoeding voor speelplaatsen kent, welke 
opvatting mede steun vindt in Onze besluiten 
van 7 Maart 1923 n°. 16 en 23 Maart 1923 
n°. 25 (Gem.eentestem nos. 3737 en 3739), en 
uitsluitend spreekt over terreinen voor lichame
lijke oefening, aan de wet geen uitbreiding mag 
worden gegeven ; dat het derha lve niet aangaat, 
nu de wet de kosten van instandhouding van 
die terreinen vermeldt in artikel 55, letter c, 
te trachten de kosten voor onderhoud van speel
plaatsen, dus van andere dan evenbedoelde 
terreinen, te rangschikken onder de uitgaven 
genoemd onder letter o van dat artikel ; dat 
Burgemeester en \Vethouders van Soest derhalve 
terecht de kosten van instandhouding van het 
plein (speelplaats) bij de openbare lagere school 
aan de Beetzlaan niet hebben medegeteld bij de 
berekening bedoeld in het 2de lid van artikel 
101 ; dat ten aanzien van het bezwaar, bedoeld 
bij letter b, het bedrag van f 311.57 (verkeerde
lijk vermeld in het adres als f 311.37) is samen
gesteld uit : a. bijdragen tot een bedrag van 
f 211.57, in de rekening der gemeente Soest 
over 1923 verantwoord, wegens vergoeding 
van derden voor gebruik, anders dan voor het 
openbaar lager onderwijs, van schoollokalen 
en voor schoonhoudim, ver.lichting en verwar
ming dier lokalen, en b. een bedrag van f 100, 
vertegenwoordigende de waarde van beschik
baarstelling voor den landbouwcursus van een 
schoollokaal met inbegrip van schoonhouden, 
vuur en licht; dat voormeld bedrag van f 311.57 
mitsdien terecht in mindering is gebracht van 
de uitgaven, welke in de rel<ening van ont
vangsten en uitgaven der gemeente Soest over 
1923 ter zake van kosten van instandhouding 
van scholen -voor het open baar lager onderwijs 
zijn verantwoord ; . 

dat het schoolbestuur in beroep aanvoert, 
dat de gemeenteraad bij het vaststellen van 
het bedrag der vergoeding ten onrechte heeft 
afgetrokken een 3-tal posten tot een totaalbe
drag van f 110.55, betrekking hebbende op 
onderhoud van sp&elplaatsen : dat toch het 
standpunt van Burgemeester en Wethouders 
om bij de toepassing van artikel 101, lid 5, 
der Lager-onderwijswet 1920 uit te gaan van 
de interpretatie van artikel 72 dier wet, zooa.ls 
deze is aangegeven bij Ons besluit van 27 Maart 
1923, hun allerminst juist lijkt, enditniet alleen 
wegens het verschil in zaken bij beide artikelen 
(instandhouding en eerste inrichting); dat toch 
Ons besluit van 15 Februari 1924 (Staatsblad 
n°. 48) bepaalt, in artikel 2, lid 5, dat zooveel 
mogelijk eene speelplaats bij elke school moet 
aanwezig zijn ; dat het schoolgebouw, speel-
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terrein en afscheiding één complex vormen en 
dus ·n aanmerking -komen voor de onderhouds
kosten, bedoeld in artikel 55, letter c, der Lager
onderwijswet 1920 ; dat de Gemeenteraad even
eens ten onrechte beeft afgetrokken voor ont
vangen huren een totaal bedrag van f 311.37, 
waartegenover slechts 2 posten op de begroo
ting voorkomen tot een totaal bedrag van 
f 108.16 als extra-uitgaaf tengevolge van die 
verhuren ; dat toch als basis voor berekening 
van de werkelijke kosten voor het openbaar 
lager onderwijs alleen en uitsluitend de ge
meente-rekening kan gelden ; dat nu het geval 
zich voordoet, dat ontvangen huren voor 
schoollokalen worden afgetrokken van de werke
lijke kosten voor het openbaar lager onderwijs 
tot een totaal bedrag van f 311.37, terwijl op 
de gemeenterekening slechts twee posten voor
komen, namelijk f 68.16 voor de school in de 
Kerkebuurt en f 40 voor de school aan de Beetz
la.an, totaal f 108.16 als onkosten tengevolge 
van die huur; dat het aftrekken van eene derge
lijke bata, groot f 203.21 voor de gemeentekas 
al op zich zelf ongerijmd is, maar het wille
keurige van deze handelwijze nog meer in het 
oog springt, als men in aanmerking neemt, dat 
onder dit bedrag van f 311.37 een post voor
komt van f 100, die wordt toegekend als sub
sidie aan den Landbouwcursus ; dat voor dien 
cursus is aangevraagd een gemeentelijk sub
sidie, teneinde ook een provinciaal subsidie te 
kunnen ontvangen; dat Burgemeester en ,vet
houders toen be~chikbaar stelden een lokaal 
van de openbare lagere school in de Kerke
buurt en dit als een subsidie van f 100 be
schouwden; dat een vorig jaar voor het eerst 
van die f 100, f 75 in rekening is gebracht als 
ontvangen huur, hetgeen toen door niemand 
is o:r.gemerkt, met het gevolg, dat nu die f 100 
in zijn geheel wordt afgetrokken, hetgeen wille
keurig is in alle opzichten ; dat wanneer men 
in dezelfde lijn voortgaat het mogelijk zou 
kunnen zijn dat Burgemeester en Wethouders 
de lokalen der openbare school verhuurden of 
subsidies toestanden met voorwaarden, waar
door de kosten van het openbaar lager onder
wijs tot nihil teruggebracht worden en artikel 
101 der wet overbodig zou worden, hetgeen 
nimmer de bedoeling der wet kan zijn; 

Overwegende ten aanzien van des appella.nts 
eerste bezwaar, dat, in verband met artikel 72, 
2de lid, der Lager -onderwijswet 1920 moet 
worden aangenomen, dat de kosten van onder
houd van een speelplaats slechts dan onder 
de kosten van instandhouding van een school
gebouw zijn te begrijpen, indien het terrein 
ten behoeve van het onderwijs in lichamelijke 
oefening is bestemd ; 

dat, aangezien de speelplaats, behoorende bij 
de openbare lagere school aan de Beetzlaan te 
Soest, blijkens de stukken niet ten dienste van 
dit onderwijs wordt gebezigd, de kosten voor 
onderhoud van deze speelplaats bij de bereke
ning der in artikel 101 der wet bedoelde ver
goeding door den Raad van Soest terecht buiten 
beschouwing zijn gelaten ; 

Overwegende wat het tweede bezwaar van 
den appellant betreft, dat bij de vaststelling 
van de kosten over 1923 van het openbaar lager 
onderwijs in .de gemeente Soest terecht in min
dering is gebracht een bedrag van f 311.57 
wegens vergoeding voor gebruik van school-

lokalen anders dan voor het openbaar lager 
onderwijs, nu blijkens de overgelegde ambtsbe
richti:n deze vergoeding geacht moet worden 
overeen te komen met de meerdere kosten van 
onderhoud, verwarming, verlichting en schoon
houden der lokalen, welke van dit ten gebruike 
afstaan voor andere doeleinden dan het open
baar lager onderwijs het gevolg zijn geweest ; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

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

Wetenschappen is belast met de uitvoering van 
dit besluit, waarvan afschrift. zal worden ge
zonden aan den Raad van State; Afdeeling 
voor de Geschi llen van Bestuur. 

Met het stanc'punt, dat voor de vaststelling 
van de gemeentel\ike vergoeding overeenkom 
stig artikel 101 der Lager-onderwijswet niet 
in aanmerking behooren te komen de onder
houdskosten van terreinen, welke niet voor het 
onderwijs in lichamelijke oefening worden ge
bruikt, kan ik mij niet vereenigen. Vooreerst 
dwing_t;_ de letter der wet m. i. tot deze opvatting 
niet. Het vijfde lid van artike l 101 spreekt in 
algemeenen zin van "de kosten van instand
houding", zonder dat dit begrip, wat de ter
reinen betreft, met zooveel woorden eene be
perking inhoudt, als voorkomt in de artikelen 
55, onder c en 72, 2de lid, der wet. Zelfs al 
zou men evenwel de terminologie dezer artikelen 
ook in artikel 101 ingevoegd moeten denken, 
dan nog schijn" het mij toe, dat de wet zich 
er niet tegen verzet terreinen, welke I'iet zijn 
bestemd voor het ondenvij5 in lichamelijke 
oefenirg, te beschouwen als één geheel te vor
men met het schoolgebouw en op dien grond 
de onderhoudskosten van een dergelijk terrein 
te doen medetellen bij de berekening van het 
kostenbedrag per leerling, bedoeld in artikel 
101, 2de lid , der wet. Deze ruimere interpre
tatie, welke ten opzichte van uitbreiding en 
verandering van inrichting van bestaande 
speelterreinen bij Uwer Majesteits besluit van 
18 Juni 1926 (Staatsblad n°. , 203) reeds is aan
vaard voor de toepassing van artikel 72 der 
Lager-onderwijswet, voorkomt in de eerste 
plaats een inbreuk op het wettelijk beginsel 
der financieele gelijkstelling van openbaar en 
bijzonder onderwijs in gevallen, dat zoowel 
aan de openbare als aan de bijzondere scbool 
de invoering van het onderwijs in lichamelijke 
oefening nog is opgeschort krachtens artikel 
195 der Lagèr-onderwijswet. 

Bovendien acht ik die interpretatie rationeel, 
wanneer men naast elkander stelt de artikelen 
101 en 205 der wet. Immers zou voor eenzelfde 
school het terrein, niet bestemd voor het onder
wijs in lichamel..\jke oefening, wèl begrepen 
kunnen zijn in de vergoeding overeenkomstig 
laatstgenoemd wetsartikel, maar zouden de 
kosten van exploitatie van dat terrein aan het 
schoolbestuur worden onthouden. Dit kan 
m. i. niet de bedoeling van den wetgever zijn. 

In verband met het vorenstaande komt het 
mij voor, dat Gedeputeerde Staten van Utrecht 
bij hun besluit van 3 ovember 1925 ten on
rechte de kosten voor onderhoud van de speel
plaats der openbare school aan de Beetzlaan 
te Soest buiten beschouwing hebben gelaten 
voor de vaststelling van het vergoedingscijfer 
ingevolge artikel 103, 5de lid, der Lager-onder-
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wijswet. In zoo verre behoort dan ook m i. 
het beroep van appellant gegrond te worden 
verklaard. 

Een daartoe strekkend ontwerp-besluit bied 
ik Uwer Majesteit hierbij eerbiedig ter bekrach
tiging aan. 

De Minister van Onderun,js, 
Kunsten en Wetenschappen, 

WASZINK. 

16 Augustus 1926. BESLUIT tot vernietiging 
van het besluit van Gedeputeerde Staten 
van Utrecht dd. 3 November 1925, 3° af
deeling n°. 2528/2102, houdende vaststel
lin~ van de vergoeding overeenkomstig 
artikel 101 der Lager-onderwijswet 1920, 
over het jaar 1923 door de gemeente Soest 
uit te keeren aan het R.-K. Kerkbestuur 
der Parochie van de H.R. ApostelenPet 11rs 
en Paulus aldaar ten behoeve van zijne 
scholen, aan de Mariastraat 1, aan · de 
Steenhoffstraat 26 en aan de Steenhoff
straat 48 te Soest . S. 304. 

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

het Roomsch-Katholiek Kerkbestuur der Paro
chie van de H.H. Apostelen Petrus en Paulus 
te Soest, tegen het besluit van Gedeputeerde 
Staten van Utrecht van 3 November 1925, 
3de Afdeeling, n°. 2528/2102, waarbij ongegrond 
is verklaard zijn beroep tegen de besluiten 
van den Raad van Soest van 17 April 1925, 
tot vaststelling van de vergoeding bedoeld in 
artikel 101 der Lager-onderwijswet 1920, over 
1923, voor de onder zijn bestuur staande bij
zondere scholen, aan de Mariastraat J. aan de 
Steenhoffstraat 26 en aan de Steenhoffstraat 48 
aldaar, onderscheidenlijk op f 2319.52, f 2563.68 
en f 2517.90; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur gehoord, advies van 24 
Februari 1926, n°. 118; 

Op de voordracht van Onzen l\finister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
11 Augustus 1926, n°. 6278, Afdeeling Lager 
Onderwijs Financieel ; 

Overwegende, dat de Raad van Soest in zijne 
vergadering van 17 April 1925 het bedrag der 
vergoeding, bedoeld in artikel 101 der Lager
onderwijswet 1920, over het jaar 1923 ten be
hoeve van de scholen van het Roomsch-Katho
liek Kerkbestuur der Parochie van de H.H. 
Apostelen Petrus en Paulus in zijne gemeente 
heeft vastgesteld op f 2319.52 voor de Maria
school, op f 2517. 90 voor de Meisjesschool aan 
de teenhoffstraat 48 en op f 2563.68 voor de 
Bonifaciusschool, daarbij overwegende, dat 
voor • de overeenkomstige openbare lagere 
scholen in de gemeente over het dienstjaar 1923 
volgens de voorloopig vastgestelde gemeente
rekening per leerling is uitgegeven een bedrag 
van f 15.26, terwijl het gemiddeld getal leer
lingen der genoemde scholen in het jaar 1923 
onderscheidenlijk 152, 165 en 168 bedroeg; 

dat, nadat het schoolbestuur van deze be
sluiten bij Gedeputeerde Staten van Utrecht 
in beroep was gekomen, dit college bij besluit 
van 3 November 1925, 3de Afdeeling, po_ 2528/ 
2102, met handhaving van de bestreden be
sluiten de gemeenteliJke vergoeding voor de 

bedoelde scholen op de evengenoemde bedragen 
heeft vastgesteld ; 

dat-Gedeputeerde Staten daarbij hebben over
wogen, dat door den appellant tegen de be
streden raadsbesluiten de navolgende bezwaren 
zijn aangevoerd : a. dat door het gemeentebe
stuur bij de berekening van het bedrag, bedoeld 
bij artikel 101, öde lid, der Lager -onderwijswet 
1920, niet zijn medegeteld de kosten, gemaakt 
voor onderhoud van de speelplaatsen der open
bare scholen ; b. dat bij het opmaken van de 
hiervoren bedoelde berekening van de uitgaven 
een bedrag van f 311.57 is afgetrokken wegens 
verwarming, licht, schoonmaak enz. vanschool
lokalen, tegen welken aftrek de appellant be
zwaar heeft voor zoover deze som het werkelijk 
bedrag der door het medegebruik veroorzaakte 
kosten van verwarming, licht, schoonmaak enz. 
zoude overschrijden ; dat, wat het bezwaar, 
bedoeld bij letter a betreft, het door den appel
lant bedoeld bedrag betreft onderhoud van 
het plein (speelplaats), behoorende tot de 
openbare lagere school aan de Beetzlaan ; dat 
dit plein niet wordt gebruikt ten dienste van 
het onderwijs in lichamelijke oefening, zelfs 
niet voor de vrije- en ordeoefeningen der gym
nastiek (vak i van artikel 2 der Lager-onder
wijswet 1878), zooals uitdrukkelijk vanwege 
den appellant is medegedeeld, die t evens ver
klaarde, dat die oefeningen ook door leerlingen 
van de openba.re lagere school worden gehouden 
in de gymnastiekzaal van de Roomsch-Katho
lieke bijzondere lagere Mariaschool ; dat, aan
gezien het plein dus niet is een terrein voor 
onderwijs in lichamelijke oefening, de voor dat 
plein gemaakte kosten niet behooren tot die 
van instandhouding, bedoeld in artikel 101, 
vijfde lid, juncto artikel 55, letter c, der Lager
onderwijswet 1920; dat een mogelijk beroep, 
om die kosten daaronder wel te brengen, op 
het in artikel 101, zesde lid, laatsten volzin, 
voorkomende woord "schoolterrein" niet kan 
worden t oegegeven, omdat dit woord moet 
worden ~elezen in verband met artikel 55, 
letter c, waar eveneens van terreinen sprake is, 
doch dan uitdrukkelijk als bestemd voor onder
wijs in lichamelijke oefening ; dat verinist de 
wet geen vergoeding voor speelplaatsen kent, 
welke opvatting mede steun vindt in Onze 
besluiten van 7 Maart 1923, n°. 16 en 23 Ma.art 
1923, n°. 25, en uitsluitend spreekt over ter
reinen voor lichamelijke oefening, aan de wet 
geen uitbreiding mag worden gegeven; dat 
het derhalve niet aanga.at nu de wet de kosten 
van instandhouding van die terreinen vermeldt 
in artikel 55, letter c, te trachten de kosten 
voor onderhoud van speelplaatsen, dus van 
andere dan evenbedoelde terreinen, te rang
schikken onder de uitgaven, genoemd onder 
lett er c van dat artikel ; dat Burgemeester en 
Wethouders van Soest derhalve t erecht de 
kosten van instandhouding van het plein 
(speelplaats) bij de openbare lagere school aan 
de Beetzlaan niet hebben medegeteld bij de 
berekening, bedoeld in het tweede lid vaII 
artikel 101 ; dat, wat het bezwaar, bedoeld b1J 
letter b betreft, het bedrag ad f 311.57 is samen
gesteld uit: a. bijdragen tot een bedrag ;van 
f 211.57 in de rekening der gemeente Soest 
over 1923 verantwoord wegens vergoeding van 
derden voor gebruik anders dan voor openbaar 
lager onderwijs, van schoollokalen en voor 
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schoonhouden, verlichting en verwarming dier 
lokalen, en b. een bedrag van f 100 vertegen
woordigende de waarde van beschikbaarstelling 
voor een landbouwcursus van een schoollokaal 
met inbegrip van schoonhouden, vuur en licht ; 
dat het voormelde bedrag van f 311.57, mits
dien t erecht - zelfs al ware het hooger dan dat 
van de kosten welke terzake ten laste van de 
gemeente 7ijn gekomen, hetgeen geacht wordt 
niet het geval t e zijn - in mindering gebracht 
van de uitgaven, welke in de rekening van 
ontvangsten en uitgaven der gemeente Soes
over 1923, ter zake van kosten van instandt 
houdin~ van scholen voor het openbaar lager 
onderwijs zijn verantwoord; 

dat van het besluit van Gedeputeerde Staten 
het schoolbestuur bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat de door Gedeputeerde Staten 
aangevoerde argumenten zijns inziens niet 
ter zake dienende zijn, omdat zij uitsluitend 
behelzen een motiveering van het standpunt, 
dat de kosten van het onderhoud der onder
havige speelplaats niet kunnen worden aange
merkt als kosten van instandhouding van een 
terrein voor het onderwijs in lichamelijke oefe
ning, maar geenszins eene weerlegging inhouden 
van hetgeen het schoolbestuur in zijn beroep
schrift heeft gesteld, namelijk dat bedoelde 
onderhoudskosten behooren tot de kosten van 
instandhouding van het schoolgebouw ; dat de 
gemeente t erech t st elt dat de speelplaats der 
openbare school in kwestie niet een terrein voor 
het onderwijs in lichamelijke oefening is, maar 
in gebreke blijft aan te geven, wat de speel
plaats dan wel is ; da.t het schoolbestuur daar
tegenover stelt, dat het niet ter zake doet, of 
de bovenbedoelde speelplaats al dan niet kan 
worden aangemerkt als een terrein voor 
lichamelijke oefening, omdat alleen reeds op 
grond van de omstandigheid, dat een speel
plaats een , zij het dan ook geheel of gedeelte
lijk onoverdekt, onderdeel van het schoolge
bouw vormt, de bovenbedoelde onderhouds
kosten in de berekening hadden behooren te 
zijn opgenomen ; dat er zijns inziens geen ver
schil van meening kan bestaan omtrent de 
vraag, of de speelplaats deel van de school 
uitmaakt ; dat een ontkennende beantwoording 
van deze vraag zou leiden tot de consequentie, 
dat bijvoorbeeld ook de vaak zich op een speel
plaats bevindende pri vaten. kolenbergplaatsen, 
pomp enz. geen deel van de schocl zouden uit
maken ; dat zijn standpunt steun vindt in de 
considerans en bepalingen van het Bouwbesluit 
(Ons besluit van 15 Februari 1924, Staatsblad 
n°. 48) ; dat, wat het tweede punt betreft, de 
dooi den Raad en Gedeputeerde Staten gevolgde 
wijze van berekening in strijd is met het be
paalde in artikel 101, tweede lid, der wet; dat 
toch, wanneer van het totaal bedrag der kosten 
van verwarming, licht, schoonmaak, enz. met 
inbegrip van die, door het medegebruik ver
oorzaakt, een bedrag wordt afgetrokken, dat 
het bedrag der werkelijk door het medegebruik 
veroorzaakte kosten overschrijdt, er minder 
overblijft dan het bedrag, da.t a.ls maatstaf voor 
de berekening der vergoeding moet worden 
genomen, namelijk het bedra.g, dat in werkelijk
heid t en behoeve der overeenkomstige openbare 
lagere scholen is uitgegeven; 'da.tin het systeem 
va.n Gedeputeerde Staten de geheele vergoeding 
illusoir gemaakt zou kunnen worden, door 

namelijk de loka.len der openba.re scholen aa.n. 
derden in medegebruik af t e st,aa.n tegen eene
vergoeding. die opwoog tegen het bedrag der 
gemaakte kosten, zooda.t er na. vermindering 
va.n dat la.a.tste bedrag met de ontvangen ver
goeding, in het geheel niets aan de bijzondere
scholen uit te keeren zou zijn ; 

Overwegende, t en aanzien van des appel
lants eerste bezwaar, dat de kosten van onder
houd va.n de speelplaats, behoorende bij de
openbare lagere school aan de Beetzlaan te 
Soest, zUn aan te merken als "kOsten van in
standhouding" , overeenkomstig de slotwoorden 
van artikel 101. 5de lid, der Lager-onderwijswet 
1920 en hieraan niet a.fdoet, dat dit terrein 
blijkens de stukken niet wordt gebruikt voor 
het onderwijs in licha.melijke oefening; 

dat mitsdien de gemeenteraad ten onrechte
deze kosten buiten beschouwing heeft gelaten. 
bij de berekening van de in artikel 101 der wet, 
bedoelde vergoeding en Gedeputeerde Staten, 
wat dit punt betreft t en onrechte het beslnit 
van den Ra.ad hebben geha.ndhaa.fd; 

Overwegende, wa.t het tweede bezwaar van. 
den appellant betreft, dat bij de vaststelling 
van de kosten over 1923 van het openbaar lager 
onderwijs in de gemeente Soest terecht in min
dering is gebracht een bedrag van f 311.57 
wegens vergoeding voor gebruik van school
lokalen anders dan voor het openbaar lager 
onderwijs, nu blijkens de overgelegde ambts
berich~en deze vergoeding geacht moet worden 
overeen t e komen met de meerdere kosten van 
onderhoud, verwa.rming, verlichting en schoon
houden der loka.len, welke van dit ten gebruike 
afs ta.an voor andere doeleinden dan het open
baar lager onderwijs het gevolg zijn geweest; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920 ; 
H ebben goedgevonden en ver8taa.n: 

het bestreden besluit van Gedeputeerde
Staten van Utrecht van 3 November 1925 te
vernietigen. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat met het rapport van Onzen 
voornoemden Minister in het Staatsblad za.l 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal. 
worden gezonden aan den Raad van State, 
Afdeeling voor de geschillen van bestuur. 

's-Gravenha.ge, den 16den Augustus 1926. 

No. 6278. 

LAGER ONDERWIJS 
FINANCIEEL. 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs,. 
Kunsten en Wetenschappen,. 

WASZINK. 
( Uitgeg. 1 Sept. 1926.) 

's-Gravenhage, 6 Aug. 1926. 
Beroep inzake va.ststelling 
vergoeding artikel 101 
Lager-onderwijswet aan 
R. K. bijzondere school 

te Soest over 1923. 

Aan de Koningin. 
Eerbiedig veroorloof ik mij Uwe Majesteit

hierbii aan te bieden de adviezen van den Raad 
van State, afdeeling voor de geschillen van 
bestuur, dd. 2~ Februari 1926, n°. 118 en 5 Mei 
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1926, n°. 118/56, inzake het beroep, ingesteld 
door het Roomsch-Katholiek Kerkbestuur van 
de Parochie van de H .H. Apostelen Petrus en 
P aulus, gevestigd te Soest, tegen het besluit 
van Gedeputeerde Staten van Utrecht dd. 
3 No11ember 1923, 3de afdeeling, no. 2528 2102, 
waarbij ongegrond is verklaard het beroep van 
appellant tegen de besluiten van den Raad der 
gemeente Soest van 17 April 1925, houdende 
vaststelling van de vergoeding, bedoeld in 
a r t ikel 101 der Lager-onderwijswet 1920, over 
1923, voor de onder zijn bestuur staande b\j-
7.0nriere scholen, ag,n de Mariastraat l, aan de 

teenhoffstraat 26 en aan de Steenhoffstraat 
48, aldaar, onderscheidenlijk op f 2319.52, 
f 2563.68 en f 2517.90. 

De Afdeeling, van oordeel, dat het beroep 
ongegrond is, biedt Uwe Majesteit bij haar 
a dvies van 24 Februari 1926 het volgend ont
werp-besluit ter bekrachtiging aan: 

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

het Roomsch-Katholiek Kerkbestuur der Pa
rochie van de H.H. Apostelen Petrus en Paulus 
te Soest, tegen het besluit van Gedeputeerde 

taten van Utrecht van 3 ovember 1925, 
3de Afdeeling, n°. 2528/2102, waarbij ongegrond 
is verklaard zijn beroep tegen de besluiten van 
den Raad van S'>est van 17 April 1925, tot 
vaststelling van de vergoeding, bedoeld in 
artikel 101 der Lager-onderwijswet 1920, over 
1923, voor de onder zijn bestuur staande bij
zondere scholen, aan de i\fariastraat l , aan de 
Stecnhoffstraat 26 en aan de Steenhoffstraat 48 
aldaar, onderscheidenlijk op f 2319.52, f 2563.68 
-en f 2517.90; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 24 
Februari 1926, n°. 118 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 

Overwegende, dat de Raad van Soest in zijne 
vergadering van 17 April 1925 het bedrag der 
vergoeding, bedoeld in artikel 101 der Lager
onderwijswet 1920, over het jaar 1923 ten be
hoeve van de scholen van het Roomsch-Katho
liek Kerkbestuur der Paroehie van de H.H. 
Apostelen Petrus en Paulus in zijne gemeente 
heeft vastgesteld op f 2319.52 voor de Maria
.school, op f 2517.90 voor de Meisjesschool aan 
de Steenhoffstraat 48 en op f 2563.68 voor de 
Bonifaciusschool, daarbij overwegende, dat 
voor de overeenkomstige openbare lagere 
.cholen in de gemeente over het dienstjaar 1923 
volgens de voorloopig vastgestelde gemeente
rekening per leerling is uitgegeven een bedrag 
van f 15.26, terwijl het gemiddeld getal len
lingen der genoemde scholen in het jaar 1923 
onderscheidenlijk 152, 165 en 168 bedroeg ; 

dat, nadat het schoolbestuur van deze be
sluiten b{j Gedeputeerde Staten van Utrecht 
in beroep was gekomen, dit College bij besluit 
van 3 Novewber 1925, 3df' afdeeling, n°. 
25?8/2102, met handhaving van de bestreden 
besluiten, de gemeentelijke vergoeding voor 
de bedoelde scholen op de evengenoemde be
dragen heeft vastgesteld ; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij hebben 
,overwogen, dat door den appellant tegen de be
streden raadsbesluiten de navolgende bezwaren 
zijn aangevoerd : a. dat door het geweentebe
stuur bij de berekening van het bedrag, bedoeld 

bij artikel 101, 5(le lid, der Lager-onderwijswet 
1920, niet zijn medegeteld de kosten, gemaakt 
voor onderhoud van de speelplaatsen der open
bare scholen ; b. dat bij het opmaken van de 
hiervoren bedoelde berekening van de uit
gaven een bedrag van f 311.57 is afgetrokken 
wegens verwarming, licht schoonmaak, enz. 
van schoollokalen, tegen welken aftrek de 
appellant bezwaar heeft voor zoover deze som 
het werkelijk bedrag der door het medegebruik 
veroorzaakte kosten van verwarming, licht, 
schoonmaak, enz. zoude overschrijden ; dat, 
wat het bezwaar, bedoeld bij letter a betreft, 
het door den appellant bedoeld bedrag beueft 
onderhoud van het plein (speelplaats), behoo
rende tot de openbare lagere school aan de 
Beetzlaan; dat dit plein riet wordt gebruikt 
ten dienste van het onderwijs in lichamelijke 
oefening, zelfs niet voor de vrije- en ordeoefe
ningen der gymnastiek (vak i van artikel 2 der 
Lager-onderwijswet 1878), zooals uitdrukkelijk 
vanwege den appellant is medegedeeld, die 
tevens verklaarde, dat die oefeningen ook door 
leerlingen van de openbare lagere school worden 
gehouden in de gymnastiekzaal van de Roomsch• 
Katholieke bijzondere lagere Mariaschool ; dat, 
aangezien het plein dus niet is een terrein voor 
onderwijs in de lichamelijke oefening de voor 
dat plein gemaakte kosten niet behooren tot 
die van instandhouding, bedoeld in artikel 101, 
vijfde lid, juncto artikel 55, letter c, der Lager
onderwijswet 1920 ; dat een mogelijk beroep, 
om die kosten daaronder wèl te brengen, op 
het in artikel 101, zesde lid, laatsten volzin, 
voorkomende woord "schoolterrein" niet kan 
worden toegegeven, omdat dit woord moet 
worden gelezen in verband met artikel 55, 
letter c, waar eveneens van terreinen sprake is, 
doch dan uitdrukkelijk als bestemd voor onder
wijs in lichamelijke oefening ; dat vermits de 
wet geen vergoeding voor speelplaatsen kent, 
welke opvatting mede steun vindt in Onze 
Besluiten van 7 Maart 1923, n°. 16 en ~3 Maart 
1923, no. 25, en uitsluitend spreekt over ter
reinen voor lichamelijke oefening, aan de wet 
geen uitbreiding mag worden gegeven; dat 
het derhal11e niet aangaat nu de wet de kosten 
van instandhouding van die terreinen 11ermeldt 
in artikel 55. letter c, te trachten de kosten 
voor onderhoud van speelplaatsen, dus van 
andere dan evenbedoelde t erreinen, te rang
schikken onder de uitgaven, genoemd onder 
letter c van dat artikel ; dat Burgemeester en 
Wethouders van Soest derhalve t erecht de 
kosten van instandhouding van · het plein 
(speelplaats) bij de openbare lagere school aan 
de Beetzlaan niet hebben medegeteld bij de 
berekening bedoeld in het tweede lid van a~: 
t ikel 101 ; dat, wat het bezwaar, bedoeld bJJ 
letter b betreft, het bedrag ad f 311.57 is samen
gesteld uit: a. bijdragen tot een bedrag van 
f 211.57 ill de rekening der gemeente Soest over 
1923 verantwoord wegens vergoeding van 
derden voor gebruik anders dan voor open
baar lager orderwijs, van schoollokalen en voor 
schoonhouden, verlichting en verwarming dier 
lokalen, en b. een bedrag van f 100, vertegen
woordigende de waarde van beschikbaarstel
ling voor een landbouwcursus van een school
lokaal met inbegrip van schoonhouden, vuur 
en licht; dat het voormelde bedrag van f 311.57 
mitsdien terecht - zelfs al ware het hooger 
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dan dat van de kosten, welke terzake ten laste 
van de gemeentt· zijn gekomen, hetgeen geacht 
wordt niet het geval te zijn - in mindering is 
gebracht van de uitgaven, welke in de rekening 
van ontvangsten en uitgaven der gemeente 
Soest over 1923, ter zake van kosten van in
standhouding van scholen voor het openbaar 
lager onderwijs zijn verantwoord ; 

dat van het besluit van Gedeputeerde Staten 
het schoolbestuur bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat de door Gedeputeerde Staten 
aangevoerde argumenten zijns inziens niet ter 
zake dienende zijn, omdat zij uitsluitend be
helzen een motiveering van het standpunt, dat 
de koster van het onderhoud der onderhavige 
speelplaats niet kunnen worden aangemerkt 
als .kosten van instandhouding van een terrein 
voor het onderwijs in lichamelijke oefening, 
maar geenszins eene weerlegging inhouden van 
hetgeen het schoolbesouur in zijn beroepschrift 
heeft gesteld, namelijk dat bedoelde onder
houdskosten behooren tot de kosten van in
standhouding van het schoolgebouw ; dat de 
gemeente terecht stelt, dat de speelplaats der 
openbare school in kwestie niet een terrein voor 
het ondenvijs in lichamelijke oefening is, maar 
in gebreke blijft aan te geven, wat de speel
plaats dan wel is ; 

dat het schoolbestuur daai tegenover stelt, 
dat het niet ter zake doet of de bovenbedoelde 
speelplaats al dan niet kan worden aangemerkt 
als een terrein voor het onderwijs in lichame
lijke oefening, omdat alleen reeds op grond 
van de omstandigheid, dat een speelplaats ten, 
zij het dan ook geheel of gedeeltelijk onover
dekt, onderdeel van het school,gebouw vormt, 
de bovenbedoelde onderhoudskosten in de 
berekening hadden behooren te zijn opgenomen ; 
dat er zijns inziens geen verschil van meening 
kan bestaan omtrent de vraag, of de speel
plaats deel van de school uitmaakt ; 

dat een ontkennende beantwoording van 
deze vraag zou leiden tot de consequentie, dat 
bijvoorbeeld ook de vaak zich op een speel
plaats bevindende privaten, kolenbergplaatsen, 
pomp, enz. geen deel van de school zouden 
uitmaken ; dat zijn standpunt steun vindt in de 
considerans en bepalingeP van het Bouwbesluit 
(Ons Besluit van 15 Februari 1924, Staatsbwd 
n°. 48) ; dat, wat het tweede punt betreft, de 
door den Raad en Gedeputeerde Staten ge
volgde wijze van berekening in strijd is met het 
bepaalde in artikel 101, tweede lid, der wet; 
dat toch, wanneer van het totaal bedrag der 
kosten van verwarming, licht, schoonmaak, enz. 
met inbegrip van die, door het medegebruik 
veroorzaakt, een bedrag wordt afgetrokken, 
ctat het bedrag der werkelijk door het mede
gebruik veroorzaakte kosten overschrijdt, er 
minder overblijft dan het bedrag, dat als maat
staf voor de berekening der vergoeding moet 
worden genomen, namelijk het bedrag, dat in 
werkelijkheid ten behoeve der overeenkomstige 
openbare lagere scholen is uitgegeven ; dat in 
het systeem van Gedeputeerde Staten de ge
heele vergoeding illusoir gemaakt zou kunnen 
worden, door namelijk de lokalen der openbare 
scholen aan derden in medegebruik af te staan 
tegen eene vergoeding die opwoog tegen het 
bedrag der gemaakte kosten, zoodat er na ver
mindering van dat laatste bedrag met de ont
vangen vergoeding, in het geheel niets su1.L 
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de bijzondere scholen uit te keeren zou zijn ; 
Overwegende ten aanzien var des appellants 

eerste bezwaar, dat in verband met artikel 72, 
2de lid, der Lager-onderwijswet 1920 moet 
worden aangenomen, dat de kosten van onder
houd van een speelplaats slechts dan onder de 
kosten van instandhouding van een schoolge
bouw zijn te begrijpen, indien het terrein ten 
behoeve van het onderwijs in lichamelijke 
oefening is bestemd ; 

dat, aangezien de speelplaats behoorende 
bij de openbare lagere school aan de Beetzlaan 
te Soest blijkens de stukken niet ten dienste 
van dit onderwijs wordt gebezigd, de kosten 
voor onderhoud van deze speelplaats bij de 
berekening der in artikel 101 der wet bedoelde 
vergoeding, door den Raad van Soest terecht 
buiten beschouwing zijn gelaten ; 

Overwegende wat het tweede bezwaar van 
den appellant betreft, dat bij de vaststelling 
van de kosten over 1923 van het openbaar 
lager onderwijs in de ,gemeente Soest terecht 
in mindering is gebracht een bedrag van f 311.57 
wegens vergoeding voor gebruik van school
lokalen anders dan voor het openbaar lager 
onderwijs nu blijkens de overgelegde ambts
berichten deze vergoeding geacht moet worden 
overeen te komen met de meerdere kosten van 
onderhoud, verwarming, verlichting en schoon
houden der lokalen, welko van dit ten gebruike 
afstaan voor andere doeleinden dan het open
baar lager onderwijs het gevolg zijn geweest 

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

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

Wetenschappen is belast met de uitvoering van 
dit besluit, waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van St,ate, Afdeeling voor 
de Geschillen van Bestuur. 

Met het standpunt, dat voor de vaststelling 
van de gemeentelijke vergoeding overeenkom
stig artikel 101 der Lager-onderwijswet niet 
in aanmerking behooren te komen de onder
houdskosten van terreinen, welke niet "oor 
het onderwijs in lichamelijke oefening worden 
gebruikt, kan ik mij niet vereenigen. Vooreerst 
dwingt de letter der wet m. i. tot deze opvatting 
niet. H et vijfde lid van artikel 101 spreekt in 
algemeenen zin van "de kosten van instand
houding", zonder dat dit begrip, wat de ter
reinen betreft, met zooveel woorden eene be
perking inhoudt, als voorkomt in de artikelen 
55, onder c, en 72, 2de lid, der wet. 

Zelfs al zou men evenwel de terminologie 
dezer artikelen ook in artikel 101 ingevoegd 
moeten denken, dan nog schijnt het mij toe, 
dat de wet zich er niet tegen verzet terreinen, 
welke niet zijn bestemd voor het onderwijs in 
lichamelijke oefening, te beschouwen als één 
geheel te vormen met het schoolgebouw en op 
dien grond de onderhoudskosten van een derge
lijk terrein te doen medetellen bij de berekening 
van het kostenbedrag per leerling, bedoeld in 
artikel 101, 2de lid, der wet. I:eze ruimere 
interpretatie, welke ten opzichte van uitbreiding 
en verandering van inrichting van bestaande 
speelteneinen bij Uwer Majesteits besluit van 
18 Juni 1926 (Staatsblad n°. 203) reeds is aan
vaard voor de toepassing van artikel 72 der 
Lager-onderwijswet, voorkomt in de eerste 
plaats een inbreuk op het wettelijk beginsel der 

36 
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financieele gelijkstelling van openbaar en bij
zonder onderwijs in gevallen, dat zoowel aan 
de openbare als aan de bijzondere s1hool de 
invoering van het onderwijs in lichamelijke 
oefer>ing nog is opgeschort krachtens artikel 195 
der Lager-onderwijswet. Bovendien acht ik die 
interpretatie rationeel, wanneer men naast 
elkander stelt de artikelen 101 en 205 der wet. 

Immers zou voor eenzelfde school het terrein, 
niet bestemd voor het onderwijs in lichamelijke 
oefening wel begrepen kunnen zijn in de ver
goeding overeenkomstig laatstgenoemd wets
artikel, maar zouden de kosten van exploitatie 
van dat terrein aan het schoolbestuur worden 
onthouden. 

Dit kan m. i. niet de bedoeling van den wet
gever zijn. 

In verband mot het, vorenstaande komt het 
m(j voor, dat Gedeputeerde Staten van Utrecht 
bij hun besluit van 3 November 1925 ten on
rechte de kosten voor onderhoud van de speel
plaats der openbare school aan de Boetzlaan 
te Soest buiten beschouwing hebben gelaten 
voor de vaststelling van het vergoedingscijfer 
ingevolge artikel 103, 5de lid, der Lager-onder
w~jswet. 

T n zooverre behoort dan ook m. i. het beroep 
van appellant gegrond te wordl'n , erklaard. 

Een daartoe ~trekkend ontwerp-besluit hied 
ik Uwe Majesteit hierbij eerbiedig ter bekrach
tiging aan. 

De Minister van Onderwijs, 
Kitnsten en Wetenschappen, 

WASZINK. 

16 Augustus 1926. BESLUIT tot na<lere wijzi
ging van de bepalingeP ter uitvoering van 
de ederlandsch-Indische, Surinaamsche 
en Curaçaosche Comptabiliteitswetten, 
voor zooveel de ontvangst-en en uitgaven 
in Nederland betreft (Staatsbladt.l.918 n°. 520 
en 1921 n°. 45, junctis 1920 n°. 833, 1921 
no. 1162 en 1922 n°. 680). S. 305. 

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

Koloniën en van Financiën van 15 Juli 1926, 
3de Afdeeling, n°. 24 en 16 Juli 1926, Generale 
Thesaurie, n°. 109, gedaan na overleg met de 
Algemeene Rekenkamer ; 

Overwegende, dat de bepalingen ter uitvoering 
van de Indische Comptabiliteitswet (St,aatsblad 
1925, n°. 328) en van de Surinaawsche en Cura
çaosche Comptabiliteitswetten, voor zooveel de 
ontvangsten en uitgaven in Nederland betreft, 
hoofdzakelijk in verband met de opheffing van 
de betrekking van Rijksbetaalmeester nader 
behooren te worden gewijzigd ; 

Den Raad i-an State gehoord (advies van 27 
Juli 1926 n°. ?8); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 4 .Augustus 1926, 3de 
Afdeeling n°. 41 en 11 Augustus 1926, Generale 
Thesaurie, n°. 74; 

Hebben goedgevonden eP verstaan : 
Art. I. A. Het laatste~jk bij Ons besluit 

van l8 :Cecember 1922 (Staatsblad n°. 680) 
gewijzi~de Koninklijk besluit van 30 Maart 1867 
(Staatsolad n°. 19), houdende bepalingen ter 
uitvoering van de wet tot regeling van de wijze 
van beheer en verantwoording der geldmiddelen 
van Nederlandsch-Ind·ië, voor zooveel de ont-

vangsten en uitgaven in Nederland betreft, van 
welk besluit de gewijz~de tekst laa tstelijk werd 
bekend gemaakt in ,:;taatsblad 1918, n°. 520, 
wordt nader gewijzigd als volgt : 

1 °. fo het eerste lid van artikel 1 wordt in 
plaats van "artikel 75 der Indische Comptabili 
teitswet (Staatsblad 1917, n°. 275)" gelezen: 
"artikel 67 der Indische Comptabiliteitswet 
(Staatsblad 1925 n°. 328f' en in plaats van 
,,artikel 81\" .,artikel 77' . 

20. In het derde lid van artikel 1 en het 
tweede lid van artikel 2 worden de woorden 
,,schatkistpostrekening (voor de koloniën)" 
vervangen door : ,,postrekening voor de Kolo
niën". 

30_ Het derde lid van artikel 2 vervalt. 
4°. Artikel 3 wordt gelezen : ' 
De kennisgevingen van storting en van bij-

schrijving worden maandelijks op borderellen 
verzameld en met die borderellen aan de AJge
meene Rekenkamer verzonden. 

50_ In artikel 6 wordt in plaats van "nrtikel 
76 der Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad 
1917, n°. 275)" gelezen: ,,artikel 68 der Indische 
Comptabiliteitswet (Staatsblad 1925 n°. 328)". 

6°. De artikelen 7 en 8 worden gf'lezen : 
Art. 7. De voldoening der vorderingen ge

schiedt door middel van den postcheque- en 
girodienst dan wel door overschrijving bij de 
Nederlandsche Bank en overigens: 

a. rechtstreeks uit de opbrengst der gouver
nementsprodukten voor de kosten van vervoer, 
bewaring, verkoop en aflevering, zoolang de 
tegeldemaking van die producten aan de Necler
landsche Handel-Maatschappij is opgedragen ; 

b. op wissels, betaalbaar bij de Nederland
sche Bank, voor vorderinger,. van schuldeischers, 
aap wie dit middel van beschikking is toegestaan. 

In afwijking van het. bij het vorige lid bepaal
de kan de volcfoenirig ter beoordeeling van den 
Minister van Koloniën ook geschieden door 
middel van een cheque. 

Art. 8. De betalingen door middel vlln den 
postcheque- en girodienst geschieden door tus
schenkomst van den beheerder van de postreke
ning voor de Koloniën ; de overschrijving bij 
de N ederlandsche Bank geschiedt door tusschen
komst van den Thesaurier-Generaal bij het 
Df'partement van Financiën. 

De aangekochte cheques worden verrekend 
door middel van giro bij de Nederlandsche 
Bank of bij den postcheque- en girodienst. 

7°. De artikelen 10 en 11 vervallen. 
8°. Het eerste lid van artikel 12 wordt ge

lezen: 
De betalingen, bedoeld in artikel 7, met uit

zonderin~ van die, bedoeld onder a, geschieden 
krachtens .kredieten, welke de Minister van 
Financiën op aanvraag van dien van Koloniën 
opent. 

9°. Artikel 12 wordt artikel Sa. 
10°. Artikel l:l wordt gelezen: 
Maandelijks worden door den beheerder van 

de postrekening voor de Koloniën de be,vijzen 
van afschrijving van die rekening bij zijne 
verantwoording aan de Algemeene· Reken
kamer overgelegd. 

De door de NederlandRche Bank be.taalde 
wissels worden met bijzondere aanwijzing op
genomen in de gewone ~erantwoording, welke 
de Bank aan het Departement van Financiën 
en de Algemeene Rekenkamer aflegt. Een op de 
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voldoening van die wissels betrekking hebbtnd 
uittreksel uit die verantwoording wordt door 
het Departement van Financiën aan dat van 
Koloniën gezonden. 

il 0. De artikelen 14 en 16 vervallen. 
12°. ~~ artikel 18 w~;dt in plaats van 

,,Januari gelezen "Maart . 
13°. Artikel 19 wordt gelezen : 
Na onderzoek van de vereveningen, vermeld 

op de staten in de vorige twee artikeler bedoeld, 
geeft de Algemeene Rekenkamer bericht van 
de door haar gedane boeking aan den Minister 
van Koloniën en, voor zoover betreft uitgaven, 
welke door tusschenkomst van het Departe
ment van Financiën hebben plaats gehad, aan 
dien van Financiën. Aan den Minister van 
Koloniën worden daarbij de gerezen bedenkin
gen medegedeeld en de bescheiden, waarop die 
betrekking hebben, teruggezonden. . 

14°. In artikel 20 wordt in plaats van "in 
's Rijks schatkist wordt teruggestort" gelezen: 
,,wordt teruggegeven". 

15° . . Het tweede lid van artikel 25 wordt 
gelezen: 

Voor de voorzieningen, bij dit artikel bedoeld, 
worden door den Minister van Financiën, op 
aanvraag van dien van Koloniën, kredieten 
geopend. 

16°. Artikel 26 wordt gelezen : 
De betalingen ten laste van de kredieten, bij 

het vorige artikel bedoeld, geschieden op bevel
schriften, op wissels, betaalbaar bij de Neder
landsche Bank, door of namens den Minister 
van Koloniën geaccepteerd, alsmede door over
schrijving van de postrekening voor de Kolo
niën. Het tweede lid van artikel 7 is ten deze 
toepasselijk. 

Op de betalingsstukken betreffende die be
talingen is artikel 13, op de betalingsstukken 
ten name van de Generale Thesaurie is artikel 15 
toepasselijk. 

De betalingen worden aan de rekenplichtigen 
geleden als volgt : 

a. die op bevelschriften tegen overlegging 
van eene verantwoording als in artikel 15 
bedoeld; 

b. die op wissels tegen intrekking van deze 
stukken, behoorlijk voldaan geteekend ; 

c. die per postgiro op de bewijzen van bij
schrijving daartoe betrekkelijk. 

17°. Artikel 27 vervalt. 
18°. In artikel 29 wordt in plaats van 

"artikel 79 der Indische Comptabiliteitswet 
(Staatsblad 1917, n°. 275)" gelezen : ,,artikel 71 
der)ndische Comptabili teitswet (Staatt,blad 1925 
n°. 328)". 

19°. De slotbepaling vervalt. 
B. Ons laatstelijk bij Ons besluit van 18 

December 1922 (Staatsblad n°. 680) gewijzigd 
besluit van 2 Februari 1911 (Staatsblad n°. 41), 
houdende bepalingen ter uitvoering van de 
Surinaamsche en Curaçaosche Comptabiliteits
wetten, voor zoo veel de ontvangsten en uitgaven 
in Nederland betreft, van welk besluit de ge
wijzigde tekst laatstelijk is bekend g•maakt in 
Staatsblad 1921, n°. 45, wordt nader gewijzigd 
als volgt: 

1°. In het tweede lid van artikel 1 wordt 
in plaats van "schatkistpostrekening ('1.00r de 
koloniën)" gelezen : ,,postrekening voor de 
Koloniën" ; het derde lid van dat artikel vervalt. 

2°. Artikel 2 wordt gelezen: 

De kennisgeüngen van storting en van bij
schrijving worden maandelijks, voor elk gebieds
deel afzonderlijk, op borderellen verzameld en 
met die borderellen aan de Algemeene Reken
kamer gezonden. 

30_ In artikel 4 wordt in plaats van "der 
kolonie" gelezen: ,.van het gebiedsdeel". 

4°. De artikelen 7 en 8 worden gelezen: 
Art. 7. De voldoening der vorderingen ge

schiedt door middel van den postcheque- en 
girodienst, dan wel door overschrijving bij de 
Nederlandsche Bank en o"erigens op wissels, 
betaalbaar bij de Nederlandsche Bank. voor 
vorderingen van schuldeischers, aan wie dit 
middel van beschikking is toegestaan. 

In afwijking van het bij het vorige lid be
paalde kan de voldoening, ter beoordeeling van 
Onzen Minister van Koloniën, ook geschieden 
door middel van een cheque. · 

Art. 8. Ie betalingen door middel van den 
postcheque- en girodienst geschieden door tus
schenkomst van den beheerder van de post
rekening voor de h.oloniën ; de overschrijving 
bij de Nederlandsche Bank geschiedt door 
tusschenkomst van den Thesaurier-Generaal 
bij het Departement van Financiën. 

De aangekochte cheques worden verrekend 
door middel van giro bij de Nederlandsche 
Bank of bij den postcheque- en girodienst. 

5°. De artikelen 9 en 10 vervallen. 
6°. Het eerste lid van artikel 11 wordt 

gelezen: 
De betalingen, bedoeld bij artikel 7, ge

schieden krachtens kredieten, welke Onze Mi
nister van Financiën op aanvraag van Onzen 
Minister van Koloniën opent. 

70_ Artikel 12 wordt gelezen : 
Maandelijks worden door den beheerder van 

de postrekening voor de Koloniën de bewijzen 
van afschrijving van die rekening bij zijne 
verantwoording aan de Algemeene Rekenkamer 
overgelegd. 

De door de Nederlandsche Bank betaalde 
wissels worden met bijzondere aam~ijzing op
genomen in de gewone verantwoording, welke 
de Bank aan het Departement van Financiën 
en de Algemeene Rekenkamer aflegt. Een op 
de voldoening van die wissels betrekking heb
bend uittreksel uit die verantwoording wordt 
door het Departement van Financiën aan dat 
van Koloniën gezonden. 

8°. De artikelen 13 en 15 vervallen. 
9°. I~, artikel 17 wor~!' in plaats van 

,,Januari gelezen: ,,Maart . 
10°. Artikel 18 wordt gelezen : 
Uiterlijk binnen drie maanden na ontvangst 

van de in de vorige twee artikelen bedoelde 
staten, geeft de Algemeene Rekenkamer kennis 
van de door haar gedane boeking aan Onzen 
Minister van Koloniën en, voor zoover betreft 
uitgaven, welke door tusschenkomst van het 
Departement van Financiën hebben plaats 
gehad, aan Onzen Minister van Financiën. Zij 
deelt daarbij aan eerstgenoemden Minister 
mede: 

1°. of, en zoo ja, welke uitgaven, vermeld 
in eerstgenoemden staat, door haar tengevolge 
van bedenkingen tegen de verantwoordingen 
van den beheerder der postrekening voor de 
Koloniën, den Thesaurier-Generaal en den 
betaalmeester voor de verrekeningen aan het 
Departement van Financiën tot een ander 

36* 
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bedrag zijn geboekt dan in den staat is ver
meld; 

2°. de bij haar ge1·ezen bedenkingen tegen 
de vereveningen, onder terugzending van de 
bescheiden, welke daarop betrekking hebben. 

Indien de bedenkingen van de Algemeene 
R ekenkamer Onzen Minister van Koloniën 
gegrond voorkomen, zorgt hij, naar bevind van 
zaken, dat of hetgeen ten onrechte werd betaald 
wordt teruggegeven of de gerezen bedenking 
door aanvulling of verbetering der bescheiden, 
als anderszins, wordt opgeheven. 

Van de gewijzigde boeking wordt, voor zoo
veel de verantwoording van het Departement 
van Financiën betreft, kennis gegeven aan 
Onzen Minister van Financiën. 

ll0 • In artikel 22 wordt in plaats van "elke 
kolonie" gelezen : ,,elk gebiedsdeel". 

12°. In artikel 23 onder b wordt in plaats 
van "de koloniën" gelezen : ,,Suriname en 
Curaçao" . 

13°. In artikel 26 onder a wordt in plaats 
van "de kolonie" gelezen: ,,het gebiedsdeel". 

14°. Artikel 27 wordt gelezen: 
Voor de betalinger, bedoeld in artikel 26, 

worden door Onzen l\finister van Financiën, 
op aanvraag van Onzen Minister van Koloniën, 
kredieten geopend. · 

15°. Artikel 28 wordt ge'ezen: 
De betalingen ten laste van de kredieten, bij 

het vorig artikel bedoeld, geschieden op bevel
schriften, op wissels, betaalbaar bij de Neder
landsche Bank, door of namens Onzen Minister 
van Koloniën geaccepteerd, door overschrijving 
van de postrekening voor de Koloniën alsmede 
door overschrijving bij de Nederlandsche Bank. 
H et tweede lid van artikel 7 is ten deze toe
passelijk. 

Op de betalingsstukken betreffende die be
talingen is artikel 12, op de betalingsstukken 
ten name vav de Generale 'I.hesaurie is artikel 14 
toepasselijk. 

De betalingen worden aan de rekenplichtigen 
geleden: 

a. die op bevelschriften tegen overlegging 
van eene verantwoording als in artikel 14 
bedoeld; 

b. die op wissels tegen intrekking van deze 
stukken behoorlijk voor voldaan ~eteekend ; 

c. die per postgiro op de bewijzen van bij
schrijving daartoe betrekkelijk. 

De Algemeene Rekenkamer deelt Onzen 
Minister van Koloniën zoo spoedig mogelijk 
mede, of, en zoo ja, welke betalingen door haar 
niet zijn geleden tengevolge van bedenkingen 
tegen de verantwoordingen van den beheerder der 
postrekening voor de Koloniën, den Thesaurier
Generaal en den betaalmeester voor de verre
keningen aan het Departement van Financiën. 
Gelijke mededeeling geschiedt aan Onzen Mi
nister van Financiën ten aanzien van betalingen, 
welke door tusschenkomst van zijn Departe
ment zijn geschied. 

J6o. De slotbepaling vervalt. 
Art. II. De teli:st van het Koninklijk besluit 

van 30 Maart 1867 (Staatsblad n°. 19) en die 
van Ons besluit van 2 Februari 1911 (Staatsblad 
n°. 41), zooals zij luiden na de daarin bij dit 
besluit gebrachte wijzigingen, worden op Onzen 
last in het Staatsblad geplaatst in overeenstem
ming met de gebruikelijke spelling en in eene 
doorloopende reeks van artikelen met wijziging 

dienovereenkomstig van de aanhalingen daarin 
van artikelen en leden van artikelen. 

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

Onze Ministers van Koloniën en van Finan
ciën zijn, ieder voor zooveel hem aangaat, 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en waar
van afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van tate en aan de Algemeene Reken
kamer. 

's-Gravenhage, den 16den Augustus 1926. 
WILHELMINA. 

De Minisf,er van Koloniën, KoNINGSBERGER. 
De .Minister van Financiën, DE GEER. 

(Uitgeg . 6 Sept. 1926.) 

17 Augustus 1926. BESLUIT tot vernietiging 
van de besluiten van den Raad der ge
meente Bunnik van 23 December 1925, 

22.2 12 .0 h d d d h 'd nos. 2 en 2 ou en e on ersc ei en-

lijk · eervol ontslag van den gemeente
architect J. J. van Straalen en de benoe
ming in diens functie van H . van Over
hagen. S. 306. 

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

Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 16 
Juli 1926, n°. 4829, afdeeling Binnenlandsch 
Bestuur, tot vernietiging van de besluiten van 
den Raad der geme1,nte Bunnik van 23Decem-

b 22.2 12.0 b" d h . er 1925, nos.2 en 2 , waar IJ on ersc ei -

denlijk: 
a. aan J. J. van Straalen, architect dier 

gemeente, wonende te Zeis_t, met ingang. va.n 
1 Januari 1926 eervol ontslag als zoodarng 1s 
verleend, onder bepaling dat de op dat tijdstip 
loopende werkzaamheden door hem zullen 
kunnen worden afgewikkeld ; 

b. als gevolg van dat ontslag met ingang 
van 1 Januari 1926 tot architect dier gemeente, 
belast met het toezicht op de naleving van de 
in artikel 1 der Woningwet bedoelde voor
schriften en van andere wettelijke bepalingen 
nopens de volkshuisvesting, is benoemd H. van 
Overhagen, aldaar ; 

Overwegende, dat het algemeen belang, ver
bonden aan de rechtzekerheid der ambtenaren, 
wordt geschonden, indien een ambtenaar ~~ 
redenen, buiten zijn persoon en buiten z1Jn 
werk gelegen en zonder dat het gemeenschaps
belang zulks eischt, op staanden voet wordt 
ontsla.gen: 

Overwegende, dat bij het ontslag van den 
gemeente-architect J. J. van Straalen geen 
dezer redenen aanwezig was en het ontslag 
alleen werd verleend, omdat de Raad het billijk 
achtte, dat de betrekking door een ingezetene 
van de gemeente werd vervuld ; 

Overwegende, dat ieder bewijs ontbreekt, dat 
het ingezetenschap van de gemeente voor de 
betreffende functie noodzakelijk of zelfs wen
schelij k is ; 

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

3 Augustus 1926 n°. 13); 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor-
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noemden Minister van 12 Augustus 1926, n°. 
5724, afdeeling Binnenlandsch Bestuur ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Genoemde besluiten van den Raad der ge

meente Bunnik t e vernietigen wegens strijd met 
het algemeen belang. 

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

's-Gravenhage, d en l 7den Augustu s 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw, J . B. KAN. 

( Uitgeg. 2 Sept. 1926.) 

18 Augustus 1926. BESLUIT, strekkende tot 
vernietiging van het besluit van den Raad 
der gemeente Rijssen van 17 Februari 1926, 
houdende een aanvulling van de Algemeene 
Politieverordening voor die gemeente met 
een artikel, 177a, luidende : 

"Het slachten of het doen slachten in 
een gebouw, dat eigendom is der gemeente, 
is verboden. 

Ook al is de volgens de H inderwet ver
eischte vergunning aanwezig, is toch in 
een dergelijk gebouw, het slachten of het 
doen slachten verboden, tenzij de Raad 
het tegendeel besluit. 

Ook is het slachten of het doen slachten 
verboden in het zoogenaamd abattoir, 
tenzij de Raad besluit het als zoodanig te 
openen en in werking te stellen." S. 307. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid van 19 April 1926, 
n°. 307 E, afdeeling Volksgezondheid; en van 
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw van 12 Juli 1926, n°. 4640, afdeeling 
Binnenlandsch Bestuur ; 

Overwe~ende, dat door den R aad der ge
meente Rijssen op 17 Februari 1926 werd be
sloten de Alg'èmeene Politieverordening voor 
die gemeente aan te vullen met een artikel, 177a, 
hetwelk luidt : 

"Het slachten of het doen slachten in een 
gebouw, dat eigendom is der gemeente, is 
verboden. 

Ook al is de volgens de Hinderwet vereischte 
vergunning a.anwezig, is toch in een dergelijk 
gebouw, het slachten of het doen slachten 
verboden, tenzij de Raad het tegendeel besluit. 

Ook is het slachten of het doen slachten 
verboden in het zoogenaamd abattoir, tenzij 
de Raad besluit het als zoodanig te openen en 
in werking te stellen." 

Overwegende, dat bij Ons besluit van 29 
December 1919, n°. 46, wegens strijd met het 
algemeen belang en de wet werd vernietigd 
het besluit van den raad der gemeente Rijssen 
van 18 Juni 1919 tot het niet openstellen van 
het gemeentelijk slachthuis aldaar ; 

Overwegende, dat artikel 159 der Gemeente
wet o. a. bepaalt, dat de Raad ingeval van 
vernietiging zijner verordeningen zorgt, dat 
opnieuw in hetgeen de vernietigde bepalingen 
regelden, voor zooveel noodig, wordt voorzien ; 

Overwegende, dat op grond van voornoemd 
artikel der Gemeentewet de Raad derhalve na 

de vernietiging van zijn besluit van 18 Juni 
1919 had moeten besluiten tot openstelling van 
het gemeentelijk slachthuis ; 

dat echter bo~engenoemd artikel 177a der 
algemeene politieverordening juiPt het tegendeel 
bevordert en voortbouwt op het vernietigde 
raadsbesluit van 18 Juni 1919, waarbij tot 
niet-openstelling van het gemeentelijk slacht
huis werd besloten ; 

Overwegende, dat derhalve voorn_~emd be
sluit van den Raad der gemeente R'l(Jssen van 
17 l"ebruari 1926 i s genome n 1n stnJd met . 
artikel 159 der Gemeentewet ; 

Gelet op artikel 153 der Gemeentewet ; 
Den Raad van State gehoord (advies ~an 

27 Juli 1926, n°. 25) ; 
Gezien het nader rapport van Onzen J',finister 

van Arbeid, Handel en ijverheid van 5 Au
gustus 1926, n°. 645 E, afdeeling Volksgezond
heid en van Onzen Minister van Binnenlandsche 
Zakt-n en Landbouw van 13 Augustus 1926, 
no. 5770, afdeeling Binnenlandsch Bestuur ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
het bovengenoemd besluit van den Raa,d der 

gemeente Rijssen van 17 Februari 1926 te ver-
nietigen wegens strijd met de wet. .. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en N1Jver
heid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aR,n 
den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 18den Augustus 1926. 
WILHELMJN.A . 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J . R. SL0TEMAXER DE BR ÎNE. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw, J. B. KAN. 
( Uitgeg. 9 Sept. 1920.) 

18 Augustus 1926. BESLUIT tot vaststPlling 
van de rechten verschuldigd wegens de 
afgifte van uittreksels uit het scheeps
register en van op die uittreksels betrekking 
hebbende verklaringen. S. 308. 

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

Financiën van den 13 Augustus 1926, n°. 26. 
afdeeling Indirecte Belastingen ; . 

Gelet op artikel 10, 2°. der wet van 3 April 
1922 (Staatsblad n°. 166) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Wegens de afgifte door de bewaarders van 

de hypotheken, het kadaster en de scheeps-
bewijzen van : . 

a. een uittreksel uit het scheepsregister be
treJlende een schip is verschuldigd een bedrag 
van twee gulden ; 

b. een verklaring, gesteld op een uittreksel 
als onder a bedoeld, inhoudende, dat sinds de 
afgifte van het uittreksel in het scheepsregister 
geen veranderingen zijn gebracht, betreffende 
het in het uittreksel bedoelde schip, is ver
schuldigd een bedrag van twee gulden ; 

c. een telegrafische verklaring als onder ~
bedoeld is verschuldigd een bedrag van drie 
gulden. De kosten van het telegram zijn voor 
rekening van het Rijk. 

Onze Minister voornoemd is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
en in de Staatscourant zal worden geplaatst en 
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waarvan afschrift zal worden gezonden aan de 
Algemeene R ekenkamer. 

' 's -Gravenhage, den 18den Augustus 1926. 
WILHELMINA. 

De .Minister van Financiën, DE GEER. 
( Uitgeg. 6 Sept. 1926.) 

19 Augustus 1926. BESLUIT ter vaststelling 
van de examengelden, bedoeld in artikel 
81 der Middelbaar-Onderwijswet, zooals 
dit is gewijzigd bij de wet van 30 Juli 
1926 (Staatsblad n°. 245). S. 309. 

WIJ W1LHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
11 Augustus 1926, n°. 5 177, Afdeeling Middel
baar Onderwijs ; 

0. dat artikel 81 der Middelbaar-Onderwijs
wet, zooals dit is gewijzigd bij de wet van 30 
Juli 1926 (Staatsblad n°. 245), voorschrijft, dat 
de som, welke zij, die aan het examen ter ver
krijgin" van eene akte van bekwaamheid voor 
middelbaar onderwijs wenschen deel te nemen. 
vooraf bij den voorzitter der commissie moeten 
storten, door Ons wordt vastgesteld ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, 
Art. I. Zti. die aan het examen t er ver

krijging van eene akte van bekwaamheid voor 
middelbaar schoolonderwijs wenschen deel te 
nemen, storten te voren bij den voorzitter der 
commissie een bedrag van 

t•ij f en zeventig gulden, voor eene der akten 
B, vermeld in de artikelen 70, 71 en 72 der 
Middelbaar-Onderwijswet; 

vijftig gulden, voor eene der akten A, ver
meld in de artikelen 70, 71 en 72, of voor eene 
der akten, vermeld in de artikelen 74 en 75 der 
Middelbaar-Onderwijswet ; 

vijf en twintig gulden, voor eene der akten, 
vermeld in de artikelen 76 en 77 der Middel
baar-Onderwijswet (met uitzondering van de 
akte voor het schoonschrijven), echter met dien 
verstande dat voor hen, die examen afleggen : 

voor de akte Kv (hoogere wiskunde), bedoeld 
in het Koninklijk besluit van 2 Februari 1864 
(Staatsblad n°. 8), zonder in het bezit t e zijn 
van de akte ID (wiskunde), hedoeld in dat be
sluit, 

voor de akte Kv1 (hoogere mechftnica), be
doeld in dat besluit, zonder in het bezit te z,jn 
van de akte Ku (mechanica), bedoeld in d'l.t 
besluit, of voor de akte B in eene der Framche. 
Engelsche en Hoogduit che talen, bedoeld in 
artikel 4 der wet van 25 April 1879 (Staatsblad 
n°. 87), zonder in het bezit te zijn van de akte A 
voor die taal, bedoeld in dat artikel, 

de te "torten eom vijftig gulden bedraagt; 
tien guld.en voor de akte schoonschr.ijvev. 
Art. IL Van hen, die ingevolge het voor-

laatste lid van artikel 81 der Middelbaar
Onderwijrwet zooals het luidde vóór de in
werkingtreding der wet van 30 Jwi 1926 
(Staatsblad n°. 245), vrijgesteld zijn van de be
talini: van examengeld voor de eerste herhaling 
van hetzelfde examen, wordt bij die herhaling 
geen betaling gevorderd. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staat-sblarl zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 

worden gezonden aan de Algemeene Reken
kamer. 

's-Gravenhage, den 19den A,,gustus 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en W etensc.happen, 

WASZINK. 
( Uitgeg. 7 8ept. 1926.'. 

21 Augustus 1926. BESLUI1', houdende aan
wijzing van de Psychiatrisch-N•mrologische 
Kliniek, Valeriusplein n°. 9, te Amsterdam, 
staande ondi,r het bestuur van het Centraal 
bestuur der Vereeniging tot ChriRtelijke 
Verzorging van Krankzinnigen in Neder
land, a1s eene inrichting, die niet als ge
sticht voor krankzinnigen wordt be
schouwd, ook wanneer daarin meer dan 
twee krankzinnigen worden verpleegd. 
s. 310. 

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

Binnenlavdsche Zaken en Landbouw van 17 
August"s 1926 n°. 1777, afdeeling Armwezen; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staatsblad 
n°. !l6), laatstelijk gewijzigd bij de Wet van 
27 November 1921 (Staatsblad n°. 784); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. 1. De Psychiatrisch-Neurologische Kli

niek, Valeriusplein 9, te Amsterdam, wordt 
onder de voorwaarden, behoorende bij dit be
sluit, aangewezen als eene inrichting, die niet 
als gesticht voor krankzinnigen wordt be
schouwd, ook wanneer daarin meer dan twee 
krankzinnigen worden verplee17d. 

2. Wij behouden Ons voor, die voorwaarden, 
wanneer dit noodig bl~ikt, aan te vullen of te 
wijzigen. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaker> en 
Landbouw is bela.•t met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst. 

's-Gravenhage, den 2lsten Augustus 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw, J. B. KAN. 

(Uitgeg. 6 Sept. 1926.) 

VOORWAARDEN 

waaronder de Psychiatrisch-Neurologische Kli 
niek, Valeriusplein n°. 9, te Amsterdam, wordt 
aangewezen als eene inrichting, die niet als 
ges_ticht voor krankzinnigen wordt beschouwd, 
ook wanneer daarin meer dan twee krankzinni
gen worden verpleegd. 

Art. 1. Tot de inrichting wordt te allen 
tijde vrije toegang verleend aan diengene der 
inspecteurs, bedoeld in art. 1 der wet van 
27 April 1884 (Staatsblad n°. 96), die door Onzen 
Minister van Binnenlandsche Zaken en Land
bouw belast is met het toezicht op de inrichting. 

Het bestuur, de geneeskundigen aldaar werk
zaam, benevens het overige personeel, geven 
den inspecteur de door hem verlangde inlich
tingen. 

Art. 2. Het bestuur draagt zorg, dat in de 
inrichting steeds aanwezig is een stel platte
grondteekeningen, TI,aaruit de bestemming van 
alle vertrekken duidelijk blijkt ; deze teekenin-
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gen worden den inspecteur op verlangen ter 
inzage voorgelegd. 

In zake verandPringen. welke zouden moeten 
leider tot wijzigingen in de teekeningen, be
doelrl in het vorig lid, wordt vooraf het advies 
ingewonnen van den inspecteur. 

Art. 3. In elk voor meer dan één verpleegde 
bestemd slaapvertrek wordt op eene duidelijke 
zichtbare plaats aangegeven bet aantal ver
pleegden, waarvoor het vertrek best emd is . 

Art. 4. het is , erboden den verplrngden te 
beletten zich schriftelijk te wenden t.ot de 
hoofden der I epareementen van Algemeen 
Bestuur, tot den inspecteur en tot den officier 
van Justitie. 

Art. 5. Loor Onzen Minister van Binnen
lanclsche Zaken en Landbouw kunnen nadere 
voorschriften worden gegeven ten aanzien van 
het bepaalde in de artikelen 2 en 4. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 21 Au
gustus 1926 (Staatsblad n°. 310). 

Mij bekend, 
De Minister van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw, J. B. KAN. 

21 Augu,stus 1226. BESLUIT tot, vernietiging 
·:an het besluit van den Raad der gemeente 
Oud- Vossemeer, d.d. 5 Mei 1926, waarbij 
in beroep aan P. Hage ontheffing is ver
leend van de verplichting tot aansluiting 
aan het buizennet voor de hem in eigendom 
toebehoorende en binnen 25 M. afstand 
van de buizen der drinkwaterleiding ge
legen woning, plaatselijk gemerkt wijk A 
n°. 7. S. 311. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid van 17 Juni 1926, 
n°. 149 B, Afdeeling Volksgezondheid, en van 
den j\firiister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw van-0 Juli 1926, n°. 4436, Afdeeling 
Binnenlandsch Bestuur ; 

Overwegende, dat de raad der gemeente Oud
Vossemeer bij besluit van 5 Mei 1926 in beroep 
aan P. Hage onth effing heeft verleend van de 
vHplichting tot aansluiting aan het buizennet 
der drinkwaterleiding voor het eiland Tholen 
voor de hem in eigendom toebehoorende en 
binnen 25 jl[. afstand van de buizen der drink
waterleiding gelegen woning, plaatselijk ge
merkt wijk A, n°. 7 ; 

Overwegende, dat bij artikel 4 der verordening 
betreffende de eischen, waaraan moet worden 
voldaan met betrekking tot woningen, welke 
bij de inwerkingtreding dei· Bouwverordening 
van Oud-Vosse·m.eer bestonden of in aanbouw 
waien, o. m. is l:epaald, dat ieder eigenaar van 
een woning, gelegen binnen 25 Metu afstand 
van de d _inkwaterleiding, verplicht is deze te 
doen aansluiten aan het buizennet ·der drink
waterleiding behoudens door Burgemeester en 
Wethouders of in beroep door den raad te 
verleenen onthelp.ng, in geval de woning een 
ander deugdelijk middel van watervoorziening 
bezit; 

Overwegende, dat bovengenoemd besluit van 
den Raad van Oud-Vossemeer berust op de 
overweging, dat uit een deskundigen-rapport 
blijkt, dat een door Rage opgezonden monster 
water goed is voor wasschen en drinken ; 

Overwegende, dat de Raad ten onrechte op 

grond va~ dit rapport heeft aangenomen, dat 
de woning van Rage voorzien is van een deug
delijk middel van watervoorziening ; 

dat immers de aanwezigheid van eene zekere 
hoeveelheid bruikbaar water op zeker oogenblik 
in een regenbak niet bewijst, dat er bij voort
during "een deugdelijk middel tot drinkwater
voorziening" aanwezig is ; 

dat dus het besluit van den Raad, waarbij 
voormelde ontheffing is verleend in strijd met 
de eigen verordening, is in strijd met het alge
m een belang ; 

Gelet op de artikelen 153 en 154 der Ge
meentewet; 

Den Raad van State gehoord /advies van 
27 ,Juli 1926, n° . 32); 

Gelet op het nader iapport van Onzen Mi
nister van Arbeid, Handel en Nijverhdd van 
5 Augustus 1926, n°. 224 B, Afdeeling Volks
gezondheid, en van Onzen Minister van Binnen
landscbe Zaken en Landbouw , an 17 .Augustus 
1926, n°. 5792, Afdeeling Binnenlandsch Be
stuur; 

Hebben goedgevonden en versta.an : 
voornoemd besluit van den Raad van Oud

Vossemeer te vernietigen we<:;ens strijd met het 
algemeen belang. 

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

's-Gravenhage, den 2lsten Augustus 1926. 
· WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. SL0TEMAKER DE BRUÏNE. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw, J. B. KAN. 
( Uitgeg. 14 Sept. 1926.) 

24 Augustus 1926. BESLUIT tot aanwijziging, 
overeenkomstig artikel 170 der hooger
onderwijswet, van de Dr. A. H. de Bartog
Stichting, gevestigd te Haarlem, als be
voegd om bij de faculteit der godgeleerd
heid aan de Rijksuniversiteit te Utrecht 
een bijzonderen leerstod te vestigen. 
s. 312. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van · 
9 Juni 1926, n°. 22453 , afdeeling Hooger 
Onderwijs; 

Gelet op de artikelen 170- 172 der hooger
onderwijswet ; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
13 Juli 1926, n°. 17; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 20 Augustus 1926, n°. 
3477, afdeeling Hooger Ondernijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de Dr. A. H. de Bartog-Stich'inlJ:, gevestigd 

te Haarlem, aan te wijzen als bevoegd om hij 
de faculteit der godgeleerdheid aan de Rijks
U'livneiteit te Utrecht een bijzonde1en kerstoel 
te vestigen, opdat door den daarvoor te be
noemen hoogleeraar onderwijs worde gegeven 
in de apologie van het Christendom,. 

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

's-Gravenhaise, den 24st-en Augustus 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenscha.ppen, 

WASZINK. 
(Uitgeg. 21 Sept. 1926.) 

25 A•1g1tatu~ 1926. BESLUIT tot nadere wijzi
ging van het Koninklijk besluit van 31 
Maart 1894 (Staatsb/,ad, n°. 50), waarbij 
aan de "Vereeniging tot Christelijke Lief
dadigheid", te Wagenborgen, gemeente 
Termunten, vergunning is verleend aldaar 
een gesticht voor idioten op te richten. 
s. 313. 

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

Binnenlandsche ZakeP en Landbouw van 21. 
Augustus 1926, n°. 1765, afdeelinl! Armwezen; 

Gelet op de wet van 27 .April 18114 / Staatsb/,ad, 
n°. 96), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
27 November 1919 (Staatsblad n°. 784); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 

Eenig artikel. 
In het 2de lid van art. 9 van het Koninklijk 

besluit van 31 Maart 1894 (Staatsblad n°. 50), 
zooals dat lid wordt gelezen ingevolge Onze 
besluiten van 8 Juni 1916 (Stao.tablad n°. 271), 
van 18 Juli 1922 (Staatsb/,ad, n°. 456) en van 
13 Februari 1924 (Staatsblad n°. 41) wordt in 
plaats van "30 Juni 1926" gelezen : ,,31 Decem
ber 1928". 

Onze LV~inister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsb/,ad, zal worden ge
plaatst. 

's-Gravenhage, den 25sten Augustus 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw, J. B. KAN. 

(Uitgeg. 9 Sept. 1926.) 

26 Angustus 1926. BESLUIT, houdende bepa
lingen betreffende ambtskringen van raden 
van beroep voor de directe belastingen. 
s. 314. 

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

Financiën van 23 Augustus 1926, n°. 55, Directe 
Belastingen ; 

Gezien artikel 1 der Wet van 19 December 
1914 (Staatsb/,ad, n°. 564), alsmede Ons besluit 
van 24 Februari 1915 (Staatsb/,ad, n°. 115), 
laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit van 24 No
vember 1925, n°. 152 (Staatsblad n°. 454); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. I. In artikel 1 van Ons besluit van 24 

Februari 1915 (Staatsb/,ad, n°. 115) wordt de 
volgende wijziging aangebracht : 

onderdeel 6 wordt gelezen : 
het gedeelte der provincie Zuidholland, be

hoorende tot de inspectiën der directe belastin
gen te Dordrecht, Gorinchem, Gouda, Schiedam 
met uitzondering van de gemeente Schiedam, 
Hel/,P,voe~luis, Rotterdam, buitengemeenten 16 en 
2• a/deeling en Vlaardingen, met uitzondering 

' van de gemeente 's-Gravenzande, standplaats 
Rotterdam (aan te duiden als raad van beroep 
voor de directe belastir,gen II te Rotterdam) ; 

Art. TI, Dit besluit wordt geacht in werking 
te zijn getreden met ingang van l Augustus 1926. 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsb/,ad, zal worden geplaatst. 

's -Gravenhage, den 26sten Au__gustus 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, DE GEER. 
( Uitgeg. 14 Sept. 1926.) 

26 Augustus 1926. BESLUIT tot wijziging van 
de bepalingen ter uitvoering van de wet 
op het recht van zegel. S. 315. 

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

Financiën van 23 Augustus 1926, n°. 62, af
deeling Personeel ; 

Gelet op Ons besluit van 4 April 1917 (Staats
b/,ad, n°. 273) en van 31 Juli 1926, n°. 97 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 

Art. I. Het derde lid van artikel 10 van 
Ons besluit van 4 April 1917 (Staatsblad n°. 273) 
wordt gelezen als volgt : 

Aan de overige kantoren wordt het papier 
gestempeld met de woorden: ,,te zegelen", 
waarna het met een bewijs van betaling der 
rechten, wordt overgebracht: 

te Arnhem, te Assen, te 's-Hertogenbosch, te 
Leeuwarden en te Zwolle : ten kantore van de 
hypotheken en het kadaster ; 

te Groningen : ten kantore der registratie_ 
en domeinen ; 

te Middelburg en te Maastricht : ten kantore 
der registratie n°. 1 en successie ; 

te Utrecht: ten kantore der successierechten; 
Art. II. Dit besluit treedt in werking met 

ingang van l September 1926. 
Onze Minister van Financiën is belast met 

de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad en in de Staatscourant zal worden gepla.atst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 26sten Augustus 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financi.ön, DE GEER. 
(Uitgeg. 9 Sept. 1926.) 

27 Angustus 1926. BESLUIT tot wijziging van 
artikel 11 van het Woningbesluit. S. 316. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid, van Justitie en 
van Financiën van 25 Mei 1926, n°. 1708 
M/P.W.B., afdeeling Volksgezondheid, van 2 
Juni 1926, n°. 851, lste Afd. C, en van 16 Juni 
1926, n°. 155, Afd. Generale Thesaurie, betref
fende wijziging van artikel 11 van het Woning
besluit; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
27 Juli 1926, n°. 30; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 5 Augustus 1926, n°. 
6272 M/P.W.B., Afdeeling Volksgezondheid, 
van 12 Augustus 1926, l ste Afdeeling C, n°. 804, 
en van 24 Augustus 1926, n°. 99, afd. G. Th.; 
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Hebben goedgevonden en versta.an : 
te bepalen: 

Eenig artikel. 
In artikel 11 van het Woningbesluit worden 

de volgende wijzigingen gebracht : 
1 o. de tweede zin van het eerste Jid wordt 

gelezen als volut : 
Daarbij wordt onderscheiden tusschen grond, 

w~~rvan de bestemming voor de allernaaste 
toekomst en i:;rond, waarvan de bestemming 
voor de verdere toekomst wordt aangewezen"; 

20. uit den derden zin van het eerste lid 
vervallen de woorden "tot 2000 M."; 

30, in het tweede lid wordt voor "die voor 
bebouwing in de allernaaste toekomst is be
stemd" gelezen: waarvan de bestemming voor 
de allernaaste t~~komst wordt aangewezen"; 

40 in het derde lid wordt voor "die in 
verdere toekomst voor bebouwing bestemd is" 
gelezen : waarvan de bestemming voor verdere 
toekomst"wordt aangewezen"; 

50, het laatste lid wordt gelezen als volgt: 
"Bij het besluit ter vaststelling van hot plan 

kan aan Burgemeester en Wethouders worden 
voorbehouden de bevoegdheid om : 

a. de grens of de richting van eene straat, 
gracht of plein op eenig onderdeel nader vast 
te stellen en dienovereenkomstig den vorm der 
bouwblokken eenigszins te wjjzig:~n, hetzij wan
neer bij definitieve uitmeting bl~kt, dat eemge 
afwijking noodzakelijk is, hetzij wanneer, _ter 
uitvoering van een door of met medewerking 
van den belanghebbende ten behoeve van de 
bebouwing van zijn grond o,ntworpen bouwplan, 
zoodanige afwijkii?_g in het ?elan!,\, van e~ne 

. richtige of behoorhJke bebouwrng bl:gkt te ziJn; 
b. ter uitvoering van een door of met mede

werking van den belanghebbende ten behoeve 
van de bebouwing van zijn grond o~tworpen 
bouwplan één of meer der geproJecteerde 
straten te verplaatsen of te doen_ vervallen of 
nieuwe straten in te voegen en dientengevolge 
den vorm van enkele bouwblokken te wijzigen 
of eenige bouwblokken samen te voegen of te 
splitsen : 

c. de soort der bebouwing op eenig onder
deel na.der vast te stellen ; 

d. de op eeni!ll onderdeel in het plan opge
nomen voortuinen te doen vervallen. 

Krachtens voorbehouden bevoegdheid ge
nomen besluiten behoeven goedkeuring van 
Gedeputeerde Staten. Alvorens te beslissen 
aangaande de goedkeuring, hooren Gedepu
teerde Staten den Inspe_cteur, belast met .~et 
toezicht op de handhavmg van tl~ wet_tehJke 
bepalingen betreffende de volkshmsvestmg ~n 
stellen zij belanghebbenden in de gelegenheid 
om bezwaren in te brengen." 

Onze voornoemde Ministers zijn belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenha.ge, den 27sten Augustus 1926. 
WILHELMINA. 

De .Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. SLOTEMAKER DE BRUÏNE. 
De Minister van Juatitie, J. DONNER. 
De Miniate.- van Financiën, DE GEER. 

( Uitgeg. 14. Sept. 1926.) 

28 Augustus 1926. BESLUIT tot vaststelling 
van een Reglement ter voorkoming van 
aanvaring of aandrijving op openbare wa
teren in het Rijk, die voor de scheepvaart 
open staan. S. :H7. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onze Ministers v5:n 

Waterstaat van Marine a.i. en van Justitie 
van 29 Juni 1926, La. B., Afdeeling Waterstaat 
A., van 29 Juni 1926, AfdeeEng G., n°. 62 en 
van 29 Juni 1926, 2e Afdeeling A., n°. 938; 

Gelet op artikel 1 der wet van 15 April 1891 
(Sta-atablad n°. 91); 

Den Raad van State gehoord, advies van 
13 Juli 1926, n°. 21 ; 

Gezien bet nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 18 Augustus 1926, La. W., 
1 fdeeling Waterstaat A., van 19 Augustus 
1926, Afdeeling G., n°. 58 en van 25 Augustus 
1026. 2de Afdeeling A., n°. 898; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
• I. vast te ~tellen het navolgend 

REGLEMEN1 ter voorkoming van aanvaring of 
aandrijving op openbare wateren in het Rijk, 
die voor de scheepvaart openstaan. 

HOOFDSTUK I. 
ALGEMEENE BEPALINGEN. 

Toepa11selijkheid . van het reglement. 
Art. 1. 1. Dit reglement geldt, behoudens in 

bijzondere reglementen door Ons vastgestelde 
of nog vast te stellen bepalingen doch met in
achtneming van het hierna bepaalde, voor alle 
vaartuigen, welke zich bevind~n op de wateren 
in het Rijk, die voor de sch~epvaart opens~aan. 

2. Dit reglement geldt met !Oor va5:rtwge!1, 
welke zich bevinden op den Run met mbegnp 
van de Waal en de Lek, bedoeld in het Rijnvaart
politiereglement, en op de Boven- en de Be
neden-Merwedc, tot aan de Wolwevershaven te 
Dordrecht, de Noord, de Nieuwe Maas boven
waarts van en tot de rechte lijn, getrokken ovet 
de nok van het westelijk gebouw van het 
stoomgemaal "Prins Alexander", over de riv~~r 
t,ot het snijpunt dezer lijn met de grenshJn 
tusschen de gemeenten Rotterdam en IJssel
monde en verder deze grenslijn volgende tot 
den linker oever en de Nederlandsche gedeelten 
van de Eems en van hare mondingen. 

3. Het geldt in de territoriale wateren des 
Rijks slechts voor vaartuigen, welke zich in 
een betond zeegat bevinden. 

4. Voor vaartuigen, die zich bevin~en i:i?- de 
territoriale wateren, voor zoover met ziJnde 
een betond zeegat, of wel op de Nederlandsche 
gedeelten van de Eems en van hare mondingen, 
worden de bepalingen ter voorkoming van aan
varing op Zee, voor zoover die niet reeds toe
passelijk zijn, bij dezen van toepassing ver
klaard. 

Beteekenis van eenige uitdrukkingen. 
2. 1. Voor de toepassing van dit reglement 

geldt een vaartuig, dat door eigen mechanische 
kracht voortbewogen kan worden, als stoom
vaartuig. De verplichtingen, bij dit reglement 
opgelegd ten aanzien van stoomvaartuigen, die 
varende zijn, gelden voor elk vaartuig, dat zich 
door zijne eigen mechanische kracht voortbe
weegt, ongeacht of het daarbij al dan niet zeil 
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voert, en ook dan wanneer het gedurende de 
vaart bij het manoeuvreeren zich tijdelijk met 
stilstaande machines beweegt of tijdelijk stil 
ligt. 

De verplichtingen, bij dit reglement opgelegd 
ten aanzien van zeilvaartuigen die varende zijn, 
gelden ook voor stoomvaartuigen, wanneer zij, 
geen gebruik makende van hunne eigen mecha
nische kracht tot voortbeweging, onder zeil zijn. 

2. Voorts geldt: 
a. een vaartuig, noch ten anker liggend, noch 

gemeerd liggend, noch aan den grond zittend, 
a ls varende ; 

b. de tijd tusschen zonsopgang en zonsonder
gang, als dag ; 

c. de tijd tussohen zonsondergang en zons
opgang, als nacht. 

3. In dit reglement wordt verstaan : 
a. onder "korte stoot" een geluidsignaal van 

ongeveer 1 seconde duur ; 
b. onder "lange stoot" een geluidsignaal van 

4 tot 6 seconden duur ; • 
c. onder "aangehouden stoot" een geluidsig

naal van 10 seconden of langeren dnur. 
4. De uitdrukking "zichtbaar", in deze voor

schriften ten opzichte van lichten gebezigd, 
beteekent zichtbaar bij donke~en narht en hel
deren dampkring. 

5. Als schipper geldt in deze ~ oorschriften 
mede degene, die den schipper vervangt. 

fi. Onder zeevaartuig wordt in dit reglement 
verstaan een vaartuig, hetwelk wordt gebruikt 
tot de vaart ter zee of daartoe bestemd is. 

Vaststelling van de afmetingen der vaartuigen. 
3. 1. Bij de toepassing van dit reglement 

worden, voor het geval in eenig artikel eene 
scheepsafmeting wordt genoemd, de afmetingen 
volgens den meetbrief aangenomen, indien deze 
aanwezig is. 

2. Is geen meetbrief aanwezig, dan zullen 
die afmetingen kunnen worden gemeten of 
geschat door de ingevolge artikel 6 met de 
handhaving van dit reglement belaste per
sonen ; de aldus gemeten of geschatte afmeting 
zal dan als juist worden aangenomen. 

Breed en nauw vaarwater. 
4. 1. Voor de toepassing van dit reglement 

worden verstaan : 
a. onder breed vaarwater: het Westgat (zee

gat van Texel), het Breewijd, de Ilelsdeur, het 
Marsdiep, de Texelstroom, de Zuiderzee be
zuiden de lijn lichten Kolhorn-lichten Surioh, 
met uitzondering van de hiertoe behoorende 
onder b, 1°. vermelde gedeelten, de Wester
schelde en hare mon~~en bewesten de lijn 
molens on R.-K. kerk .t1oofdplaat inéén met 
uitzondering van de hiertoe beboorende onder 
b, 2°. vermelde gedeelten; 

b. onder nauw vaarwater : 
1°. de betonde gedeelten van de Middel

gronden benoorden de lijn spitse ton no. 6-
stompe ton n°. 5, de Boontjes, het Krabbersgat 
en het Slijk, het Buiten-IJ en het -Zuidweste
lijke en het Noordwestelijke vaarwater naar 
den Ketel; 

2°. het vaarwater van Hoofdplaat, het Oost
gat bezuiden de lijn lichttoren Westkapelle in 
licht Westkapelle (Zuiderhoofd) en de Galgen
put voor zoover deze tot het betonde vaarwater 

van het Oostgat gerekend wordt, alsmede de 
Sardijngeul benoorden de lijn, getrokken door 
het witroode vaste licht op het zeeëinde van 
het Westelijke hoofd van de Koopvaarders
haven en het roode vaste licht op het zeeëinde 
van het Westelijke hoofd van de Spoorweghaven 
,Buitenhaven van het Kanaal door Walcheren) 
te Vlissingen ; 

30, alle overige wateren in het Rijk, die voor 
de scheepvaart openstaan, voor zoover niet 
onder a genoemd, en met uitzondering van die 
wateren, waarop ingevolge artikel 1, vierde lid, 
de bepalingen ter voorkoming van aanvaringen 
op Zee van toepassing zijn. 

2. De onder a en onder b 1°. en 2°. bedoelde 
wateren en gedeelten van wateren worden door 
ae zorg van Onzen Minister van Marine ken
baar gemaakt in de Hydrografische kaarten 
van Nederland en Bijlage II van den Zeemans
gids voor de Nederlandsche kust en de desbe
t ,effende nader openbaar te maken gegevens. 

Verantwoordelijkheid van den schipper en 
verplichtingen der schepelingen. 

5. 1. De schipper is verantwoordelijk voor 
de nakoming van de voorschriften van dit 
reglement en is verplicht, alle maatregelen te 
nemen, welke daartoe noodig zijn. 

2. De schepelingen moeten daartoe, ook 
zonder ontvangen bevel van den schipper, 
hunne volle medewerking verleenen. 

3. De schepelingen zijn verplicht te gehoor
zamen aan alle bevelen, die hnn ter uitvoering 
van dit reglement door den schipper worden 
gegeven. 

4. De schipper is verplicht, op de vaarwa
ters, wier geringe diepte of breed te of wel tij 
delijke verondieping bijzondere voorzichtigheid 
bij de doorvaart noodig maakt, de voor
schriften en bevelen op te volgen, welke door 
de ingevolge artikel 6 met de handhaving van 
dit reglement belaste personen met betrekking 
tot de doorvaart worden gegeven. 

Ambtenaren en?. bela..,t rnet de handhaving 
van het reglement. 

6. De handhaving van dit reglement is op
gedragen aan : 

a. de ambtenaren en J:ipambten van den 
Rijks- en die van den Provincialen Waterstaat 
en van het Loodswezen ; 

b. de Rijks- en Gemeentepolitie, de Konink
lijke Marechaussee daaronder begrepen ; 

c. de officieren der Koninklijke Marine, be
hoorende tot het korps zeeofficieren ; 

d. de personen, door of vanwege den Minister 
van Waterstaat met eenig toezicht of beheer 
over de vaarwaters of eenig deel daarvan be
last: 

e. de ambtenaren van de ambulante .recher
che te water ; 

/. de ambtenaren, belast met het toezicht 
op de visscherij, en 

g. de ambtenaren der scheepvaartinspectie. 

HOOFDSTUK J!. 
VOORSCHRIFTEN OMTRENT HET VOEREN VAN 

LIOHTEN EN HET TOONEN VAN SEINEN. 

Voeren van lichten en toonen van seinen. 
7. · 1. De vaartuigen voeren des nachts, 

welke ook de weersgesteldheid zij, de in de 
volgende artik'llen voorgeschreven lichten. 
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2. Behoudens het daaromtrent bepaalde in 
het Algemeen Reglement van politie voor ri
vieren en Rijkskanalen en in de bijzondere 
reglementen, is het verboden andere lichten, 
welke aangezien kunnen worden voor de voor
geachrevene, te toonen. Hetzelfde geldt des 
da.ags ten aanzien van de voorgeschreven 
seinen. 

3. Mede is voor alle vaartuigen, al of niet 
varende, verboden het gebruiken van ver
blindende lichten op zoodanige wijze, dat daar
uit voor a ndore vaartuigen govaar of hinder 
kan ontstaan. Dit laatste verbod is niet van 
toepassing op vaartuigen in Rijks dienst en 
evenmin op vaartuigen in provincialen of ge
meentelijken dienst in de uitoefening van po
litietoezicht. 

iichten voor varende st,oomvaartuigen. 
8. 1. Een stoomvaartuig moet, wanneer het 

varende is, de hierna vermelde lichten voeren : 
A. Toplicht. 
2. Aan of voor den mast op het voorschip 

of bij gebreke van zoodanigen mast voor op 
het vaartuig, eene lantaarn, zoodanig ingericht, 
dat zij een gelijkmatig en onafgebroken helder 
wit licht doet schijnen over een boog van den 
horizon van 20 kompasstreken, en zoodanig 
geplaatst, dat zij licht werpt over 10 kompas
streken ter weerszijden van het vaartuig, te 
weten van recht vooruit tot 2 streken achter
lijker dan dwars aan elke zijde. 

3. Dit licht moet op stoomvaartuigen, 
korter dan 32 meter, op ten minste 2 meter 
boven den romp gevoerd worden en in elk geval 
ten minste 1 meter hooger dan de onder B en C 
bedoelde boordlichten. Op alle andere stoom
vaartuigen moet het gevoerd worden op eene 
hoogte boven den romp van. ten minste 3 
meter. 

4. Op vaarwaters, waarover vaste bruggen 
zijn gelegen, mag dit licht tusschen de brugg~n 
zoo laag als voor de doorvaart noodig is worden 
gesteld, tenzij de onderlinge afstand der brug
gen, tusschen welke het vaartuig zich bevindt, 
meer dan 1000 meter bedraagt. Als vaste brug
gen worden ook beschouwd beweegbare brug
gen, di~ voor het vaartuig niet geopend behoeven 
te worden. 

5. Het licht moet op een afstand van ten 
minste 3000 meter zichtbaar zijn. 

B. Groen boordlicht. 
6. Aan stuurboordzijde eene lantaarn, zoo

danig ingericht, dat zij een gelijkmatig en onaf
gebroken helder groen licht doet schijnen over 
een boog van den horizon van 10 kompasstreken 
en zoodanig geplaatst, dat zij licht werpt van 
recht vooruit tot 2 streken achterlijker dan 
dwars. 

C. Rood boordlicht. 
7. Aan bakboordszijde een lantaarn, zoo

danig ingericht, dat zij een gelijkmatig en on
afgebroken helder rood licht doet schijnen over 
een boog van den horizon van 10 kompas
streken en zoodanig geplaatst, dat zij licht 
werpt van recht vooruit tot 2 streken achter
lijker dan dwars. 

8. De onder B en C vermelde boordlichten 
moeten op een afstand van ten minste 1500 
meter zichtbaar zijn. De lantaarns moeten aan 

de hinnenboordzijde voorzien zijn van een 
scherm, geschilderd in de kleur van het daarop 
uitstralend licht, welk scherm tot een afstand 
van ten minste 0,40 '!leter van het voorvlak 
van de lantaarn naar voren doorloopt en zoo 
gesteld is, dat het belet, dat het stuurboords
of groene licht aan bakboocdszijde en het bak
boords- of roode licht aan stuurboordszijde 
gezien kan worden. 

9. Deze lichten mogen op stoomvaartuigen, 
korter dan 10 meter, gevoerd worden tegen el
kander geplaatst of in één lantaarn op of bij 
den voorsteveP, mits voldaan worrle aim de 
bovenge.•telde eischen. Worden de lichten ir 
één lantaarn gevoerd, dan moet aan de voor
zijde, buiten het glas, op de scheiding van g1oen 
en rood, een scherm van ten minste 0,15 meter 
lengte in de richting van de lengte-as van het 
vaartuig zijn aangebracht. 

D. Heklicht. 

10. Aan het hek eene lantaarn, zoodanig in
gericht, dat zij een gelijkmatig en onafgebro
ken helder wit licht doet schijnen over een 
boog van den horizon van 12 kompasstreken, 
en zoodanig geplaatst, dat zij licht werpt van 
recht achteruit tot 2 streken achterlijker dan 
dwars aan elke zijde. 

ll. Het licht moet op een afstand van ten 
minste 1000 meter zichtbaar zijn. 

Tweede /,oplicht voor varende stoomvaartuigen. 

9. 1. Een stoomvaartuig, dat varende is, 
mag behalve de in artikel 8 voorgeschreven 
lichten een tweede toplicht voeren van dezelfde 
inrichting en zichtbaarheid als het. in dat arti
kel onder A genoemde. 

2. De twee toplichten moeten in de richting 
der kiellijn zoodanig zijn geplaatst, dat het 
achterste ten minste 4,5 meter hooger is danhet 
voorste, en de horizontale afstand tusschen de 
beide lichten grooter is dan de vertikale. 

Tweede en derde /,oplicht voor sleepende 
st,oomvaartuigen en sleeplicht. 

10. 1. I eder stoomvaartuig moet gedurende 
het uitoefenen van eenigen sleepdienst, behalve 
het in artikel 8 onder A omschreven toplicht, 
een tweede toplicht voeren. 

2. Dit licht moet in inrichting en zichtbaar
heid overeenkomen met het in artikel 8 onder 
A omschrevr,n toplicht en op een afstand van 
ten minste 0,50 en ten hoogste 1,80 meter 
loodrecht boven dat toplicht gevoerd worden. 

3. Ten behoeve van het sturen op het ge
sleept wordende vaartuig mag: het sleepende 
vaartuig zijn heklicht vervangen door een ach
ter den schoorsteen of den achtermast geplaatst 
helder wit licht, van dezelfde inrichting en 
zichtbaarheid als die van het heklicht, bedoeld 
in artikel 8 onder D. . 

4. Worden meerdere stoomvaartuigen gelijk
tijdig gebezigd voor het sleepen van een zelf den 
sleeptrein of een zelfde vaartuig, dan moet elk 
sleepend vaartuig, behalve de in het lste en 
2de lid van dit artikel bedoelde lichten, een 
derde helder wit licht van gelijke inrichting eP 
zichtbaarheid voeren ten minste 0,50 en ten 
hoogste 1,80 meter onder of boven deze 
lichten. 
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Lichten en seinen voor varende zeilvaartuigen en 
gesleepte, geroeide, geboomde, gejaàgde en voor 

stroom drijvende vaartuigen. 

Rondschijnend toplicht. 
11 . 1. Behoudens het bepaalde in de laatste 

zes leden van dit artikel moeten een varend 
z~ilvaartuig, en een vaartuig (geen roeiboot 
ZIJnde), dat gesleept, geroeid, geboomd of 
gejaagd wordt of voor stroom drijft, een helder 
wit rondschijnend licht voeren aan den top van 
den grooten mast. 

2. Dit licht moet op een afstand van ten 
m;nste 1800 meter zichtbaar zijn. 

3. Een vaartuig met gestreken mast of 
zonder mast moet het licht ter hooate van ten 
minste 3 meter boven den romp vo~ren. 

4. Op vaarwaters, waarover vaste bruggen 
zijn gelegen, mag dit licht tusschen de bruggen 
zoo laag, ais voor de doorvaart noodig is, wor
den gesteld, tenzij de onderlinge afstand der 
bruggen, tusschen welke het vaartuig zich 
bevindt, meer dan 1000 meter bedraagt. Als 
vaste bruggen worden ook beschouwd beweeg
bare bruggen, die voor het vaartuig niet geopend 
behoeven te worden. 

Boordlichten en heklicht. 
5. Varende zeilvaartuigen mogen inplaats 

van het in het lste lid omschreven rondschij
nende toplicht, de in artikel 8 onder B en C 
omschreven boordlichten en het onder D ge
noemde heklicht voeren. 

6. Omtrent de plaatsing van de boordlichten 
geldt voor zeilvaartuigen korter dan 10 meter 
het bepaalde in het 9de lid van artikel 8. 

7. Varende zeilvaartuigen langer dan 20 
meter, uitgezonderd visschersvaartuigen, welke 
aan uitstaand vischtuig verbonden zijn, moeten, 
instede van het in het lste lid omschreven 
rondschijnende toplicht, de in artikel 8 onder 
B en C omschreven boordlichten en het onder 
D genoemde heklicht voeren op de navolgende 
vaarwaters : 

de Lauwerzee, de Zuiderzee, het Buiten-IJ, 
het Binnen-IJ, het Noordzeekanaal ten Oosten 
van K.M. 19 nabij Zijkanaal H, en ten Westen ' 
van de Noordzeesluizen, de Nieuwe Maas 
onder de gemeente Rotterdam, beneden de 
Koning •haven, de Rotterdamsche Waterweg, 
de Westerschelde, alle met hunne toegangen 
uit de Noordzee. 

8. Gesleept wordende zeilzeevaartuigen lan
ger dan 20 meter moeten in de plaats van het 
in het eerste lid bedoelde rondschijnende top
~icht de in artikel 8 onder B en C bedoelde 
boordlichten en het onder D genoemde heklicht 

. voeren. 
9. Indien gesleept of geassisteerd wordende 

stoomzeevaartuigen van hun eigen voortstu
wingswerktuigen gebruik maken of deze voor 
onmiddellijk gebruik gereed hebben, voeren 
zij de lichten voorgeschreven in artikel 8 voor 
stoomvaartuigen, die vareI?-de zijn, terwijl ook 
de bepaling van artikel 9 op deze stoomvaar
tuigen van toepassing blijft. 

10. Indien gesleept wordende stoomzee
vaartuigen geen onmiddellijk gebruik kunnen 
maken van hun eigen voortstuwingswerktuigen, 
moeten zij des daags de in artikel 19 onder 1 
bedoelde zwarte bollen en des nachts, behalve 
de in artikel 8 onder B, C en D voorgeschreven 

lichten, de in artikel 19 onder 1 bedoelde witte 
en roode lichten voeren. 

Lichten voor varende visschersvaartuigen, nid 
verbonden aan uitstaand vischtuig. 

12. 1. Varende visschersvaartuigen, niet 
verbonden aan uitstaand vischtuig, worden 
met andere vaartuigen gelijk gesteld en moeten 
de voor die vaartuigen vastgestelde lichten 
voeren. 

2. Stoomvisschersvaartuigen, korter dan 
18 meter, en zeilvisschersvaartuigen, die op de 
in artikel 13, tweede lid, genoemde wateren, 
ingevolge artikel 11, vijfde of zevende lid, de 
boordlichten voeren, zijn vrijgesteld van het 
voeren van het heklicht, genoemd in artikel 8 
onder D ; in de plaats daarvan zijn zij verplicht 
tot het gereed houden van een helder wit licht 
gevende lantaarn en tot het toonen van deze 
lantaarn tijdig genoeg om aanvaring te voor
komen, telkens wanneer een ander vaartuig 
nadert of zij in de nabijheid van een ander 
vaartuig komen. 

3. Visschersvaartuigen korter dan 18 meter 
mogen de boordlichten voeren op de in het 9de 
lid van artikel 8 omschreven wijze. Voor de 
stoomvisschersvaartuigen korter dan 18 meter 
wordt de minste hoogte van 2 meter boven den 
romp, bedoeld in artikel 8, decde lid, verminderd 
tot 1,50 meter boven het potdeksel. 

Lichten voor varende visdchersvuartuigen, ver
bonden aan uitstaand vischtuig. 

. 13. l. Varende visschersvaartuigen, ver
bonden aan uitstaand vischtuig, moeten de 
volgende lichten voeren : 

a. Jndien het stoomvaartuigen zijn langer 
dan 18 .neter, op dezelfde plaats als in artikel 
8 onder A voor het daar bedoelde witte licht is 
voorgeschreven, eene driekleurige lantaarn, 
welké zoodanig moet zijn samengesteld, dat 
zij onafgehoken doet schijnen : helder wit licht 
over een boog van dep horizon van recht voor
uit tot 2 streken aan elke zijde, helder groen 
licht aan stuurboordzijde over een boog van 
den horizon van 2 streken van voren tot 2 
streken achterlijker dan dwars, en helder rood 
licht aan bakboordszijde over een boog van den 
horizon van 2 streken van voren tot 2 streken 
achterlijker dan dwars; voorts ten minste 1 
meter en ten hoogste 2 meter beneden de drie
kleurige lantaarn een helder wit licht in eene 
lantaarn, welke zoodanig moet zijn ingericht, 
dat zij een gelijkmatig en onafgebroken licht 
over den geheelen horizon doet schijnen. 

b. Indien het stoomvaartuigen korter dan 
18 meter of zeilvaartuigen zijn, eene lantaarn 
aan den top van den grooten mast, welke zoo
danig moet zijn ingericht, dat zij onafgebroken 
een helder wit licht over den geheelen .horizon 
doet sch:ijnen. 

2. Indien op de Noordzee, de Zuiderzee, de 
Lau"erzee, de Nederlandsche gedeelten van 
den Dollard, het Buiten-IJ en alle met genoemde 
wateren in open gemeenschap staande inham
men stoomvaartuigen korter dan 18 Meter of 
zeiivisschersvaartuigen verbonden zijn aan 
uitstaande kuil- of kornetten, dan mogen die 
vaartuigen in de plaats van het in het lste lid 
van dit artikel onder b bedoelde toplicht een 
boven den boeg geplaatst licht voeren, dat 
zoodanig moet zijn ingericht en geplaatst, <rat 
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het een onaf~ebroken helder wit licht over den 
geheelen horizon doet schijPen. 

3. Op de in het tweede lid bedoelde wateren 
moeten stoomvaartuigen, korter dan 18 IPeter, 
en zeilvaartuigen. indien zij in span ':isschen 
met kuil- of korne•ten of met sleepnetten, 
behalve het witte licht, bedoeld in dat lid, op 
een afstand van 1 weter daaronder nog een 
tweede dergelijk licht voeren. 

4. De in het tweede en derde lid bedoelde 
lichten mogen op met kuil- of kornetten vis
schende vaartuigen over een boo~ van recht 
achteruit tot 4 streken aan beide ziJden worden 
geblindeerd, mits in gereedheid worde gehouden 
een helder wit licht gevende lantaarn, welke 
tijdig genoeg om aanvaring te voorkomen moet 
worden getoond telkens wanneer een ander 
vaartuig, voor hetwelk het boeglicht niet 
zichtbaar is, nadert of zij in de nabijheid van 
zoodanig vaartuig komen. 

5. Alle in dit artikel bedoelde lichten rooeten 
zichtbaar zijn op een afstand van ten minste 
1800 meter. 

Lichten voor roeibooten. 
· 14:. Op varende, niet door een vaartuig 
gesleept wordende roeibooten, hetzij daarmede 
geroeid of gezeild wordt, hetzij zij getrokken 
worden, moet eene helder wit licht gevende 
lantaarn gereed gehouden wordeP, welke tijdig 
genoeg, om aanvaring te voorkomen, getoond 
moet worden. 

Lichten voor veerponten en stoomvaartuig&n, 
dienstdoende in overzetveren. 

15. 1. Gierponten, zoomede veerponten die 
zich bewegen langs een dwars door het vaar
water gelegen of over het water gespannen 
kabel of draad, moeten, op eene hoogte van ten 
minste 6 meter boven water, een helder groen 
licht en 1 meter loodrecht daaronder een helder 
wit licht voeren. Deze lichten moeten rondom 
zichtbaar zijn op een afstand van ten minste 
1800 meter. 

2. Bij gierponten moet bovendien het bo
venste schuitje of, indien in plaats van schuitjes 
boeien gebezigd worden, de bovenste boven 
water uitstekende boei een helder wit licht 
voeren, dat bij de schuitjes ten minste 3 meter 
boven water moet hangen. 

3. Voor de naleving van de bepalingen van 
dit reglement wordt de veerman als schipper 
beschouwd. 

4. Stoomvaartuigen, dienstdoende in over
zetveren, niet aan een kabel, moeten behalve 
de in het l ate lid van di~ artikel genoemde. 
lichten, de in artikel 8 -der B en C voorge
schreven boordlichten en "et onder D genoemde 
heklicht voeren. 

5. Onder overzetveren worden in het vorige 
lid slechts verstaan veren waarvan de aanleg
plaatsen minder dan 2500 meter van elkander 
verwijderd zjjn. 

Lichten voor vlotten. 
16. Vlotten, onverschillig waar zij zich 

bevinden, of zij stil liggen dan wel in de vaart 
zijn, moeten zoowel bij het voor- als bij het 
achtereinde aan den kant van het vaarwater 2 
helder witte lichten voeren, naast elkander 
geheschen, met niet meer dan 4 en niet minder 
dan 2 meter tusschenruimte eP niet lager dan 

4 meter boven het vlot. Deze lichten moeten 
rondom zichtbaar zijn op een afstand van ten 
minste 1800 meter. 

Lichten en seinen voor ten anker of gemeerd 
liggende vaartuigen. 

17. 1. Een ten anker of gemeerd liggend 
vaartuig moet op het voorschip, waar zulks 
het best gezien kan "'orden, doch niet lager dan 
3 en niet hooger dan 6 meter boven den romp, 
een helder wit licht voeren in eene lantaarn, 
zoodanig ingericht er aangebracht, dat zij een 
onafgebi:oken licht doet schijnen, rondorr op 
een afstand van ten minste 1800 meter zichtbaar. 

2. Een vaartuig van 45 meter lengte en 
daarboven, ten anker liggend, moet twee zulke 
lichten voeren, he~ eene op het voorschip op 
eene hoogte van niet minder dan 6 en niet 
meer dan 12 meter boven den romp, het andere 
op of bij het achterschip van het vaartuig, ten 
minste 4,50 meter lager dan het voorste. 

3. Des daags moeten zeevaartuigen, langer 
dan 45 meter, indien zij ten anker liggen, op 
het voorschip op eene hoogte en plaats als in 
het lste lid bedoeld, een zwarten bol voeren 
met een middellijn van ten minste 0,50 en ten 
hoogste 0,80 meter. Alle andere ten anker 
liggende vaa:tuigen mogen ~es daags bovenbe
doeld dagmerk voeren. 

4. Dit artikel is niet van toepassing op 
vaartuigen : 

a. in vaarwaters, waarin de vaart door ijs 
of andere oorzaken gestremd iq ; 

b. geankerd of gemeerd liggende buiten het 
vaarwater geheel binnen een oppervlakte tus
schen kribben of achter een strekdam ; 

c. des nachts gemeerd liggende aan eene 
verlichte lig-, laad- of losplaats; 

d. des daags liggende binnen een door den 
beheerder van het vaarwater voor ankerplaats 
bestemde en als zoodanig aangeduide water
oppervlakte ; 

e. in vaarwaters of gemeerd liggende aan 
eene lig-, laad- of losplaats, indien de vaart 
daarin of daarheen door het bevoegd gezag 
verboden is. 

Aanduiding der ankers van baggervaartuigen, 
werkvaartuigen enz. en der zijankers van andere 

vaartuigen. 
18. 1. Baggervaartuigen, werkvaartuigen 

en dergelijke moeten elk hunner ankers, die 
in of nabij het vaarwater uitstaan en voor andere 
voorbijvarende vaartuigen gevaar kunnen op
leveren , aanduiden door eene blauwe ton, des 
nachts van een helder wit licht voorzien, dat 
rondom zichtbaar is op een afstand van ten 
minste 1800 meter. 

2. Deze verplichting geldt voor alle vaar
tuigen, ten aanzien van zijankers, die in of 
nabij het vaarwater uitstaan. 

Lichten en seinen voor vaartuigen, die vastzitten 
of niet kunnen manoeuvreeren, wrakken, bagger-

vaartuigen en werkvaartuigen. 
19. 1. Een vaartuig, dat in of nabij het 

vaarwater vastzit, voert des daags de vlag in 
~jouw of 2 zwarte bollen van ten minste 0,50 
en ten hoogste 0,80 meter middellijn, loodrecht 
boven elkander, met eene tusschenruimte van 
ten minste 0,50 en ten hoogste 1 met.er. De 
onderste bol moet ten minste 3 meter boven 
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den romp van het vaartuig worden geplaatst. 
De,a nachts moet zoodanig vaartuig ter- hoogte 
van het licht, voorgeschreven in het l ste lid 
van artikel 17, een helder wit licht voeren, 
rondom zichtbaar op een afstand van ten 
minste 1800 meter, en loodrecht daarboven, 
met eene tusscbenruimte van ten minste 0,50 
en ten hoogste 1 meter, een helder rood licht, 
dat aan de voor het witte licht voorgeschreven, 
eischen voldoet. 

2. Een vaartuig, waarmede niet of niet 
volledig gemanoeuvreerd kan worden, voert 
dezelfde lichten en seinen als in het lste lid 
van dit artikel bedoeld en bovePdien, zoolang 
het varende iP de lichten, voor de vaartuigen 
van zijne soort voor de vaart voorgeschreven. 

3. Gelijke bepaling, als in het eerste lid 
vervat, geldt voor wrakken, met dien verstande, 
dat de bollen of lichten, zoo zij niet op het ,vrak 
zelf e:eheschen kunnen worden, op een boven 
of ter zijde van he', wrak geplaatst vaartuig 
worden vertoond. 

4. Wordt het vaartuig geplaatst ter zijde 
van het ,vrak. dan moeten de hierboven om· 
schreven bollen of lichten geheschen worden 
aan de zijde, waar het vaarwater vrij is ; 
bovendien moet aan de z~jde waar het vaarwater 
niet vrij is, des nachts een rood licht rondom 
zichtbaar op een afstand van ten minste 1800 
meter, en deB d,aags een zwarte bol worden 
geheschen ter hoogte van het vorenbedoelde 
hoogste licht of den hoogsten bol. , 

5. De aanduiding van een wrak mag ook 
geschieden door eene groen geschilderde licht
boei, die een groen onderbroken licht vertoont, 
rondom zichtbaar op een afstand van ten minste 
1800 meter. 

6. De bepalingen van het lste en 4de lid 
zijn ook van toepaPsing op baggervaartuigen, 
werkvaartuigen en dergelijke, welke in of nabij 
het vaarwater in bedrijf zijn, met dien ver
stande dat door deze vaartuigen geen gebruik 
mag worden gemaakt van de vlag in sj ouw. 

7. Op baggervaartuigen mag deB daags in 
plaats van den zwarten bol aan de zijde waar 
het vaarwater niet vrij is, aan de zijde, waar 
voorbij gevaren moet worden, een rood en witt,e 
vlag worden uitgestoken. 

8. · Het bepaa lde onder 2 is niet van toepas
sing op schepen die gesleept of door een of 
meer stoomvaartuigen geassisteerd worden. 
Voor gesleepte en geassisteerde zeeschepen 
geldt het bepaalde in artikel 11 onder 8, 9 en 10. 

Lichten en seinen voor vaartuigen, buiten het 
eigenlijke vaarwater tegen den oet•er o_f in eene 
haven gemeerd liggende of aan den grond zittende. 

20. 1. Vaartuigen, die buiten het eigenlijk 
vaarwater tegen den oever of in eene haven, 
welke in open gemeenschap met het vaarwater 
staat, gemeerd liggen of aan den grond zitten 
en voor welke door golfslag, veroorzaakt door 
snel voorbijvarende schepen, schade of onheil 
zou kunnen ontstaan, moeten tot teeken daar
van vertooren deB d,aags eene roode vlag, deB 
n&;hts twee helder roode lichten boven elkander 
geheschen, met eene tusschenruimte van ten 
minste 0,50 en ten hoogste 1 meter, rondom 
zichtbaar op een afstand van 1500 meter. 

2. Van voorbijgaande vaartuigen moet 
alsdan de vaart zooveel worden verminderd als 
noodig is om. nadeeligen golfslag te voorkomen. 

Dagse·in voor zeilvoerende stoomvaartuigen. 
21 . Een stoomvaartuig, dat, behalve van 

zijne mechanische middelen tot voortbeweging, 
ook van zijne zeilen gebruik maakt, moet een 
zwarten kegel met den punt naar boven voeren, 
met een hoogte en een middellijn van het gronds 
vlak van ten minste 0,50 en ten hoogste 0,80 
meter, ter plaatse waar zulks het beste gezien 
kan worden, doch ten minste 3 meter boven 
den romp van het vaar tuig. 

Toonen van licht aan naderende vaartui,gen. 
22. Een zich in een vaarwater bevindend 

vaartuig, al dan niet varende, dat door een 
ander vaartuig in eene richting genaderd wordt, 
waarin zijn licht moeilijk of in het geheel niet 
kan gezien worden, moet tijdelijk een helder 
wi t licht vertoonen, in zoodanigen stand, dat 
dit van het naderende vaartuig tijdig kan worden 
waargenomen. 

Lichten en seinen voor loodsvaartuigen, die loods
diensten verrichten. 

23. 1. Loodsvaartuigen, loodsdienst ver
richtende, voeren niet de lichten en geven niet 
de seinen, welke in dit hoofdstuk voor andere 
vaartuigen zijn voorgeschreven, doch moeten 
de lichten voeren en de seinen geven, welke in 
de van kracht zijnde bepalingen ter voorkoming 
van aanvaringen op zee zijn voorgeschreven 
voor loodsvaart-uigen, die, op hun kruisstation 
zijnde, loodsdienst kunnen verrichten. 

2. Voor loodsvaartuigen, welke geen loods
dienst verrichten, gelden, naar gelang zij 
stoom- of zeilvaartuig zijn, de bepalingen, we~e 
in dit hoofdstuk voor gewone stoom- of zeil-
vaartuigen zijn voorgeschreven. · 

Seinen ter bekoming van een loods. 
24. 1. Vocir alle vaartuigen moet het 

verlangen om een loods te bekomen kenbaar 
wordengemaakt door een of meer der navolgen
de seinen: 

2. Des daags : 
a. de nationale vlag, omgeven door een 

witten rand ter breedte van een vijfde van die 
der vlag, aan den voortop geheschen ; 

b. het !oodssein P.T. van het internationaal 
seinboek; 

c. de vlag S van het internationaal seinboek 
met of zonder den onderscheidings,vimpel er 
boven; 

d. het afstandssein, bestaande uit een kegel, 
met den top naar boven, boven welken twee 
bollen of op bollen gelijkende voorwerpen zijn 
geheschen. 

3. Des nachts: 
a. een pyrotechnisch licht, bekend onder den 

naam van" blauw licht", dat met tusschenpoozen 
van 15 minuten vertoond wordt ; 

b. een helder wit licht, telkenmale gedurende 
den tijd van 1 minuut, met korte of herhaalde 
tusschenpoozen getoond even boven de v_er
schansing. 

HOOFDSTUK III. 
VOORSCHRIFTEN IN GEVAL VAN MIST, ENZ. 

Geluidseinen bij mist, enz. 
25. l. Alle geluidseinen, in dit artikel voor

geschreven voor vaartuigen, die varende zijn, 
moeten krachtig worden gegeven : 
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a. door stoomvaartuigen, op de fluit of 
sirene; 

b. door zeilvaartuigen en vaartuigen welke 
gesleept, gejaagd of geboomd worden of wel 
vóór stroom drijven, op den misthoorn of een 
anderen signaalhoorn. 

2. In geval van mist, nevelachtig weder, 
zware regen- of sneeuwbuien, of wan.veer door 
andere weersomstandigheden het goed zicht 
belemmerd wordt, moeten zoowel des daags als 
des nachts, de volgende seinen gegeven worden : 

a. Een stoomvaartuig, hetwelk vaart loopt, 
moet, met tusschenpoozen van niet meer dan 
2 minuten, 1 langen stoot geven. 

b. Een stoomvaartuig, dat varende is, moet, 
indien het gestopt ligt en geen vaart loopt, met 
tusschenpoozen van niet meer dan 2 minuten,. 
2 lange stooten met eene tusschenpoos van on
geveer 1 seconde geven. 

c. Een zeilvaartuig dat varende is en een , 
vaartuig (geen roeiboot zijnde), dat gejaagd of 
geboomd wordt of dat voor stroom drijft, moet 
met tusschenpoozen van niet meer dan 1 mi
nuut 1 langen stoot geven. 

d. Een vaartuig, ten anker zijnde of in een 
vaarwater aan den grond zittend, een bagger
vaartuig, bezig zijnde met baggeren of daarvoor 
gereed liggend, zoomede een vaartuig dat een 
wrak aanduidt, moet, met tusschenpoozen van 
niet meer dan 1 minuut, gedurende ongeveer 
5 seconden snel de klok luiden. 

e. Een vaartuig, dat een of meer vaartuigen 
sleept, een vaartuig, bezig zijnde met het leggen 
of lichten van een kabel voor geleiding van 
electrischen stroom, en een vaartuig, hetwelk 
varende is, doch waarmede niet of niet volledig 
gemanoeuvreerd kan worden, moeten in plaats 
van de in dit lid onder a en c voorgeschr" ven 
seinen, met tusschenpoozen van ten hoogste 
2 minuten, 1 langen stoot gevolgd door 2 korte 
stooten, elk met tusschenpoos van ongeveer 
1 seconde, geven. Het laatste van de vaartuigen, 
die gesleept worden, mag dit sein, doch geen 
ander geven. 

/. Een visschersvaartuig, dat zich verplaatst 
t erwijl zijne lijnen of netten uitstaan, moet, met 
tusschenpoozen van ten hoogste 2 minuten, 
1 korten stoot geven, en telkens den stoot 
doen volgen door het luiden van de klok. 

Matige vaart &ij mist, enz. 
26. 1. Een vaartuig mag ingeval van mist, 

nevelachtig weder, zware regen- of sneeuw
buien, of wanneer door andere weersomstandig
heden het goed zicht bele=erd wordt, met 
zorgvuldige inachtneming van de bestaande 
omstandigheden en toestanden, slechts eene 
matige vaart loopen. 

2. Een stoomraartuig, hetwelk voorlijker 
dan dwars het mistsein hoort of meent te 
hooren van een v_aartuig, welks positie niet met 
zekerheid bekend is, moet, voor zooveel de 
omstandigheden zulks toelaten, de voortstu
wingswerktuigen stoppen en voorzichtig ma
noeuvreeren tot bet gevaar voor aanvaring ge
we)rnn is t e achten. 

HOOFDSTUK IV. 
SEINEN TUSSCHEN SLEEPENDE EN GESLEEPT 

WORDENDE VAARTUIGEN. 

27. 1. Voor het wisselen van seinen tusschen 
vaartuigen, die sleepen, en vaartuigen, die ge-

sleept worden, mag gebruikt worden des daags 
eene roode vlag met een wit vrerka,nt in het 
midden en des nachts op den sleeper het heklicht 
of het achter den schoorsteen of den achter~st 
geplaatste witte licht, bedoeld in artikel 10, 
3de lid, en op het gesleepte schip het in artikel 
11, lste li d, genoemde witte licht. 

2. Le vlag-in top of het licht voorgeheschen 
beduidt op het sleepende vaartuig, dat de ma
chine met volle kracht zal werken, en op de 
gesleept wordende vaartuigen, Yerzoek of goed
keuring, om met volle kracht te werken. 

3. De vlag of het licht half gestreken beduidt 
op het sleepende vaartuig, dat de machine 
slechts met halve kracht zal werken ; en op de 
gesleept wordende vaartuigen, verzoek of goed
keuring, om met halve kracht te werken. 

4. De vlag of het licht geheel gestreken be
duidt op het sleepende vaartuig, dat de machine 
dadelijk gestopt zal worden m op de gesleept 
wordende vaartuigen, verzoek of goedkeuring, 
om de machine dadelijk te stoppen. 

5. Bij het geheel strijken van de lantaarn 
moet het licht boven den romp zichtbaar blijven. 

HOOFDSTUK V. 
VOORSCHRIFTEN OMTRENT DE -; AAR'J\ HET 

UITWIJKEN EN HET ANKllREN. 

Langs zijde lcomen en afvaren van booten. 
28. 1. Bij het naderen van eene boot moeten 

de voortstuwing~werktuigen van elkstoomvaar
tuig zoo tijdig worden stilgezet en b~j de afvaart 
van de boot moeten zij zoo laat weder worden 
aangezet, dat voor de boot geen gevaar kan 
ontstaan. 

2. De booten mogen het stoomvaartuig niet 
aandoen, dan nadat de voor,stuwimrswerktui-
gen zijn stopgezet. J 

V erminderi11(l van vaart enz. bij gevaar voor 
aanvaring. 

29. Een stoomvaartuig. dat een ander vaar
tuig nadert, moet, indien er gevaar voor aan
varing bestaat, zoo noodig vaart verminderen, 
stoppen of achteruitslaan. 

Uitwijken in breede vaarwaters van vaar
tuigen, die elkander met tegengestelde koersen 

naderen. 
30. 1. Indien in breede vaarwaters twee 

zeilvaartuigen recht of bijna recht tegen el
kander insturen, zoodat gevaar voor aanvaring 
bestaat, dan moeten zij dezelfde regelen in 
acht nemen, welke in artikel 32 zijn voorge
schreven voor zeilvaartuigen, die elkander met 
kruisende koersen naderen. 

2. Wanneer in breede vaarwaters twee 
stoomvaartuigen recht of bijna recht tegen 
elkander insturen, zoodat gevaar voor aanva
ring bestaat, dan moeten beide naar stuur
boord houden en elkander aan bakboord voor
bijvaren. 

3. Wanneer in breede vaarwaters een stoom-· 
vaartuig en een zeilvaartuig recht of bijna 
recht tegen elkander insturen, zoodat gevaar 
voor aanvaring bestaat, dan moet het stoom
vaartuig mor het zeilvaartuig wijken. 
Uitwijken in nauwe vaarwaters van vaartuigen , 
die elkander met fogengestelde koer,,en naderen. 

31. 1. Stoomvaartuigen, zeilvaartuigen en 
alle vaartuigen, die in nauwe vaarwaters ge-
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sleept, geroeid of langs denzelfden oever ge
jaagd worden, moeten, indien zij elkarder in 
tegenovergestelde of bijna tegenovergestelde 
ko~rsen tegemoet gaan, zoodat gevaar voor 
aanvaring bestaat, beide naar stuurboord 
houden en elkander aan bakboord voorbijvaren. 

2. Jndien echter in nauwe vaarwaters een 
vaartuig, dat gejaagd wordt, een ander vaar
tuig, niet aan de lijn, in tegenovergestelden 
koers ontmoet, dan moet het gejaagde binnen
door· langs het jaagpad en het vaartuig, dat 
niet gejaagd wordt, buitenom houden. 

Uitwijken in breede en nauwe vaarwaters van 
zeilvaa, :u.igen, die elkander met kruisende koersen 

naderen. 
32. Indien twee zeilvaartuigen elkander 

met kruisende koersen naderen, zoodat gevaar 
voor aanvaring bestaat, dan moeten zij de 
Aolgende regelen in acht nemen : 

a. een vaartuig, dat met ruimen wind zeilt, 
moet wijken voor een vaartuig, dat bij den 
wind zeilt; 

b. een vaartuig, dat over stuurboord bij den 
wind ligt, moet wijken voor een vaartuig, dat 
over bakboord bij den wind ligt; 

c. wanneer beide met ruimen wind ze,Jen, 
doch over verschillende boegen liggen, moet 
het vaartuig, dat over stuurooord ligt, wijken 
voor het vaartuig, dat over bakboord ligt ; 

d. wanneer beide met ruiTUen wind zeilen, 
over denzelfden boeg liggende, moet het loef
waartsche vaartuig wijken voor het lijwaartsche 
vaai:tuig; 

e. een vaartuig, dat voor den wind zeilt, moet 
voor een ander vaartuig wijken. 

Uitwijken in breede en nauwe vaarwaters van 
stoomvaartuigen, die elkander m kruisende 

koersen naderen. 
33. Indien twee stoomvaartuigen elkander 

met kruisende koe"Sen naderen, zoodat gevaar 
voor aanvaring bestaat, dan moet het vaartuig, 
dat het andere aan stuurboord van zich heeft, 
wijken. 

Uitwijken in breede en nauwe vaarwaters van een 
stoomvaartuig en een zeilvaartuig, die elkander 

met kruisende koersen naderen. 
34. 1. Jndien een stoomvaartuig en een 

zeilvaartuig elkander met kruisende koersen 
naderen, zoodat gevaar voor aanvaring bestaat, 
-dan moet het stoomvaartuig voor het zeilvaar-
tuig wijken. 

2. In nauwe vaarwaters mogen laveerende 
vaartuigen niet varen tusschen een varend 
.stoomvaartuig en den oever, welken dit vaar
tuig houdt. Zij moeten reeds wenden, voordat 
.zij den koers van het naderend stoomvaartuig 
kruisen. 

Houden van stuurboordswal in nauwe 
vaarwaters. 

35. In nauwe vaarwaters moeten elk stoom
vaartuig, dat varende is, indien althans zijn 
-diepgang het toelaat, en elk zeilvaartuig, dat 
varende is, indien de wind het toelaat, de 
.stuurboordszijde van het vaarwater houden. 

Ontmoeting in nauwe vaarwaterb. 
36, 1. Indien in nauwe vaarwaters stoom

-vaartuigen de stuurboordszijde van het vaar-

water houden, dan moeten alle andere vaar
tuigen zich zorgvuldig wachten om tusschen de 
stoomvaartuigen en den wal, dien deze houden, 
te geraken. 

2. Deze verplichting geldt niet ten aanzien 
van vaartuigen, die gejaagd worden, van 
stoomvaartuigen, die de onder 1 .. bedoelde 
stoomvaartuigen oploopen en voorb1Jvaren en 
van zeilvaartuigen, die over bakboordsboeg 
liggende, bedoelde stoomvaartuigen oploopen 
en voorbijvaren. 

3. Steken stoomvaartui~en het nauwe vaar
water geheel of gedeelteliJk over, dan mogen 
zij de koerslijnen van andere vaartuigen niet 
snijden, indien deze daardoor verplicht zouden 
worden, van den koers af te wijken om aanvaring 
te voorkomen. 

4. Stoomvaartuigen, die een nauw vaarwater 
geheel of gedeeltelijk oversteken, gedragen zich 
onderling naar de regelen, gesteld in artikel 33. 

5. Met ruimen wind zeilende vaartuigen 
moeten, bij het geheel of gedeeltelijk oversteken 
van een nauw vaarwater, wijken voor stoom
vaartuigen, die zich in de richting van het 
vaarwater bewegen. 

Uitwijken in nauwe vaarwaters naar de verkeerde 
zijde en daarbij te geven geluidseinen. 

37. Indien in nauwe vaarwaters de omstan
digheden een stoomvaartuig noodzaken om 
naar bakboord uit te wijken, mag het afwijken 
van de voorschriften der artikelen 31, lste 
lid, en 35, en geeft het van zijn voornemen 
tijdig kennis door 2 korte stooten, welke zoo 
noodig herhaald worden. Bovendien moet als
dan de vaart aanmerkelijk verminderd worden. 

Oploopen in breede vaarwaters. 
38. 1. In breede vaarwaters moet een vaar

tuig, dat een ander vaartuig oploopt, indien ge
vaar voor aanvaring bestaat, voor het laatst
genoemde wijken. 

2. Als oploopend vaartuig wordt hier be
schouwd elk vaartuig, dat een ander vaartuig 
in eene richting van meer dan 2 streken 
achterlijker dan dwars nadert, d.w.z., voor 
het geval de boordlichten worden gevoerd, 
in zoodanige positie met betrekking tot 
het vaartuig, dat opgeloopen wordt, dat 
het des nachts geen van deze boordlichten van 
dat vaartuig zou zien. Geen daarop volgende 
verandering van de richting tusschen de twee 
vaartuigen zal het oploopende vaartuig volgens 
deze voorschriften tot een kruisend vaartuig 
kunnen maken, of heft voor dat vaartuig het 
voorschrift op, dat het voor het andere vaartuig 
moet wijken, totdat het laatstgenoemde geheel 
gepasseerd en er vrij van is. Des daags moet 
het oploopende vaartuig, ingeval van twijfel 
of het voor of achter de boven omschreven 
richting van het andere vaartuig is, als een op
lo~pend vaartuig worden beschouwd en moet het 
WIJken. 

Oploopen in nauwe vaarwaters. 
39. 1. Een stoomvaartuig, dat een ander 

stoomvaartuig of een zeilvaartuig in een nauw 
vaarwater oploopt en voorbij vaart, moet, be
houdens het bepaalde in artikel 40, 2de en 
3de lid, het vaartuig, dat voorbij gevaren wordt, 
aan bakboord houden. 

2. Loopt een zeilvaartuig een ander vaartuig 
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in eon nauw vaarwater op, dan moet het eerste 
boven 's winds voorbijvaren. 

3. Wordt het opgeloopen vaartuig, dat voor
bij gevaren zal worden, gejaagd, dan houdt dit 
den wal van het jaagpad. 

4. rij het oploopen en voorbijvaren in een 
nauw vaarwater , Ln een vaartui~ aan de lijn 
door een ander vaartuig aan de lijn houdt het 
voorbijvarende ,aartuig hinnendoor en doet 
het andere vaartuig intijds de lijn vallen. 

5. Het opgeloopen vaartuig is verplicht, het 
oploopende vaartuig de ruimte te laten, vaart 
te verminderen en, zeil voerende, zoo noodig 
zeil te verminderen. 

Geluidseinen voor oploopende en opgekx,pen. vaar
tuigen, in nauwe vaarwaters. 

40. l. Een vaartuig, dat een ander vaartuig 
in een nauw vaarwater oploopt en met inacht 
neming van het voorschrift in artikel 39, wil 
voorbij varen, moet, indien gevaar voor aan
varing kan ontstaan, op een afstand van ter. 
minste 200 meter daarvan zijn verlangen te 
kennen geven door 1 aangehouden stoot of 5 
klokslagen. Zoo noodig wordt dit sein herhaald. 

2. Noodzaken de omstandigheden een vaar
tuig, dat een ander vaartuig in een nauw vaar
water oploopt en wil voorbijvaren, af te wijken 
van het voorschrift in artikel 39, zoodat het 
voorbijvaren niet plaats heeft aan àe in dat 
artikel voorgeschreven zijde, dan moet het 
oploopend vaartuig niet de seinen geven 11,ls 
bedoeld in het lste lid, doch zijn wensoh om 
voorbij te varen aan de verkeerde zijde te ken
nen geven door 2 aangehouden stooten of 10 
klokslagen. 

3. Indien een stoomvaartuig, dat in een 
nauw vaarwater opgeloopen wordt, het op
loopend vaartuig kan laten voorbijgaan, dan 
moet het 2 korte stooten geven, wanneer het 
daartoe naar bakboord uitwijkt en 1 korten 
stoot als het door bijzondere omstandigheden 
genoodzaakt is naar stuurboord uit te wijken. 

4. Indien het vaartuig, dat in een nauw vaar
water opgeloopen wordt, te kennen wil geven, 
dat naar het oordeel van den schipper voor
bijvaren onmogelijk is, dan moet het daartoe 
7 korte stooten of 7 klokslagen geven. 

Geluidseinen bij het uitwijken van vaartuigen, 
die elkander zien. 

41. 1. Een stoomvaartuig, dat varendè is, 
moet, indien het handelt ter voorkoming van 
aanvaring, zijne handeling aan een ander in 
het zicht zijnd vaartuig door de volgende 
seinen kenbaar maken : 

1 korte stoot beteekent : ,,Ik wijk naar stuur
boord uit." 

2 korte stooten beteekenen : ,,Ik wijk naar 
b!!kboord uit." 

3 korte stooten beteekenen : ,,Ik sla volle 
kracht achteruit." 

2. Een stoomvaartuig, dat varende is, doch 
waarmede niet gemanoeuvreerd kan worden, 
moet dit aan een ander in het zicht zijnd vaar
tuig, behalve door de in artikel 19 genoemde 
seinen, bovendien kenbaar maken door 4 korte 
stooten, welke beteekenen: ,,Gij moet uitwij
ken, ik kan niet manoeuvreeren." 

3. Een aan den grond zittend stoomvaartuig 
moet, indien de voortstuwingswerktuigen in 
werking zijn, het sein geven volgens het 2de 
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lid van dit artikel, gevolgd door een aangehou
den stoot. 

4. Varende zeilvaartuigen mogen in gevallen, 
als onder 1 voor stoomvaartuigen omschreven, 
het uitwijken naar stuurboord of bakboord op 
dezelfde wijze kC'nbaar maken als hierboven 
voor stoomvaartuigen is voorgeschreven. 

Ontmoeting bij eene engte, brug, enz. Opdraaien 
en daarbij te geven geluidseinen. 

42. 1. Indien vaartuigen elkander in eèn 
vaarwater, alwaar stroo'In loopt, bij eene 
engte, brug, aanle~plaats of bocht ontmoeten, 
waarvan of waarbij de doortocht zoo nauw is, 
dat het te gelijker tijd doorvaren gevaar zou 
opleveren, dan moet een tegen stroom varend 
vaartuig het gaande houden, totdat de voor 
stroom varende vaartuigen de engte, brug of 
bocht zijn doorgevaren, of wel de aanlegplaats 
zijn voorbijgevaren. 

2. Indien in een vaarwater, waar geen stroom 
loopt, een vaartuig bij eene bocht een ander 
vaartuig ontmoet, zoodat er gevaar bestaat, 
indien zij elkander in die bocht voorbijgaan, 
dan moet het vaartuig, dat de groote bocht 
aan zijne stuurboordzijde heeft, den weg ver
volgen en moet het andere vaartuig of moeten 
de andere vaartuigen wachten, totdat de 
bocht vrij is. 

3. Indien eeP \J'Oor stroom varend vaartuig 
wil opdraa.iP:.,, dan moet dat vaartuig zulks 
aan in C:.v nabijheid zijnde vaartuigen kenbaar 
maken door het geven van 1 aangehouden 
stoot, gevolgd door 1 of 2 korte stooten, al naar 
gelang het wil opdraaien naar stuur- of naar 
bakboord. Elk in de nabijheid tegen stroom 
varend vaartuig moet in dat geval gaande ge
houden worden en elk ander in de nabijheid 
zijnd, voor stroom varend vaartuig moet zijne 
vaart verminderen, totdat het opdraaiende 
vaartuig geen beletsel tot doorvaren meer 
geeft. 

4. Indien een vaartuig in een vaarwater, 
waar geen stroom loopt, wil opdraaien, dan 
moPt het zulks aan in de nabijheid zijnde vaar
tuigen kenbaar maken door het geven van het 
in het 3de lid bedoelde sein en moeten ile in de 
nabijheid zijnde vaartuigen zoo noodig ruimte 
maken. 

Uitwijken voor een voor stroom drijvend vaartuig. 
43. 1. Voor een voor stroom drijvend 

vaartuig moet elk ander varend vaartuig uit
wijken. 

2. Bij gebrek aan voldoende ruimte moeten 
door het voor stroom drijven'd vaartuig maat
regelen worden genomen, waardoor zoodra 
mogelijk de noodige ruimte voor andere vaar
tuigen vrijkomt. 

Voldoend vermogen van de aleepboot. 
44. De sleepboot, waarmede een of meer 

vaartuigen worden gesleept, moet krachtig ge
noeg zijn om met den sleep te allen tijde goed 
te kunnen manoeuvreeren. 

Dwarsstrooma drijven en sleepen in nauwe vaar
waters. 

45. Het is op nauwe vaarwaters, met uit
zondering van het Hollandsch Diep, het Ha
ringvliet, het Hitsertsche of Vuile Gat, het 
Volkerak, het Noorder Gat, het Krammer, de 
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Grevelingen, het Slaak, het Zijpe, het Mastgat, 1 
het Keeten en de Oosterschelde, verboden : 

a. een vaartuig dwarsstrooms te laten 
drijven; 

b. te varen met twee naast elkander ge
sleept wordende vaar tuigen, of wel met in 
dubbele rij gesleept wordende vaartuigen, tenzij 
de onderlinge afstand van de beide gesleept 
wordende vaartui~en of wel van de beide rijen 
dier vaartuigen m et grooter is dan de breedte 
van de sleepboot en behoudens bijzondere be
palingen in andere van kracht zijnde regle-
menten; . 

c. meer dan twee vaartuigen van een sleep
trein naast elkander vast te maken ; bij het 
meevoeren van roeibooten of een wrak blijven 
de roeibooten of het wrak voor de toepassing 
van deze bepaling buiten aanmerking. 

Vrijlaten van het vaarwater r1oor veer
'f)Onten. 

46. Veerponten, die zich bewegen langs een 
dwars door het vaarwater gelegen kabel of 
draad, en gierponten moeten he~ vaarwater 
voor alle vaartuigen vrijlaten. 

Al of niet koers houden. 
47. 1. Indien overeenkomstig de boven

staande voorschriften een der beide vaartuigen 
moet wijken, dan moet het andere vaartuig 
zijnen koers blijven volgen . 

2. Indien echter in geval van mist, nevel 
achtig weder, zware regen- of sneeuwbuien het 
goed zicht belemmerd wordt, of wanneer door 
andere omstandigheden het vaartuig, dat koers 
moet houden, zich zoo dicht bij het vaartuig, 
dat moet wijken, bevindt, dat aanvaring door 
dit vaartuig alleen niet vermeden kan worden, 
dan neemt eerstbedöeld vaartuig eveneens de 
maatregelen, die tot voorkoming van aanvaring 
kunnen bijdragen. 

48. Indien stoomvisschersvaartuigen, korter 
dan 18 meter, en zeilvisschersvaartuigen zijn . 
verbonden aan uitstaand vischwant, dan zijn 
die vaartuigen ten aanzien van het uitwijken 
gelijk te stellen met vaartuigen, die varende 
zijn, doch waarmede niet gemanoeuvreerd kan 
worden. 

Ten anker komen van vaartuigen. 
49. 1. Vaartuigen moeten, indien geen 

ankerplaats bij reglement is aangewezen, deze 
zoo mogelijk kiezen langs de zijde van het 
vaarwater. 

2. Het is verboden, zoodanig voor of nabij 
havenmonden, aanlegplaatsen en dergelijke te 
ankeren of vast te maken, dat andere vaartui
gen daardoor overlast kunnen ondervinden. 

Afwijking van dit hoofdstuk onder bijzondere 
omstandigheden. 

50. Van de voorschriften in dit hoofdstuk 
moet worden afgeweken, voor zoover de eischen 
van goede zeemanschap, onder bijzondere om
standigheden dit vorderen 

Aandachtssein. 
51. 1. Indien varende vaartuigen wegens 

bochten van het vaarwater elkander niet tijdig 
zouden zien, of indien door andere oorzaken, 
eveneens geen verband houdende met de 
weersgesteldheid, het uitzicht zoodanig is 

belemmerd, dat zulks het geval is, dan moeten 
zij als aandachtssein, 1 aangehouden stoot ~even, 
welk sein zoo noodig moet worden herha ,ld. 

2. Dit aandachtssein moet ook gegeven 
worden indien het onder bijzondere omstandig
heden noodig is om de aandacht te trekken 
ter voorkoming van ongevallen. 

Verbod van andere geluidseinen. 
52. Het geven van andere dan de van Rijks

wege reglementair bepaalde geluidseinen is 
verboden. 

HOOFDSTUK VI. 
NOODSEINEN. 

53. 1. Indien een vaartuig in nood ver
keert en hulp wenscht te ontvangen van andere 
vaartuigen of van den wal, dan moet dit door 
een of meer der navolgende seinen kenbaar 
gemaakt worden. 

2. Des daa,gs : 
a. het luiden van de scheepsklok ; 
b. kanonschoten of eenig ander ontploffings

sein, met tusschenpoozen van ongeveer 1 
minuut; 

c. het sein N.C. van het internationaal 
seinboek; 

d. het afstandssein, bestaande uit eene 
vierkante vlag, boven of onder welke een bol 
of een op een bol gelijkend voorwerp is gehe
schen; 

e. het afst.andssein, bestaande uit een kegel, 
met den top naar boven, boven of onder welken 
een bol of een op een bol gelijkend voorwerp 
is geheschen ; 

/ . een aangehouden stoot met den mist-
hoorn of een anderen signaalhoorn ; 

g. het sein S.O.S. der draadloo?,e telegrafie. 
3. Des nachts: 
a. het luiden van de scheepsklok ; 
b. kanonschoten of eenig ander ontploffings

sein, met tusschenpoozen van ongeveer 1 
minuut; 

c. vlammen boven het vaartuig, b.v. van 
een brandend teervat of olievat : 

d. vuurpijlen of lichtkogels, die sterren uit
werpen, onverschillig van welke kleur of in
richting, welke één voor één met korte tus
schenpoozen worden ontstoken ; 

e. een aangehouden stoot met den mist
hoorn of een anderen signaalhoorn ; 

f. het sein S.O.S. der draadlooze telegrafie. 

HOOFDSTUK VIL 
SLOTBEPALINGEN. 

Aanwezigheid van een exemplaar van het reglement 
54. Aan boord van elk vaartuig, waarop in

gevolge artikel 1 dit reglement van toepassing 
is, moet een exemplaar daarvan aanwezig zijn 
en op eerste vordering van een der in artikel 6 
bedoelde personen worden getoond. 

· Aanhaling. 
55. Dit reglement kan worden aangehaald 

onder den titel "Binnenaanvaringsreglement". 
II. te bepalen : 
dat het onder I bedoelde reglement in wer

king treedt 1 October 1926 en dat op genoemd 
tijdstip is vervallen het reglement, vastgesteld 
bij Koninklijk besluit van 4 Juni 1923 (Staats-
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blad n°. 252) en gewijzigd bij Koninklijk be
sluit van 14 Augustus 1924 (Staatsblad n°. 418). 

Onze Ministers van Waterstaat, van Marine 
en van Justitie zijn belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad ge
plaatst en in afschrift aan den Raad van 
State medegedeeld zal worden. 

's-Gravenhage, den 28sten Augustus 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, H. v. D. VEGTE. 
De Minister van Mar·ine a.i., LAMBOOY. 
D e Minister van Justitie, J. DONNER. 

( Uitge,g . 8 Sept. 1926.) 

28 Augustus 1926. BESLUIT, houdende aan
wijzing van de R amaer-kliniek, te 's-Graven
hage, als eene inrichting, die niet als krank
zinnigengesticht wordt beachouwd, ook 
wanneer daarin meer dan twee krankzinni
gen worden verpleegd. S. 318. 

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

Binnenlandsche Zaken en Landbóuw van 25 
Augustus 1926, n°. 1948, afdeeling Armwezen; 

Gelet op de Wet van 27 April 1884 (Staatsblad 
n°. 96), laatstelijk gewijzigd bij de Wet van 
27 November 1921 (Staatsblad n°. 784); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. De Ramaer-kliniek te 's -Gravenhage, 

gelegen aan den Haagweg in de voormalige 
gemeente Loosduinen, tot stand gebracht over
eenkomstig de door het bestuur overgelegde 
teekeningen en daarbij gegeven beschrijvini, 
wordt onder de voorwaarden, vermeld in ae 
volgende artikelen, aangewezen als eene inrich
ting, die niet als gesticht voor krankzinnigen 
wordt be•chouwd, ook wanneer daarin meer 
dan twee krankzinnigen worden verpleegd. 

Wij behoudens Ons voor deze voorwaarden, 
wanneer dit noodig blijkt, aan te vullen of te 
wijzigen. 

2. Tot de inrichting wordt telallentijdevrije 
toegang verleend aan diengene der inspecteurs, 
bedoeld in artikel 1 der wet van 27 April 1884 
(Staatsblad n°. 96), die door Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw belast is 
met het toezicht op de inrichting. 

Het bestuur, de geneeskundigen aldaar werk
zaam, benevens het overige personeel, geven 
den Inspecteur de door hem verlangde inlich
tingen. 

3. Zonder toestemming van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw wor
den op het terrein van de inrichting geen op
stallen opgericht, tenzij overeenkomstig de 
teekeningen en beschrijving, bedoeld in artikel 1, 
en wordt niet aan derden de beschikking over 
eenig deel van dit terrein gegeven. 

4. Zonder toestemming van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw wor
den in de gebouwen, de rioleering en verdere 
inrichtingen op het terrein van de inrichting, 
zoomede in de omheining van de tuinen, geen 
veranderingen aangebracht, welke tengevolge 
zouden hebben, dat de inrichting niet meer 
geheel overeenstemt met de teekeningen en 
beschrijving, bedoeld in artikel 1. 

5. In elk voor meer dan één verpleegde be
stemd slaapvertrek wordt op een duidelijk 

zichtbare plaats aangegeven het aantal per
sonen, waarvoor het vertrek bestemd is. 

6. In de inrichting worden niet meer dan 
100 patiënten, 50 mannen en 50 vrouwen, 
verpleegd. 

7. Van elke opneming, ontslag of overlijden 
van een verpleegde wordt binnen twee weken 
eene schriftelijke kennisgeving gezonden aan 
den inspecteur. 

8. De voorziening in den geneeskundigen 
dienst geschiedt ten genoegen van Onzen Mi
nister van Binnenlandsch e Zaken en Landbouw. 

9. De ver)?leegden worden niet belemmerd 
zich schrifteliJk te wenden tot de Hoofden der 
departementen van Algemeen Bestuur, tot den 
inspecteur en tot den officier van Justitie. 

10. In acht worden genomen de nadere 
voorschriften, welke door Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw ten aan
zien van het bepaalde in de artikelen 7 en 9 
mochten worden gegeven . 

11. Het bestuur draagt zorg, dat een af
schrift van dit besluit en van de Ministerieele 
beschikkingen, bedoeld in de artikelen 2, 3, 4, 
8 en 10, zoomede een copie van de teekeningen 
en beschrijving, bedoeld in art. l, aanwezig zijn 
in de inrichting en aan den inspecteur t e allen 
tijde op verlangen t er inzage worden voorgelegd. 

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

's-Gravenhage, den 28sten Augustus 1926 .. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsohe Zaken 
en Landbouw, J. B. KAN. 

(Uitge,g. 9 Sept. 1926.) 

30 Augustus 1926. BESLUIT houdende intrek
king van het bestaande en vaststelling van 
een nieuw reglement voor den dienst der 
Rijkstele~raaf. S. 319. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Tn aanmerking nemende, dat het wenschelijk 

is, het bestaande Reglement voor den dienst 
der Rijkstelegraaf, vastgesteld bij Koninklijk 
besluit van 29 November 1916 (Staatsblad 
n°. 518) en sedert meermalen aangevuld en 
gewijzigd, in overeenstemming te brengen met 
de bepalingen, welke, te rekenen van 1 No
vember 1926, voor het internationaal telegraaf
verkeer gelden ; 

Gelet op artikel 16 van de Telegraaf- en Tele
foonwet 1904 (Staatsblad n°. 7) ; 

Op de voordiacht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 27 Juli 1926 n°. 13, afdeeling 
Posterijen en Telegrafie ; 

Den Raad van State gPhoord (advies van 
17 Augustus 1926 n°. 13) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 26 Augustus 1926, n°. 8, 
Afdeeling Posterijen en Telegrafie ; 

Hebben goP-dgevonden en verstaan : 
met ingang van 1 November 1926 te bepalen 

hetgeen volgt : 
Art. I. Tugetrokken worden : 
1°. Het Reglement voor den dienst der Rijks

telegraaf, vast$esteld, aangevuld en gewijzigd 
bij de Koninklijke besluiten van 29 November 
1916 (Staatsblad n°. 518), 31 Mei 1918 (Staats. 
blad n°. 304), 9 December 1918 (Staatsblad 
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n°. 796), 14 April 1919 (Staatsblad n°. 177), 
29 April 1919 (Staatsblad n°. 249), 11 December 
1919 (Staatsblad n°. 806), 24 April 1920 (Staats
blad n°. 213), 3 December 1920 (Staatsblad 
n°. 837), 9 December 1921 (Staatsblad n°. 1349), 
28 September 1922 (Staatsblad n°. 539), 18 No
vember 1922 (Staatsblad n°. 601), 2 Februari 
1923 (Staatsblad n°. 32), 28 Juli 1924 (Staatsblad 
n°. 385), 16 Mei 1025 (Staatsblad n° 195) en 
28 December 1925 (Staatsblad n° 513) ; 

2°. Het Koninklijk besluit van 22 November 
1921 (Staatsblad n°. 1334) ter vaststelling van 
de bevoegdheid voor de overbrenging van 
telegrammen te bezigen, hetzij den radio
telegrafischen weg, hetzij dien der lijntelegrafie ; 

3°. het Koninklijk besluit van 5 Augustus 
1912 (Staatsblad n°. 27/i) houdende toetreding 
van Nederland tot de internationale regelingen, 
welke tusschen vreemde Regeeringen en be
sturen zijn getroffen, betreffende uitgestelde 
telegrammen, dagelijksche brieftelegrammen 
en wekelijksche brieftelegrammen, afkomstig 
van of bestemd voor Nederland ; 

4°. het Koninklijk besluit van 7 Juli 1913 
(Staatsblad n°. 323), houdende invoering van 
perstelegrammen tegen verlaagd tarief, gewis
seld tusschen Neder/,and en de landen, behoo
rende tot het Europeesch verkeer, zooals dat 
is gewijzigd bij Komnklijk besluit van 22 Juni 
1917 (Staatsblad n°. 472); 

50_ het Koninklijk besluit van 11 December 
1922 (Staatsblad n°. 668), houdende vaststelling 
van een tarief voor telegrafische mededeelingen 
omtrent langs radiotelegrafi.schen weg van 
schepen in zee ontvangen meklingen en nood
seinen; 

6°. het Koninklijk besluit van 12 -December 
1924 (Staatsblad n°. 551), strekkende om bij 
wijze van proef formulieren voor geluktele
grammen in te voeren in het binnenlandsch 
verkeer. 

II. Het Reglement voor den dienst der Rijks
telegraaf wordt vastgesteld, zooals het aan het 
tegenwoordig besluit is gehecht. 

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

's-Gravenhage, den 30sten Augustus 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, H. v. D. VEGTE. 
( Uitgeg. 30 Sept. 1926.) 

REGLEMENT VOOR DEN DIENST DER 
RIJKSTELEGRAAF. 

Rijkskantoren. 

Art. 1. Onze Minister van Waterstaat be
paalt waar Rijkskantoren (Rijkstelegraaf
kantoren, Bijtelegraafkantoren, Wijktelegraaf
kantoren en Hulptelegraafkantcmm) worden 
gevestigd en opgeheven. 

Telegraaf.otation~. 
2. 1. Ter beoordeeling van den Directeur

Generaal der Posterijen en Telegrafie, kunnen 
Telegraafstations worden geopend, en J:>estaande 
worden opgeheven; de tech.ri~che inrichting 
van deze stations geschiedt door en voor reke
ning van het Rijk. Van deze stations kan worden 
gebruik gemaakt voor het aanbieden van 

telecrrammen en telefoon-oproepberichten, en 
voo;:' zoover door voornoemden Directeur
Generaal niet anders is bepaald, ook voor het 
afleveren en bestellen van telegrammen en 
telefoon-op.-oepberichten. 

2. De bepalingen voor het houden en het 
gebruikmaken van Telegraafstations worden 
door den Directeur-Generaal der Posterijen en 
Telegrafie vastgesteld. 

3. Waar in de hierachter volgende artikelen 
wordt gesproken van Rijkskantoren of kantoren, 
worden hieronder mede Telegraafstations ver
staan, tenzij het tegendeel is bepaald. 

Openstelling van de kantoren. 
4. 1. De uren van openstelling der Rijks

kantoren worden door den Directeur-Generaal 
der Posterijen en Telegrafie vastgesteld. Zij 
worden OJ;> een aan de buitenzijde van het 
kantoor z10htbare plaats bekend gemaakt. 

2. Op Zon- en feestdagen, met inbegrip van 
den Nieuwjaarsdag, zijn de kantoren niet open
gesteld voor de· behandeling van "locaal
telegrammen" (art. 24), tenzij de aanbieding per 
telefoon of langs eene verbinding, als bedoeld 
in artikel 8 geschiedt, van een perceel gelegen 
buiten den kosteloozen bestellingskring uit, 
of indien de aflevering moet geschieden buiten 
den kosteloozen bestellingskring, doch dan 
uitRlPitend'/er telefoon of langs eene verbinding, 
als bedoel in artikel 8 van dit reglement. 

5. De Direc•,eur-Generaal der Posterijen en 
Telegrafie is bevoegd, aan door hem aan te 
wijzen autoriteiten, machtiging te geven om 
onder bepaalde omstandigheden, tijdelijk ver
andering te brengen in den diensttijd van Rijks-
kantoren. . 

Toegang tot de dienstkamers. 
6. De toegang tot de dienstkamers is alleen 

geoorloofd aan het dienstdoende personeel en 
voorts aan hen, die daartoe door of namens den 
Directeur-Generaal der Posterijen en Telegrafie 
zijn gemachtigd. 

Geheimhouding. 
7. Hun, die met den telegraafdienst zijn 

belast, is elke mededeeling omtrent telegram
men, anders dan aan hen, die tot kennisneming 
bevoegd zijn, overeenkomstig den door hen 
afgelegden eed of belofte verboden, ongeacht 
de in het Wetboek van Strafrecht bepaalde 
straffen. Ook mogen zij middellijk noch on
middellijk, anders dan ambtshalve, nieuws
tijdingen aan nieuwsbladen bezorgen of met 
de redactie dier bladen, tenzij met uitdrukke
lijke vergunning van den l\'linister van Water
staat, in eenige betrekking staan. 

T elegrafische verbindingen met Rijk.<telegraaf-
kantoren. 

8. 1. Op verzoek van belanghebbenden, 
kunnen telegrafische verbindingen tusschen 
perceelen en door den Directeur-Generaal der 
Posterijen en Telegrafie aan te wijzen Rijks
telegraafkantoren van Rijkswege worden aan
gelegd en voor eigen gebruik ter beschikking 
gesteld onder de hierna omschreven voor
waarden en bepalingen. 

2. In dit artikel worden onder verbindingen 
verstaan de geleid ngen met toestellen en ver
dere technische inrichtingen. 



581 30 Au G u s T u s (S.319) 1926 

3. Onderhoud, wijziging en uitbreiding van 
de verbindingen geschieden van Rijkswege. 

4. Het gebruik van de verbindingen wordt 
verleend voor vijf achtereenvolgende jaren, na 
afloop waarvan het stilzwijgend van jaar tot 
jaar wordt verlengd, indien het niet ten minste 
drie maanden vóór het eindigen van den ge
bruikstermijn aan, dan wel door den Directeur
Generaal der Posterijen en Telegrafie schriftelijk 
is opgezegd. De termijn van vijf jaren gaat in 
o:p den dag, waarop de aangevraagde verbin
dmg ter beschikking is gesteld. 

5. Ter zake van hetgeen overeenkomstig het 
vorenstaande wordt aangelegd en in gebruik 
gegeven, is aan het Rijk het volgende verschul
digd: 

a. gedurende de eerste vijf jaren twintig ten 
honderd per jaar van de door den Directeur
Generaal der Posterijen en Telegrafie vast
gestelde kosten van aanleg ; na verloop van 
deze vijf jaren wordt de vergoeding gesteld op 
tien ten honderd per jaar van deze kosten van 
aanleg; 

b. de uitkeeringen ter zake van de verbinding 
door het Rijk aan derden verschuldigd ; 

c. voor wijziging en uitbreiding, ter beoor
deeling van den voornoemden Directeur-Gene
raal op verzoek van den belanghebbende te 
verrichten, de <;\oor den Directeur-Generaal 
vastgestelde kosten ineens. 

6. De verschuldigde bedragen zijn bij voor
uitbetaling per halfjaar te voldoen ; met dien 
verstande, dat het bedrag verschuldigd over 
den gebruikstermijn inééns en voor het geheel 
opvorderbaar is, na aftrek van hetgeen reeds 
ter zake mocht zijn betaald, zonder dat eenige 
ingebrekestelling wordt vereischt : 

1. bij overliJ<len, faillissement of onder
curateelestelling van den belanghebbende ; 

2. ingeval eenig bedrag, bij vooruitbetaling 
te voldoen, niet is betaald binnen ééne maand 
na aanbieding van de desbetreffende quitantie ; 

3. ingeval de belanghebbende een r echts
persoon is, die tot liquidatie overgaat. 

7. De Directeur-Generaal der Posterijen en 
Telegrafie is bevoegd om, indien naar zjjn oor
deel handelingen van den belanghebbende 
daartoe aanleidino geven, de geleidingen en 
toestellen der verbinding te doen wegnemen, 
zonder dat de belanghebbende recht heeft op 
eenige verrekening van het reeds bet,aalde of op 
eenige schadevergoeding. 

8. Door den Directeur-Generaal der Poste
rijen en Telegrafie worden vastgesteld de be
palingen, welke in het belang van den dienst 
worden noodig geacht. 

Beschikbaarstelling van telegraafgeleidingen. 
9. I. Op verzoek van belanghebbenden kan, 

ter beoordeeling van den Directeur-Generaal 
der Posterijen en Telegrafie, ten behoeve van 
het telegrafisch verkeer tusschen twee recht
streeks met Rijkstelegraafkantoren verbonden 
perceelen, t usschen deze kantoren eene tele
graafgeleiding voor eigen gebruik ter voort
durend vrije beschikking worden gesteld onder 
de hierna omschreven voorwaarden en bepa
lingen. 

2. Het gebruik wordt verleend voor vijf achter
eenvolgende jaren, na afloop waarvan het stil
zwijgend van jaar tot jaar wordt verlengd, in
dien het niet tenminste drie maanden vóór 
het eindigen van den gebruikstermjjn aan, dan 

wol door den Directeur-Generaal der Poste
rijen en Telegrafie schriftelijk is opgezegd. Deze 
termijn van vijf jaren gaat in op den dag, waarop 
de geleiding ter beschikking is gesteld. 

3. Door den Directeur-Generaal der Poste
rijen en Telegrafie kan op verzoek het gebruik 
mot den laatsten dag van het loopende ge
bruikskwartaal geëindigd worden verklaard en 
kunnen belanghebbenden van hunne verplich
ting ter zake worden ontslagen, met inacht
neming van het bepaalde bij het zevende lid 
van dit artikel. 

4. Voor het gebruik van een telegraafgelei
ding is aan het Rijk verschuldigd : 

a. een vast bedrag berekend naar f 20.000 
per jaar; 

b. gedurende den eersten vijfjarigen gebruiks
termijn f 20.- per kilometer in gebruik afge
stane geleiding per jaar; elk volgend jaar f 10.
per kilometer m gebruik afgestane geleiding. 

5. De verschuldigde bedragen zijn bij vooruit
betaling per drie maanden te voldoen. 

6. Het ingevolge het 4de lid, sub b, verschul
digde, is in ééns en voor het geheel opvorder
baar, na aftrek van hetgeen ter zake reeds 
mocht zijn betaald, zonder dat eenige ingebreke
stelling wordt vereischt : 

1. bij overlijden, faillissement of oncler
curateelestelling van een der belanghebbenden; 

2. ingeval eenig bedrag, bij vooruitbetaling 
te voldoen, niet is betaald binnen eene maand 
na de aanbieding van de desbetreffende qui
tantie; 

3. ingeval een der belanghebbenden een 
rechts;eersoon is, die tot liquidatie overr,aat. 

7. Bij toepassing binnen den vijfjaarlijkschen 
gebruikstermijn van het bepaalde in het derde 
lid van dit artikel, hebben belanghebbenden te 
voldoen een bedrag van f 100.- per kilometer 
afgestane geleiding over vijf jaren verschuldigd 
op grond van het bepaalde in het 4de lid, sub b, 
na aftrek van hetgeen ter zake door hen reeds 
is betaald. 

8. Bijaldien door omstandigheden, onaf
hankelijk van den wil van belanghebbenden, het 
gebruik van de tele~raafgeleidmg is gestoord, 
heeft desverlangd wJSseling van telegrammen 
tu•schen de hiervoren bedoelde perceelen 
kosteloos plaats, volgens de algemeene wettelijke 
voorschri~en. 

9. Door den Directeur-Generaal der Poste
rijen en Telegrafie worden vastgesteld de be
palingen, welke in het belang van den dienst 
worden noodig geacht. 

10. Op het gebruik bedoeld in dit artikel zijn 
met van toepassing de tarieven vermeld in 
art,ikel 24 van dit reglement. 

Waaruit de inhoud van een telegram mag bestaan. 
Gebruik van talen. 

10. 1. De telegrammen worden, in het binnen
landsch verkeer, aangenomen in elke taal, voor
zoover de letters door de voorgeschreven seiL
teekens kunnen worden overgebracht. In het 
verkeer met het buitenland mogen de telegram
men worden gesteld in de talen, voor dat 
verkeer aangewezen. 

2. De inhoud van telegrammen kan worden 
gesteld in verstaanbare taal of in geheim schrift, 
welk fa,atste wordt onderscheiden in overeen
gekomen taal en cijferschrift. Elk dezer talen kan 
afzonderlijk, of gezamenlijk met de andere 
in een zelfde telegram worden gebruikt. 



1926 33 AU G US T US (S.319) 582 

3. Het gebruik van geheim schrift wordt 
toegelaten in het binnenlandsch verkeer, als
mede in het buitenlandsch verkeer, voor zoover 
dit niet is verboden door het land van be
stemming of, bij toepassing van artikel 8 der 
Overeenkomst van St. Petersburg, door een 
der landen van overneming. 

4. Telegrammen zonder inhoud zijn niet toe
gelaten. 

Verstaanbare taal. 
11. 1. Verstaanbare taal is die, welke een 

verstaanharen zin oplevert in één of meer der 
in het eerste lid van artikel 10 van dit reglement 
bedoelde talen. 

2. Onder telegrammen in verstaanbare taal 
verstaat men die, welker inhoud geheel in ver
staanbare taal is gesteld. Evenwel wordt het 
karakter van een telegram in verstaanbare taal 
niet gewijzigd door de aanwezigheid van over
eengekomen adressen, handelsmerken, beurs
koersen, seinletters van het internationaal 
seinboek, gebezigd in telegra=en, gewisseld 
met schepen op zee, in gewone of handels
correspondentie gebruikelijke verkortingen als 
fob, cif, caf, svp, en elke andere soortgelijke, 
of van een sleutelwoord voorkomend als eerste 
woord van den inhoud van banktelegrammen 
en dergelijke. 

Overeengekomen taal. 
12. 1. Overeengekomen taal bestaat uit 

woorden, welke geen begrijpelijken zin vormen 
in één of meer der in artikel 10, eerste lid, be
doelde talen. 

2. De woorden, hetzij bestaande of kunst
matig gevormde, moeten zijn Pamengesteld, uit 
lettergrepen, welke in de Duitsche, Engelsche, 
Spaansche, Fransche, Nederlandsche, Italiaan
sche, Portugeesche of Latijnsche taal, overeen
komstig het geldend gebruik, kunnen worden 
uitgesproken. Kunstmatig gevormde woorden 
mogen niet de van accenten voorziene let-
ters ä, á, a, é, n, ö en ü bevatten. 

3. De woorden van de overeengekomen taal 
mogen niet langer zijn dan tien letters volgens 
het Morse-alphabet, waarbij de samenvoe
gingen, ae, aa, ao, oe en ue elk geteld worden 
voor twee letters. De samenvoeging ch wordt in 
kunstmatig gevormde woorden eveneens voor 
twee letters geteld. 

4 Samenstellingen, welke niet aan de voor
waarden bedoeld m het 2de en 3de lid beant
woorden, worden beschouwd als tot letterschrift 
met geheime beteekenis te behooren en dien
overeenkomstig geteld. Evenwel zijn samen
stellingen gevormd door met het taalgebruik 
strijdige samenvoeging van twee of meer woor
den der verstaanbare taal niet toegelaten. 

Cijferschrift . 
13. 1. Cijferschrift bestaat uit : 
a. Arabische cijfers, groepen of reeksen van 

Arabische cijfers met eene geheime beteekenis, 
of uit letters met uitsluiting van de van accenten 
voorziene letters ä, á, a: é, rÎ, ö en ü, groepen of 
reeksen van letters met eene geheime beteekenis; 

b. woorden, namen, uitdrukkingen of samen
voegingen van letters, welke niet beantwoorden 
aan de voorwaarden voor verstaanbare taal 
(art. U) of voor overeengekomen taal (art. 12) 
gesteld. 

2. Het gemengd gebruik in eenzelfde gro~p 
van cijfers en letters, met geheime beteekems, 
is niet toegelaten. 

3. De groepen, bedoeld in art. 11, 2de lid, 
worden niet geacht eene geheime beteekenis te 
hebben. 

Duidelijk schrift, waarmerkingen. 
14. 1. De minuut van het telegram moet 

leesbaar geschreven zijn in letters, cijfers . of 
teekens, welke door de voorgeschreven sem
teekens kunnen worden overgebracht. 

2. Elke verwijzing, tusschenvoeging, door
haling of overschrijving moet door den afzender 
of door zijn vertegenwoordiger worden goed
gekeurd. 

Rangschikking van de verschillende deelen van 
een telegram. Betaalde dienstaanwijzingen 

en hare verkortingen. 
15. 1. De verschillende deelen, waaruit een 

telegram kan bestaan moeten in onderstaande 
volgorde zijn gerangschikt : 

a. betaalde dienstaanwijzingen ; 
b. het adres ; 
c. de inhoud ; 
d. de onderteekening ; 
2. De onder a. van het eerste lid bedoelde be-

taalde dienstaanwijzingen zijn de volgende : 
Dringend . . . . . . . . . . of D 
Gedeeltelijk dringend . PU 
Antwoord betaald x . . . . . RPX 
Collationneering . . . . . . . TC 
Kennisgeving van ontvang per 

telegraaf . . . . . . . . . 
Dringende kennisgeving van 

ontvang per telegraaf . . . 
Kennisgeving van ontvang per 

post .. ... . 
Naseinen .... . 
Post ....... ... . 
Post aangeteekend 
Poste restante . . . . . . 
Poste restante aangeteekend . 
Luchtpost . .. 
Telegraaf restant 
Bode .... 
Bode betaald . 
Eigenhandig 
Open . . . . 
Dag . . . . 
Nacht .. . 
X adressen . 
Alle adressen mededeelen 
X dagen . ...... . 
Pers ......... . 
X overnemingen telegraaf 
X overnemingen brief . . . . 
Uitgesteld telegram in de Fran-
sche taal ......... . 
Uitgesteld telegram in de taal 

van het land van afzending 
of in de door dit land aan
gewezen taal . . . . . . . 

Uitgesteld telegram in de taal 
van het land van bestemming 
of in de door dit land aan
gewezen taal . . 

Kustseintelegram . 
Geluktelegram . . 
Bestelgeld betaald . 
Telefoon ..... 

PC 

PCD 

PCP 
FS 

PR 
GP 
GPR 
PAV 
TR 

XP 
MP 

TMX 
CTA 
JX 

LCF 

LCD 
SEM 
LX 
DP 
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3. Elke in dit reglement voorgeschreven 
betaalde dienstaanwiJzing, waarvan de af
zender wenscht gebruik te maken, moet op de 
minuut onmiddellijk boven het adres worden 
geschreven . Wat meervoudige telegrammen 
betreft, moet de afzender deze aanwijzingen 
schrijven boven het adres van iederen geadres
seerde waarvoor zij kunnen gelden. Evenwel 
kan bij een dringend meervoudig, bij een uit
gesteld meervoudig en bij een meervoudig tele
gram met collationneering worden volstaan met 
het s lechts eenmaal vermelden van de overeen
komstige aanwijzing en wel boven het eerste 
adres. 

4. De betaalde dienstaanwijzingen, waarvan 
een verkorting bestaat, worden steeds in den 
verko• ten vorm overgeseind en voor de prijs
berekening dienovereenkomstig geteld. Indien 
geen verkorting bestaat, worden de het.aaide 
dienstaanwijzingen in bnitenlandsche tele-
5rammen in het Fransch gesteld. • 

Adressen. 
16. l. Elk adres moet tenminste twee woorden 

bevat,en, waarvan het eerste den geadresseerde, 
het tweede den naam van het kantoor van be
stemming o.anduidt. Voor telegrammen be
stemd voor China , is het gebruik van groepen 
van vier cijfers om den naam en het adres van 
den geadresseerde aan te duiden, toegela ten. 

2. Het adres moet Jtlle aanwijzingen bevatten, 
welke noodig zijn om de aflevering van het tele
gram aan den geadresseerde zonder zoeken, of 
navragen te verzekeren. Het moet, voor groote 
~teden, de straat en het huisnummer vermeld en, 
of bjj gebreke daarvan, het beroep van den 
geadresseerde aanduiden, of all e andere roodige 
inlichtingen geven. Zelfs voor kieine plaatsen 
moet de naam van den geadresseerde zooveel 
mogelijk, vergezeld gaan van een aanvullende 
aanwijzing, welke het kantoor van bestemming 
als leidraad kan dienen. ingeval de naam van 
den geadresseerde vermink t is. 

3. De adresaanwijzingen der telegrammen 
naar andere dan Nederlandsche kantoren, 
moeten worden gesteld in de taal van het land 
van bestemming of in het Fransch; de naam, 
de voornamen, de firmanaam en de plaats van 
aflevering worden evenwel aangenomen, zooals 
de afzender deze heeft vermeld. 

4. Het adres kan worden samengesteld ui t 
den naam van den geadresseerde, gevolgd door 
het woord "telefoon" of "téléphone" en het 
nummer, of de letter van zijn telefoon aan
sluiting, hetwelk niet noodzakelijk de over
brenging van het telegram per telefoon aan 
den geadresseerde tengevolge behoeft te hebben. 
Het adres kan ook bestaan uit den naam van 
d en geacl,resseerde en het nummer van zijn 
postbus. Het adres wordt dan als volgt op
gesteld: .,Jansen postbus 275 Amsterdam" of 
,,Pauli boîte postale 275 Paris". 

5. Indien een telegram is gericht aan iemand, 
die bij een ander verblijf houdt, moet het 
adres onmiddellijk na de aanduiding van den 
werkelijken geadresseerde, een der aanwij
zingen "bij", ,,chez", ,,per adres", ,.aux soins 
de", of elke andere gelijkwaardige uitdrukking 
bevatten . 

6. De naam van het kantoor van bestemming 
moet worden geplaatst nà de adres11anwijzingen, 
welke dienen om den geadresseerde en eventueel 

zijn woonplaa ts aan te duiden; deze naam moet 
ge chreven worden, zooals hij voorkomt in 
de eerste kolom van de officieele Naamlijst der 
kantoren. H ij mag slechts worden gevolgd 
door den naam van het onderdeel van het land 
of door dien van het land zelf, of wel door beide 
namen . In dit laatste geval moet de naam van 
het onderdeel onmiddellijk op dien van het 
kantoor van bestemming volgen. 

7. Indien de a ls plaats van bestemming op
gegeven naam niet staat vermeld in de officieele 
Nanmlijst , is de "!zender verplicht achter dien 
na,am, hetzij den naam van het onderdeel van 
het land, of dien van het land van bestemming 
te schrijven, dan wel elke andere aanwijzing, 
welke hti voor de juiste verzending van zijn 
telegram voldoende acht. Dit moet eveneens 
geschieden, wanneer er meer kantoren van 
den aangegeven naam bestaan en de afzender 
niet in sta11t is, stellige inlicht ingen te ver
schaffen, welke het mogelijk maken om de offi
cieele benaming van de plaats vast te ~tellen. 
In beide gevallen wordt het telegram slechts op 
verantwoordelijkheid van den afzender aan
genomen. 

8. Men kan zich telegrammen doen adres
seeren, waarin de aanduiding van den ge
adress_eerde geschiedt in een overeengekomen 
of verkorten vorm (telegramadres). Voor de in
schrijving van zulk een telegramadres is een 
recht van dertig gulden 'g jaars verschuldigd, bij 
vooruitbetaling -te voldoen. 

9. H et adres van telegrammen met "poste 
restante" of "telegraaf restant" moet den naam 
van den geadresseerde aangeven; het gebruik 
van enkele let ters, cijfers, all een voornamen en 
gefin5eerde namen is voor deze telegra.mmen 
niet toegelaten. 

10. Telegrammen, waarvan het adres niet 
voldoet aan de voorwaarden n eer11-elegd in het 
l ste, 7de en 9de lid van dit artikel w01·den 
geweigerd. 

11. I n alle gev111len, waarbij het adrns on vo)
ledig is, worden de t elegrammen slechts op 
verantwoordelijkheid van den afzender aan
genomen, indien deze op de verzending blijft 
aandringen. 

12. In alle gevallen komen de gevolgen van 
een onvoldoend adres voor rekening van den 
afzender . 

13. Telegrammen, aan reizigers !lericht, 
worden slechts op verantwoordelijkheid van 
den afzend er aangenomen. 

14. Voor het adres van radiotelegrammen 
wordt verwezen r aar art. 54, 3de lid, van dit 
reglement. 

Onderteekening. 
Va ststelling van de identiteit van den afzender. 

Verklaring van echtheid der onderteekening. 
17. l. De onderteekening is niet verplicht; 

zij kan door den afzender in een gebruikelijken 
verkorten vorm worden gesteld, of vervangen 
worden door een telegramadres. 

2. De afzender van een bijzonder telegram 
(art. 22) is gehouden, zijn identiteit te bewijzen, 
indien hij daartoe door het kantoor van afzen
ding wordt uitgenoodigd en de ambtenaar kan 
vorderen, dat de naam van den afzender op 
he~ telegr11-m worde gesteld, en dat de woon
plaats of het adres van den afzonder worde 
opgegeven. 
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3. De afzender is bevoegd in zijn telegram de 
verkl;tring van echtheid zijner onderteekening 
te doen opnemen. Hij kan deze verklaring doen 
overseinen, hetzij woordelijk, hetzij in dezen 
vorm: ,,Onderteekening echt verklaard door .. " 

4. Het kantoor onderzoekt de deugdelijkheid 
der verklaring van echtheid. Behalve in het 
geval, dat deze aldaar bekend is, wor<'lt de onder
teekening van de autoriteit, die de verklaring 
van echtheid gegeven heeft, slechts dan door het 
kantoor als deugdelijk erkend, indien zij voor
zien is va.n het zegel of van den stempel van 
deze autoriteit. In het tegenovergestelde geval 
moet ae aannemin5 en overseinin~ van de ver
klaring van echtheid gewei"erd worden. 

6. Deze verklaring van echtheid wordt, zooals 
zij wordt overgeseind, io de woordentelling 
begrepen ; zij komt nà de onderteekening van 
het, telegram te staan. . 

Hoe de tel,,r,rammen worden O"l,derscheiden. 
18. De telegrammen worden onderscheiden 

in regeerings-, dienst- en bijzondere tele
grammen . 

Regeeringstelegrammen. 
19. Onder regeeringstelegrammen worden 

in het binnenlandsch verkeer verstaan : . 
a. telegrammen van de K oningin en van de 

leden van het Koninklijk Huis ; 
b. telegrammen van : de !vimisters, hoofden 

van Departementen van Algemeen Bestuur ; 
den Vice-President van den Raad van State ; 
de Commissarissen der Koningin in de pro

vinciën; 
c. telegrammen van den Directeur van het 

Kabinet der Koningin ; 
d. telegrammen van : 
den Chef van den Generalen Staf; 
den Commandant van het Veldleger; 
den Inspecteur der Koninklijke 111aréchaussee; 
den Inspecteur van .den Vrijwilligen Land-

storm; 
de Bevelhebbers in de Militaire afdeelingen ; 
de Commandanten van de Vesting Holland 

en van de Stelling van den Helder ; 
den Chef van den Marinestaf ; 
de Commandanten (c.q. ondercomm:rndanten) 

der Marine; 
de Directeuren van 's Rijks werven en van 

het Marine-Etablissement te Amsterdam aan 
den Minister van Marine ; 

de bevelvoerende officieren van Harer Majes
teits schepen aan den Minister van Marine en 
aan de commandanten (c.q. ondercomman
danten) der Marine; 

de '6flï~ieren en onderofficieren der Konink
lijke Maréchaussee en der Politietroepen, een en 
ander, wanneer het verlangen tot behandeling als 
regeeringstelegram bij de aanbied,:ng uit een op 
het bericht gestelde aanwijzing "Regeeringa
telegram" blijkt; 

e. telegra=en van plaatsel~ke en garnizoens
commandanten, betrekkin~ hebbende op het 
verleenen van militairen bijstand ; 

telegrammen van den commandant van de 
vrijwillige landstormkorpsen Motordienst en 
Vaartuig dienst, benevens - op vertoon van hun 
legit imatiebewijs - van de afdeelingscomman
daPten en de commissarissen dezer korpsen ; 

/. telegrammen van de Nederlandsche en 
vreemde diplomatieke en consulaire ambtenaren; 

g. tèlegrammen van de Voorzitters en Griffiers 
der beide Kamers der Staten-Generaal over aan· 
gelegenheden, de Kamers betreffende ; 

h. telegrammen, betreffende de verkiezing, 
gewisseld tusschen de hoofdstembureaux, het 
centraal stembureau en de Co=issarissen der 
Koningin; 

i. telegrammen van burgemeesters, betref
fende verstoring der openbare orde, aan de 
Re eering, aan de Commissarissen der Koningin 
in de provinciën, aan de officieren van Justit ie, 
aan militaüe commandanten of aan de Rijks
veldwacht en voorts, bij opkomst met spoed, 
betreffende het zoo noodi5 telegrafisch oproepen 
van verlofgangers ; 

j. telegrammen over dienstzaken van : 
den Procureur-Generaal van d en Hoogen 

Raad der Nederlanden ; 
de Procureurs-Generaal der gerechtshoven; 
den Advocaat-Fiscaal van het Hoog Militair 

Gerechtshof ; 
den Auditeur-Militair vnn den Krijgsraad voor 

de Landmacht voor het Rijk in Europa ; 
de officieren van Justitie; 
de burgemeesters in hunne hoedanigheid van 

hulpoffimer van Justitie ; 
de rechters-commissarissen; 
de kantonrechters ; 
de commissarissen van politie ; 
dr dist_ricts-commandanten, tevens inspecteurs 

der Rijksveldwacht, een en ander, wanneer het 
verlangen tot behandeling als regeeringstelegram 
bij de aanbieding uit een op het beri~ht gestelde 
aanwijzing "Regeeringstelegram" blijkt ; 

k. telegrammen van : 
den Agent van het Ministerie van Financiën 

te Amsterdam aan den Minister; 
den Directeur van het Rijksinkoopbureau ; 
l. telegrammen van of aan de Rijkswater

staatsambtenaren en beambten, betreffende 
den toestand der rivieren, waterhooi,.ten (met 
uitzondering van die omtrent de 1,ewone dage-
1.\jksche water~tanc!en), ongevallen met dijken, 
sluizen en andere werken, het bekendmaken 
van ~tremming van het verkeer over schip• 
bruggen en groote veren ; 

telegrammen betreffende den watersta nd, 
aangeboden aoor den sluismeester der Noord
ze1>s]Pizen te IJmuiden; 

telegrammen verzonden door waterschaps• 
of polderbectvren of door de voorzitters dier 
besturen in geval van watersnood of dergelijke 
algemeene onheilen ; · 

telegrammen over dienstzaken van den Rijks
waterstaat zeer dringende gevallen betreffende 
van en aan de Inspecteurs-Generaal, de Hoofd
ingenieurs-Düeuteuren, Hoofdingenieurs, J nge
nieur~, Technische ambtenaren en de Rijks
havenmeesters te IJmuiden, Rotterdam en 
Neuzen, een en ander, wanneer het verlangen tot 
behandeling als regeeringatelegram bij de aan
bieding uit een op het bPricht gestelde aanwijzing 
,,Regeeringstelegram" blijkt; 

m. telegrammen van de hoofden der kust
wachtposten omtrent a l wat betrekking heeft 
op de kustbewaking, aan de reddingsmaat
schappijen, sleepdiensten en bergingsmaat• 
schappijen, aan de Commissarissen en Duccteu
ren van het loodswezen, aan de Commandanten 
der Marine en andere autoriteiten en aanelkan• 
der onderling ; 

telegra=en betreffende den vredeskust-
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wachtdienst van de Directeuren en Commis
sarissen van het loodswezen en den chef der 
marine kustwacht (wat dezen laatste betreft, na 
instelling van den "voorloopigen marine kust
wachtdienst") ; stormwaarschuwingstelegram
men, een en ander, wanneer het verlangen tot 
behandeling als regeeringstelegram bij de aan
bieding uit een op het bericht gestelde aanwijzing 
,,Regeeringstelegram " blijkt ; 

n . telegrammen over dienstzaken van den 
Directeur en den Commissaris van het Neder
landeche loodswezen resp. te Vlissingen en te 
Neuzen; 

telegrammen over dienstzaken van de Chefs 
van het Belgische loodswezen resp. te Vlis
singen en te Neuzen; 

o. telegrammen, gewisseld tusschen den 
H oofdinspecteur-Generaal van spoor- en tram
wegen en de onder hem geplaatste ambtenaren ; 

telegrammen. gewisseld tusschen dien Hoofd
inspecteur-Generaal en bedoelde ambtenaren 
eenerzijds en de bestuurders van spoorweg
diensten anderzijds ; 

p. telegrammen van burgemeesters betreffende 
de bestriJding van veeziekten, gericht aan Onzen 
Minister van Binnenlandsche Zaken en Land
bouw, aan den Directeur-Generaal van den 
Landbouw en aan ambtenaren van het vee
artsenijkundig Staatstoezicht; 

telegrammen afkomstig van den directeur 
van het Staatsbo~chbedriif ; 

q. militaire telegra=en, gewisseld in tijden 
van oorlog, oorlogsgevaar en andere buiten
gewone omstandigheden, waaraan op grond van 
de bepalingen van het "Voorschrift betreffende 
het verzenden van militaire telegrammen en 
het voeren van militaire interlocale gesprekken 
in geval van oorlog, oorlogsgevaar en andere 
buitengewone omstandigheden" de rang van 
r egeeringstelegrain moet worden verleend ; 

r. telegrammen over dienstzaken van de Ver
zekerin1;sraden ; 

s. telegrammen van de ijswaarnemers aan 
den Algemeenen dienst van den Rijkswater
staat te 's-Gravenhage, betreffende de strem
ming van de scheepvaart door het jjs, alsmede 
telegrammen van den Algemeenen dienst van 
den Rijkswaterstaat te 's-GravenhPge tot ver
spreiding van deze berichten ; 

t. t elegrammen, aan welke door Onzen Mi
nister van Waterstaat tijdelijk de rang van 
regeeringstelegram wordt toegekend ; 

u . antwoorden op regeeringstelegraÏnmen. 
2. In het buitenlandsch verkeer worden onder 

regoeringstelegrammen verstaan : 
t elegrammen uitgaande van het Hoofd van 

den Staat, van de Ministers, van de Opper
bevelhebbers der Land- en Zeemacht en van de 
diplomatieke en consulaire ambtenaren der 
contracteerende Regeeringen, alsmede de ant
woorden op deze telegrammen. 

3. Regeeringstelegrammen moeten voorzien 
zijn van het zegel of den stempel van de auto
riteit, welke deze verzendt. Deze formaliteit 
wordt niet vereischt, wanneer de echtheid van 
het telegram aan geen twijfel ond erhevig is. 

4. Het recht om een antwoord als regeermgs
telegram te verzenden wordt verkregen door de 
overlegging van het oorspronkelijke regeerings
telegram. 

5. Telegrammen van consulaire ambtenaren, 
die handel drijven, worden slechts als regeerings
telegrammen beschouwd, indien ze aan offi-

cieele personen zijn gericht en over dienst
zaken handelen. Intusschen worden telegram
men, welke aan deze laatste voorwaarden niet 
voldoen, wel door de kantoren aangenomen en 
als regeeringstelegrammen overgeseind, maar 
deze kantoren brengen ze onmiddellijk ter 
kennis van den Directeur-Generaal der Poste
rijen en Telegrafie. 

6. De afzender van een regeeringstelegram 
kan afzien van den bij artikel 32 van dit regle
ment vastgestelden voorrang bij de overseining ; 
in dit geval moet op de minuut van het telegram 
door den afzender de aanwijzing "zonder voor
rang" worden gesteld ; dat telegram wordt wat 
de volgorde van overseining betreft, a ls een 
gewoon bijzonder telegram behandeld. 

Diensttel,egrammen en nota's. 
20. 1. Diensttelegra.=en worden onder

scheiden in eigenlijke diensttelegra=en en in 
nota's. 

2. Als eigenlijke diensttelegrammen worden 
in het binnenlandsch verkeer beschouwd tele
grammen, wellrn door de daartoe door den Di
recteur-Generaal der Posterijen en Telegrafie 
gemachtigde ambtenaren of autoriteiten worden 
verzonden en den dienst van de post, de tele
graaf of de telefoon betreffen, met uitzondering 
van die over postzaken. gewisseld met radio
scheepsstations en de telegrammen betrekking 
hebbende op den postchèque en girodienst. 

3. Nota's, welke betrekking hebben op het
geen in rien dienst voorvalt, of den dienst der 
lijnen, der radio-electrische stations enz. be
treffen, worden tusschen do kantoren gewisseld. 

4. Diensttelegra.mmen worden kosteloos over
geseind, uitgezonderd in de in artikel 21 om
schreven gevallen, met dien verstande, dat 
diensttelegrammen, uitsluitend betrekking heb
bend op den gewonen telegraafdienst, niet 
kosteloos behoeven te worden overgebracht 
door mobiele radiostations en omgekeerd, die 
uitsluitend betrekking hebbend op den dienst 
van mobiele stations niet kosteloos in den ge
wonen telegraafdienst behoeven te worden 
overgebracht. 

Betaalde nota's. 
21. 1. De afzender en de geadresseerde van 

elk telegram, dat reeds overgeseind is, of waar
van de overseining nog aan den gang is, of de 
gemachtigde van een hunner kunnen gedurende 
den minimum-termijn voor bewaring van tele
gram-bescheiden (art. 57), langs telegrafischen 
weg inlichtingen doen vragen of aanwijzingen 
geven omtrent dat telegram, na vooraf, indien 
noodig, hun hoedanigheid en hunne identiteit 
te hebben aangetoond. 

2. Zij moeten de volgende bedragen stOI"ten : 
a. den prijs van het telegram, dat de vraag 

bevat; 
b. indien hiertoe aanleiding is (zie 6de lid 

hieronder) den prijs van een telegram voor het 
antwoord. 

3. Zij kunnen ook met het oog op eene ver
betering, een telegram, dat zij verzonden of 
ontvangen hebben, geheel of gedeeltelijk la.ten 
herhalen, hetzij door het kantoor van bei,tem
ming, of door dal: van afzending, hetzij door een 
tusschengelegen kantoor. 

4. Geldt het eene door den geadresseerde 
gevraagde herhaling, dan behoeft deze slechts 
voor elk te herhalen woord het vastgestelde 
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tarief te betalen. In dat tarief zijn de totale 
kosten voor de vraag en het antwoord begrepen. 
In_ het binnenlandsch verkeer bedraagt het 
mmunum te heffen bedrag 50 cent ; in het 
Europee ch verkeer 75 cent per telegram. 

5. Telegrammen tot verbetering, aanvulling 
of intrekking en alle andere mededeelingen, 
welke betrekking hebben op reerls overgesemde 
telegrammen of op telegrammen, waarvan de 
overseining nog aan den gang is, moeten indien 
zij aan een kantoor zijn gericht, uitsluitend 
tusschen de kantoren in den vorm van betaalde 
nota's voor rekening van den afzender of van 
den geadres.seerde worden gewisseld. 

6. Betaalde nota's wor,len aangeduid door 
de aanwijzing ST. Zij, die op verzoek van den 
geadresseerde worden verzonden, om herhaling 
te verkrijgen van een vermoedelijk onjuist 
overgebracnt telegram, houden steeds een tele
grafisch antwoord in, zonder dat het noodig is, 
er de aanwijzing =RPx= aan toe te voegen. 
In andere gevallen, waarin een telegrafisch ant
woord wordt gevraagd, moet deze aanwijzing 
wel worden gebruil-t. 

7. Indien de afzender verzoekt, dat het ant
woord per post zal worden verzonden, moet de 
nota in het binnenlandsch verkeer in plaats van 
=RPx= de aanwijzing "Brief" en_ in het 
verkeer met het buitenland de aanwijzing 
"Lettre" dragev. Voor het antwoord wordt 
zoowel in het binnenlandsch verkeer als in dat 
met het buitenland van den afzender een bedrag 
van 20 cent geheven. 

8. De kosten van de betaalde vota.'s, in dit 
artikel bedoeld, worden terugbetaald overeen
komstig het bepaalde bij artikel 59 van dit regle
ment. 

9. Wanneer de woorden, waarvan herhaling 
wordt gevraagd, onduidelijk zijn geschreven, 
raadpleegt het kantoor van afzending vooraf 
den afzender. Indien deze niet te vinden is, voegt 
het kantoor van afzending aan de herhaling 
een aanteekening toe in dezen vorm: ,,Twijfel
achtig schrift". 

10. Wanneer de herhaling een telegram be
treft, hetwelk per telefvon of langs een bij
zondere telegrafische verbinding aan het kan
toor van afzending is aangeboden, vraagt dit 
kantoor eerst aan den afzender herhaling van 
de betrekkelijke woorden. Blijkt in dit laatste 
geval, dat een of meer woorden anders behooren 
te luiden dan zooals zij in het telegram voor
komen, dan wordt hiervan in de nota melding 
gemaakt ; de geheven kosten van die woorden 
worden niet teruggegeven . 

11. De verschillende mededeelingen omtrent 
reeds overgebrachte telegrammen, waarvan in 
dit artikel sprake is, kunnen per post, door 
tusschenkomst van de kantoren van afzending 
en bestemming, worden verzonden. Deze mede
deelingen worden steeds voorzien van het 
stempel van het kantoor dat ze hP-eft opgesteld. 
Zij worden als aangeteekende br;ef op kosten 
van den verzoeker verzonden, die tevens de 
kosten van het antwoord per post, indien hij clit 
antwoord verlangt, heeft te voldoen. 

12. Voor radiotelegrammen wordt verwezen 
naar artikel 54, 13de lid van dit reglement. 

Bijzondere telegrammen. 
22. Bijzondere telegrammen zijn die, welke 

niet tot de regeerings- of diensttelegrammen 
behooren. 

Woordentelling. 
A (a I gem e e· n e aan wij zingen). 

23. 1. Alles, wat de afzender op zijn minuut 
schrijft ter overseining aan zijn correspondent, 
wordt begrepen in de prij_sberekening en bij 
gevolg in de woordentelling opgenomen. De 
strepen, alleen dienende om op de minuut de 
verschillende woorden of groepen viin een tele
gram van elkaar te scheiden, worden echter noch 
medegeteld, noch medegeseind, en de lees
teekens, afkappings- en koppelteekens worden 
slechts overgebracht en derhalve medegeteld op 
uitdrukkelijk verzoek van den afzender. 

2. Wanneer leesteekens, in plaats van af
zonderlijk gebruikt te worden, groepsgewijze 
voorkomen, worden zij als cijfergroepen be
rekend volgens het 12de en 13de Jid van dit 
artikel. 

3. De teekens, welke de telegraaf niet kan 
overbrengen en welke de afzender mitsdien 
door woorden moet omschrijven, worden voor 
zooveel woorden, als er gebruikt zijn, berekend. 

4. De verzendingsweg, a l is deze door den 
afzender aangegeven, wordt voor de prijs
berekening niet medegeteld. 

5. De naam van het kantoor van afzending, 
het volgnummer van het telegram, de dag
teekening en de tijd van aanneming, de aan
wijzing van den verzendingsweg en de woor
den, getallen of teekens, welke de ambtelijke 
inleidmg vormen, worden niet in de prijs
berekenmg begrepen. De afzender kan die
zelfde aanwijzingen geheel of gedeeltelijk in den 
inhoud van zijn telegram opnemen. Zij worden 
dan bij de telling der te betalen woorden mede
gerekend. 

B. I n b ij z o n d e r h e d e n o p
g e n o e m d e r e g e 1 s. 

6. Als één woord worden geteld : 
a. elke betaalde dienstaanwijzing, zooals 

deze in den in artikel 15 aangegeven verkorten 
vorm voorkomt ; 

b. in het adres : 
l. de naam van het kantoor of het mobiele 

station van bestemming, geschreven zooals deze 
voorkomt in de daarvo0r bestemde kolom van 
de officieele Naamlijsten en aangevuld met alle 
aanwijzingen, welke in deze kolom voorkomen ; 

2. de naam van het kantoor van bestemming, 
aangevuld met de aanwijzin~ van het land of 
van liet onderdeel daarvan, mdien deze naam 
nog niet in de officieele Naamlijsten voorkomt 
(art. 16, 7de lid) ; 

3. onderscheidenlijk de namen van onder
deelen van landen of van landen, indien deze 
geschreven zijn, in overeenstemming met de 
aanwijzingen van de genoemde aamlijst-en, of 
met hunne andere benamingen, zooals deze in 
de inleiding van die lijsten worden aangegeven ; 

c. in telegrafische postwissels, de naam 
van het postlmntoor van storting, de naam 
van het postkantoor van uitbetaling, a lsmede 
die van de woonplaats van den geadresseerde ; 

d. elk overeengekomen woord, dat voldoet 
aan de voorwaarden, vastgesteld bij artikel 12 
van dit reglement ; 

e. elk teeken, elke letter, elk op zich zelf 
staand cijfer, alsmede elk leesteeken, elk af
kapp;ngs- of elk koppelteeken, dat op verzoek 
van den afzender moet worden overgebracht ; 

/. de onderstreping ; 
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g. de haakjes (de heide teekens, waaruit zij 
bestaan) ; 

h. de aanhalingsteekens (de beide teekens 
die aan het begin en aan het einde van één en 
dezelfde zinsnede staan); 

7. Jndien de verschillende deelen van elk der 
uitdrukkingen, welke voor één woord worden 
geteld en welke aanduiden : het kantoor van 
bestemming of kuststation ; 

het ~cheepsstation ; 
het onderdeel van het land ; 
het land van bestemmin~ ; 
de in telegrafische postwissels voorkomende 

bovenbedoelde namen, 
niet al~ één woord ge~chreven zijn, worden 

zij door den aannemenden ambtenaar aaneen
gevoegd. 

8. In telegrammen, waarvan de inhoud 
uitsluitend in verstaanbare t aal is gesteld, wordt 
elk woord en elke toegelaten samenvoeging 
onderscheidenlijk voor zooveel woorden geteld, 
als z~j aantal malen 15 letters bevat ten volgens 
het M:orse-alphabet; de eventueel overscbie
tende letters, minder dan 15, worden ook voor 
één woord geteld. Banktelegrammen en der
gelijke, welker inhoud in verstaanbare taal is 
gesti:ld en waarbij als eerste woord van den 
mhoud een sleutelwoord voorkomt, worden op 
dezelfde w\jze behandeld. De lengte van dat 
woord mag echter 10 letters niet te boven gaan. 

9. In overeengekomen taal is de maximum
lengte van een woord op tien letters vastgesteld, 
gerekend volgens de bepalingen van artikel 12, 
3de lid. Woorden in verstaanbare taal, voor
komende in den inhoud van een gemengd tele
gram, d.w.z. samengesteld uit woorden in ver
staanbare en in overeengekomen taal, worden 
voor één woord geteld, indien zij niet meer dan 
tien letters bevatten ; bij langere woorden geldt 
elk tiental letters, alsmede de overschietende 
1etters, minder dan tien, voor één woord. Indien 
dit gemengd telegram bovendien cijferschrift 
bevat, worden de gedeelten in cijferschrift 
volgens het bepaalde in het 12de en 13de Jid 
van dit artikel geteld. Indien het gemengd tele
gram alleen bestaat uit gedeelten in verstaan
bare taal en gedeelten in cijferschrift, worden 
de gedeelten in verstaanbare taal geteld volgens 
het Sste lid en die in cijferschrift, volgens het 
12de en 13de lid van dit artikel. 

10. Het adres van telegrammen, waarvan 
de inhoud geheel of gedeeltelijk in overeen~e
komen taal is gesteld, wordt voor de prijs
berekening geteld volgens het bepaalde bij het 
6de en Sste lid van dit artikel ; de onderteeke
ning wordt volgens dezelfde regelen geteld, met 
uitzondering van sub b van het 6de Jid. 

ll. Woorden, welke door een afkappings
teeken zijn gescheiden, of door een koppel
teeken zijn verbonden, worden onderscheidenlijk 
als op zich zelf staande woorden geteld. 

T e 11 e n v a n c ii f e r- e n Ie t t e r
g roepen. 

12. Groepen van cijfers of letter~, handels
merken, welke uit cijfers en letters zijn samen
gesteld, worden voor evenveel woorden geteld, 
als zij aantallen malen vijf cijfers of letters 
bevatten ; de overschietende letters of cijfers, 
minder dan vijf, worden ook voor één woord 
geteld. Elk der samenvoegingen ae, aa, ao, oe, 
ue en ch, wordt voor twee letters geteld. 

13. Punten, komma's, dubbele punten, 
s•.repen en breukstrepen worden in de groep, 
waarin zij voorkomen, als een cijfer of letter 
geteld. Hetzelfde is van toepassing op letters 
of cijfers, welke in een adres, zelfs al komt dat in 
den inhoud of de onderteekening van een 
telegram voor, bij een huisnummer zijn gevoegd. 

Ongeoorloofde samenvoeginge n. 
14. M:et het taalgebruik strijdige samenvoe

ging of verandering van woorden 1s niet geoor
[oofd ; ook niet ·wanneer de samenvoegingen of 
wijzigingen verborgen zijn achter een omzetting 
van de volgorde van letters of lettergrepen. 
Intusschen kunnen namen van steden en landen, 
familienamen aan eenzelfden persoon toebe
hoorend, volledige benamingen van plaatsen, 
pleinen, boulevards, straten en andere openbare 
wegen, namen van schepen, samengestelde 
woorden, als zoodanig in het Engelsch en 
Fransch toegelaten, en waarvan zoo noodig de 
juistheid moet kunnen worden aangetoond, 
geheele getallen, breuken, voluit in letters ge
schreven t iendeelige breuken of gebroken ge
tallen als één woord aaneengeschreven worden, 
dat geteld wordt overeenkomstig het n het 
Sste en 9de lid van dit artikel bepaalde. Voluit. 
in letters seschreven getallen, waarbij de cijfers 
afzonderli,1k of in groepen zijn aangeduid, b.v. 
dertigdertig in plaats van drieduizenddertig 
of zesvierzes in plaats van zeshonderdzesen
veertig, zijn eveneens toegelaten en worden ge
teld naar reden van 15 of 10 letters per woord. 

15. Indien een telegram met het taalgebruik 
strijdige samenvoegingen en veranderingen van 
woorden bevat in een andere taal, dan die van 
het land van afzending, niet vallende onder toe
passing van het 14de lid vaP dit artikel, wordt 
het t elegram niet afgeleverd, tenzij de geadres
seerde het door den afzender te weinig betaalde 
voldoet.Weigert de geadresseerde deze betaling, 
dan wordt daarvan ambtshalve per nota kenms 
gegeven aan den afzender, die het verschuldigde 
alsdan kan bijbetalen, ten einde de latere 
aflevering te verzekeren. 

16. Voor de toepassing van dit artikel wordt 
een schip beschouwd als deel uit te maken van 
het grondgebied van den Staat, waartoe het 
behoort. 

Tarief. 

24. 1. De seinkosten· voor telegrammen 
t usschen twee Nederlandsche kantoren in ver
schillende plaatsen bedragen : 50 cent voor de 
eerste 10 woorden of minder ; 10 cent voor elke 
volgende 5 woorden of minder, van 11 tot en 
met 50 woorden en 10 cent voor elke volgende 
10 woorden of minder, voor de woorden boven 
de 50. 

2. Voor locaaltelegrammen, waaronder zijn 
te verstaan telegrammen, welke afgeleverd 
worden door het kantoor van afzending, of 
welke gewisseld worden tusschen kantoren 
gelegen binnen den kosteloozen bestellingskring 
van een Rijkskantoor, bedragen de seinkosten 
40 cent voor de eerste 10 woorden of minder ; 
voor de woorden boven 10 worden de seinkosten 
berekend als in het eerste lid van dit artike l 
is bep_aald. 

3. Laatstgenoemd tarief geldt mede voor 
telegrammen tusschen kantoren in plaatsen, 
welke aan elkander grenzen, indien de locale 
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gesteldheid daarvoor naar het oordeel van den 
Directeur-Generaal der P osterijen en Tele
grafie reden geeft. 

4. Het tarief voor radiotelegrammen omvat 
naar omstandigheden : 

a. 1. de kusttaks, toekomende aan het kust
station; 

2. de scheepstaks, toekomende aan het 
scheepsstation ; 

b. de kosten voor de verzending langs de 
verkeerswegen va n het t elegraafnet, berekend 
naar de gewone regelen, met dien verstande, dat, 
met a fwijking van het bepaalde in het eerste, 
tweede en derde lid van dit artikel, deze kosten 
voor telegrammen, afkomstig van of bestemd 
voor Nederlandsche kantoren te land en ie 
wisselen door tusschenkomst van Rijkskust
stations, bedragen 4 cent per woord met een 
minimum van 40 cent per telegram. 

c. de transittaksen voor de overnemende 
kust- of scheepsstations en de kosten voor de 
bijzondere diensten, welke door den afzender 
worden verlangd. 

5. De trans1ttaks voor een radiotelegram 
word t voor elk overnemend station slechts één
maal in rekening gebracht. 

6. De kust- en de transittaks van de Rijks
kuststations bedragen 20 cent per woord met 
een minimum van 2 gu lden per telegram. 

7. De kusttaks van de Rijkskuststations is 
niet verschuldigd voor t elegrammen , welke 
langs radiotelegrafischen weg a lleen tusschen 
die stations en de Nederlandsche lichtschepen 
worden gewisseld ; voor deze telegrammen is 
uitsluitend het tarief, genoemd in het eerste lid 
van dit artikel, van toepassing. 

8. Op elk kantoor zijn tarieven ter inzage voor 
het publiek voorhanden. 

Betaling van telegramkosten. 
25. 1. Behoudens de bij dit reglement ver

melde uitzonderingen, worden de voor een 
t elegram verschuldigde kosten van den afzender 
geheven. 

2. Deze kan echter verlangen, dat zijne tele
grammen op het Rijkskantoor van zijne woon
plaats, of, na het bekomen van bijzondere ver
gunning van de telegraafadministratie, op andere 
Rijkskantoren, zonder dadelijke betaling worden 
aangenomen, mits op eene doo~ hem aan te 
wijzen rekening bij den postchèque- en giro
dienst een voldoend saldo aanwezig is tot nadere 
verrekening van de verschuldigde kosten, en 
de houder dier rekening machtiging heeft 
gegeven deze kosten van zijne rekenmg te doen 
afschrijven. Indien van deze bevoegdheid wordt 
gebruik gemaakt, is voor de aanbieding van elk 
t elegram boven de gewone kosten een recht van 
5 cent verschuldigd. 

3. H et door den afzender voor een telegram te 
betalen bedrag wordt steeds tot het naast 
hoogere door vijf deelbare getal afgerond. 

4. Indien er betaline bij ontvangst moet plaats 
hebben, wordt het telegram slechts tegen be
t aling van de verschuldigde kosten aan den 
geadresseerde afgeleverd, beha lve wanneer in 
het reglement anders bepaald wordt. 

Aanbieding van telegrammen per telefoon of per 
telegrafische verbinding. 

26. Van telefonisch aangesloten perceelen 
uit kunnen telegrammen per telefoon worden 

aangeboden aan het Rijkskantoor, waarop dez~ 
perceelen zijn aangesloten, of aan een door de 
telegraafadministratie daarvoor aangewezen 
Rijkskantoor ; van perceelen uit, welke in 
telegrafische verbinding met een Rijkstelegraaf
kantoor staan, kunnen, langs de in art. 8 be
doelde verbinding, eveneens t elegrammen wor
den aangeboden , mits zoowel bij aanbieding 
per telefoon, als langs eene telegrafische ver
binding, vooraf door den afzender eene rekening 
bij den postchèque- en girodienst met voldoend 
saldo wordt aangewezen, waarvan met mach
tiging van den houder dezer rekening, de voor 
het telegram versohuldigde kosten kunnen 
worden afgeschreven . Voor de aanbieding per 
telefoon, of langs eene verbinding, als bedoeld in 
art. 8, is voor elk telegram, boven de gewone 
kosten, een recht van 10 cent verschuldi&d. 
Het recht, aangegeven in ar t. 25, tweede hd, 
is op deze t elegrammen niet van toepassing. 

Ontvangbewijzen voor aangeboden telegrammen. 
27. 1. De afzender van een telegram heeft h_et 

recht daarvan een ontvangbewtjs te vragen, 
waarop het bedrag der kosten is vermeld. 

2. Voor elk ontvangbewijs is 10 cent ver
schuldigd. 

Bij- en nabetaling door den afzender .. 
28. Behoudens het geval van naseining, be

doeld in art. 48, sub b, is de afzender verplicht 
tot betaling van de kosten, welke bij aankomst 
moeten worden geheven en niet door den ge
adresseerde worden betaald, ten gevolge van 
diens weigering, of omdat het niet mogelijk is 
hem te vmden. 

Vergissingen bij de prijsberekening. 
29. 1. De bij vergissing te weinig geheven 

telegramkosten moeten door den afzender 
worden bijbetaald, terwijl te veel geheven 
telegramkosten ambtshalve aan den recht
hebbende worden terugbetaald. 

2. Verschillen van 10 cent of minder blijven 
on verrekend. 

Vrijstelling van kosten. 
30. Volgens regelen door Onzen Minister van 

Waterstaat te stellen en in de gevallen daarbij 
bepaald, worden noodsein telegrammen kosteloos 
overgebracht. 

Overkomst van de telegrammen. 
31. 1. Den afzender van een telegram wordt 

geene toezegging gedaan omtrent den t ijd, 
waarop het zijne bestemming zal bereiken. 

2. Indien zich echter b\j de aanbieding of na 
de aanneming van een tele11,ram aanmerkelijke 
vertraging laat voorzien, moet de afzender, voor 
zooveel mogelijk, daarvan verwittigd worden. 

Volgorde bij de overseining. 
32. 1. De overseining van telegrammen 

geschiedt in het binnenlandsch verkeer in de 
volgende orde : 

a. noodseinen, alsmede telegrammen, welke 
in verband daarmede, of in verband met de be
veiliging van menschenlevens bij de zee- en 
luchtvaart, worden gewisseld ; 

b. regeeringstelegrammen van de Koningin 
en van de leden van 1'et Koninklijk Huis ; 

c. regeeringstelegrammen van de :Ministers, 
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hoofden van Departementen van a lgemeen 
bestuur; 

d. regeeringstelegrammen van den Vice
President van den Raad van State ; 

e. regeeringstelegrammen van de Commis
sarissen der Koningin in de provinciën ; 

f. regeeringstelegrammen van den Directeur 
van het Kabinet der Koningin ; 

g. regeeringstelegrammen van den chef van 
den Generalen Staf, den chef van den Marine
staf, de Bevelhebbers in de Militaire afdeelingen 
en de commandanten (c.q. ondercomman
danten) der Marine ; 

h. regeeringstelegrammen, bedoeld in artikel 
19, onder l; 

i. regeeringstelegrammen van den Hoofd
ins,Ilecteur-Generaal van spoor- en tramwegen ; 

1· regeeringstelegrammen van de Neder
landsche en vreemde gezanten en consuls ; 

k. overige regeeringstelegrammen (behalve 
die sub q genoemd); 

Z. dringende diensttelegrammen ; 
m. weerberichten ; 
n. dringende nota's, nota's betrekking heb

bend op storing van de verkeerswegen en be
taalde nota's ; 

o. dringende bijzondere telegrammen ; 
p. niet-dringende diensttelegrammen en 

nota's; 
q. regeeringstelegrammen, waarvoor de af

zender heeft afgezien van den voorrang bij de 
overseining, en niet-dringende bijzondere tele
grammen; 

r. uitgestelde telegrammen. 
2. Overigens wordt de volgorde voor tele

grammen van gelijken rang, zooveel mogelijk 
en behoudens nader door den Directeur-Gene
raal der Posterijen en Telegrafie vast te stellen 
uitzonderingen, bepaald door den tija, waarop 
zij door de afzenders zijn aangeboden. 

3. In geval van oorlog, oorlogsgevaar of 
andere buitengewone omstandigheden, volgen 
de regeeringstelegrammen, verzorder door of 
namens den Opperbevelhebber van Land- en 
Zeemacht op de regeeringstelegrammen in het 
eerste lid sub c bedoeld ; de in het "Voorschrift 
betreffende het verzenden van milita ire tele
grammen en het voeren van militaire inter
locale gesprekken in geval van oorlog, oorlogs
gevaar en andere buitengewone omstandig
heden" bedoelde militaire telegrammen met 
s:poed hebben alsdan voorrang boven alle ove
rige regeeringstelegrammen. In de hierbedoelde 
omstandigheden moet voor militaire telegram
men met spoed, wanneer zulks door den af
zender bepaald noodzakelijk wordt geacht, des
verlangd de overseinin& van alle telegrammen, 
behalve die van regeermgatelegrammen en die 
bedoeld sub a, eerste lid, worden onder
broken. 

4 De overseining van telegrammen geschiedt 
in het buitenlandsch verkeer in onderstaande 
volgorde: 

a. regeeringstelegrammen ; 
b. drmgende diensttelegrammen ; 
c. weerberichten ; 
d. drin!<,ende nota's en nota's betrekking 

hebbend op storing van de verkeerswegen; 
e. dringende bijzondere telegrammen; 
/. niet-dringende diensttelegrammen en nota's; 
g. regeeringstelegrammen, waarvoor de af-

1.ender heeft afgezien van den voorrang bij de 

oversemmg en niet-dringende bijzondere tele
grammen; 

h. uitgestelde telegrammen. 
Aan noodseinen, alsmede aan telegrammen 

welke in verband daarmede worden gewisseld, 
en aan telegrammen, betreffende de beveiliging 
van menschenlevens bij de zee- en luchtvaart 
is voorts de volstrekte voorrang toegestaan. 

M ededeelingen ambtshalve. 
33. De naam van het kantoor van afzending, 

het volgnummer van het telegram, de dag
teekening, de tijd van aanneming, de aan
wijzing van den verzendingsweg en de woorden, 
getallen of teekens, welke cle ambtelijke inlei
ding vormen, worden den geadresseerde ambts
halve mede6cdeeld. 

Ilij de verderseining langs het telegraafnet, 
vermeldt het kuststation als aanduiding van 
het kantoor an afzending, den n,i,am van het 
mobiele station van afzending, zooals deze in de 

aamlijst van radiotelegraafstations voorkomt 
en ook eventueel den naam van het laatste 
mobiele station, dat zijn tusschenkomst heeft 
verleend. Deze aanwijzingen worden gevolgd 
door den naam van het kuststation. 

Alle radiotelegrammen moeten de aanwijzing 
Radio dragen, welke ambtshalve wordt mPde
geseind. 

Verzending van telegrammen. 

34. 1. De afzender van een telegram naar het 
buitenland, die den verzendingsweg voor zijn 
telegram wil voorschrijven, stelt de overeen
komstige uitdrukking op zijn minuut. Ook 
kan hij slechts een gedeelte van den af te leggen 
weg aangeven. De betrokken kantoren zijn 
geliouden, zich naar zijn aanwijzingen te ge
dra~en, tenzij op den voorgeschreven weg 
stormg of ·klaarblijkelijke ophooping bestaat, 
in welke gevallen de afzender geen bezwaar 
kan maken tegen het gebruik van een anderen 
weg. 

2. Indien de verzending van een telegram 
zoowel per draad als per draadlooze kan ge
schieden, heeft de afzender het recht te ver
zoeken, dat het telegram per draad of per draad
Iooze wordt verzonden ; op de minuut wordt 
dan door hem een desbetreffende duidelijke 
aanwijzing i,estelrl. Deze aanwijzing wordt door 
den telegraafdienst als een aanduiding van den 
verzendingsweg beschouwd. 

3. In geen geval worden regeeringstelegram
men, waarvan ovcrseining per draad verlangd 
is, per draadlooze verzonden, behalve, wanneer 
de afzender, nadat met hem behoorlijk overleg 
is gepleegd, tot overseining langs draadloozen 
weg machtiging heeft gegeven. -in geen geval 
worden regeermgstelegrammen, waarvan over
seining langs draadloozen weg is verzocht, per 
draad verzonden, behalve wanneer de afzender, 
nadat met hem behoorlijk overleg is gepleegd, 
tot overseining per draad machtiging heeft ge
geven. 

4. De overige telegrammen, waarvan over
seining per draad verlangd is, worden slechts 
langs draadloozen weg verzonden, wanneer de 
draadweg gestoord is, zonder uitzicht op een 
spoedig herstel. Omgekeerd worden de overige 
telegrammen, waarvan overseining langs draad
loozen weg is verlangd, slechts per draad ver-
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zonden, wanneer de radioweg gestoord is, 
zonder uit zicht op een spoedig herstel. 

5. Overigens wordt rekening gehouden met 
die aanwijzmgen door den afzender betreffende 
d".n verzen.!mgsweg gegeven, welke in door den 
Drrecteur-Gen0't"aal der Posterijen en Telegrafie 
te stellen regelen zijn t oegelaten . 

6. Indien de afzender omtrent den verzen
dingsweg voor telegrammen naar het buiten
land, waarvoor verschillende wegen open staan, 
geen enkele aanwijzing heeft gi,daan, wordt 
geh.-.ndeld overeenkomstig daaromtrent door 
hooger genoemden Directeur-Generaal te stellen 
r egel en. 

Verzending van telegrammen bi,j staring. 
35. I . Bij storing van de gemeenschap tusschen 

twee Nederlandsche kantoren wordt, zoo moge
lijk, de verzending van de telegra=en langs de 
lijnen van een aangrenzend land beproefd, 
zonder dat uit dezen hoofde den afzender 
eenige kosten, boven het gewone binnenlandsche 
tarief, in rekening worden gebracht-

2. Bij storing van den goedkoopsten weg in 
het buitenlandsch verkeer wordt den afzender 
de prijs van den minst kostbaren der over
blijvende wegen in rekening gebraeht , tenzij 
door hem van de bevoegdheid, bedoeld in het 
eerste lid van art. 34, is gebruik gemaakt, om 
zelf den weg voor de verzending van zijn tele
gram aan te wijzen, in welk geval hij het daar
voor geldende tarief moet betalen. 

3. Telegrammen van of voor een kantoor, 
dat geheel buiten gemeenschap is, worden per 
post aan het naaste kantoor gezonden, dat tot 
verderseining in staat is . 

I ntrekking van een telegram op verzoek van den 
afzender. 

36. 1. De afzender van een telegram, of zijn 
gemachtigde, kan, indien hij zijn hoedanigheid 
a ls zoodanig bewijst, de overseining van dat 
telegram stuiten, wanneer daartoe nog gelegen
heid bestaat. 

2. Wanneer een afzender zijn telegram 
intrekt, vóór de overseining ervan is begonnen , 
worden de kosten terugbetaald onder inhouding 
van 10 cent. Onder gelijke inhouding geschiedt 
terugbetaling en teruggaaf van het telegram, 
wanneer dit niet vóór een door den afzender 
schriftelijk opgegeven tijdstip kan worden ver
zonden. 

3. Indien het telegram door het kantoor van 
afzending is overgeseind, kan de afzender de 
intrekking alleen verzoeken per betaalde nota, 
gericht aan het kantoor van bestemming 
(art. 21). De afzender moet, naar keuze den 
prijs betalen van een antwoord per telegraaf, of 
van een antwoord per post op de nota van 
intrekking. Voor een antwoord per post moet 
zoowol in het binnenlandsch verkeer, als in dat 
met het buitenland, 20 cent worden betaald. 

4. Indien het telegram aan den geadre~seerde 
is afgeleverd, wordt deze, behalve wanneer in 
de ST een tegenovergestelde aanwijzing voor
komt, omtrent de intrekking van het telegram 
ingelicht. 

5. Het kantoor, dat het telegram intrekt, of 
de nota van intrekking aan den geadresseerde 
aflevert, licht het kantoor van afzending in. 
Deze mededeeling geschiedt per telegraaf, als 
de afzender de kosten van een antwoord per 

t elegraaf, op de not a. tot intrekking heeft be
taald ; in het tegenovergestelde geval wordt 
het antwoord per post verzonden . 

6. Wanneer een telegram naar het buiten
land wordt ingetrokken, vóór dit het kantoor 
van bestemmmg bereikt heeft , betaalt het 
kantoor van afzending aan den afzender de 
kosten van het oorsvronkelijke t elegram, van 
de nota t ot intrekkmg en eventueel van het 
vooruitbet aalde telegrafische antwoord daarop 
t erug, na aftrek van de kosten van het oorspron
kelijke t elegram, van de not a tot intrekking en : 
eventueel van het vooruitbetaalde telegrafische 
antwoord daarop voor zooveel den doorloo
pen afstand betreft. 

Weigering en stuiting van telegrammen. 
37. 1. Indien een telegram geweigerd wordt 

op grond van artikel 14 van de Telegraaf- en 
Telefoonwet 1904 (Staatsblad n°. 7), wordt 
daarvan, met opgaaf van redenen, per telegraaf 
kennis gegeven aan den Directeur-Generaal der 
Posterijen en Telegrafie. 

2. Indien eerst na de aanneming, doch nog 
vóór de overseining van een telegram, of ook 
na het overseinen daarvan, blijkt, dat de inhoud 
strijdig is met de veiligheid van den Staat, de 
openbare orde of de goede zeden wordt het, met 
opgaaf van redenen, per telegraaf, t er kennis 
van den Directeur-Generaal der Posterijen en 
Telegrafie gebracht. 

3. Ten aanzien van reeds overgeseinde tele
grammen behoort het betrokken kantoor zich 
vooraf te overtuigen, dat de bestelling daarvan 
nog kan worden gestuit. Het kantoor van be
stemming geeft aan een aanvraag tot stuiting 
der bestelling, onder zoodanige omstandigheden, 
gevolg. 

4. Indien in het internationaal verkeer, om de 
in het tweede lid van dit artikel vermelde 
redenen, stuiting van een telegram heeft plaats 
gevonden, of indien de stuiting een gevolg is 
van schorsing van het telegrafisch verkeer, 
wordt daarvan terstond kennis gegeven aan 
het kantoor van afzending, behalve in de ge
vallen, waarin de kennisgeving gevaarlijk kan 
schijnen voor de veili6heid van den Staat. 

Bestellingskring. 
38. Door elk Rijkskantoor in ederland, voor 

zoover dit met bestelling belast is, worden de 
telegra=en binnen den door of vanwe6e den 
Directeur-Genern.al der Posterijen en Telegrafie 
vast te stellen kring, kosteloos besteld. Aan 
telegraafkantoren in spoorwegstations, gelegen 
buiten dien kring, kan door Onzen Minister van 
Waterstaat het heffen van bestelgeld worden 
toegestaan. Dit bestelgeld bedraagt bij vooruit
betaling door den afzender, 40 cent. Deze schrijft 
dan boven het adres van het telegram de aan
wijzing "Bestelgeld betaald" of =DP.=. Indien 
het bestelgeld ten laste van den geadresseerde 
komt, wordt het dezen tot het werkeJ-ijk uit
geschoten bedrag, naar gelang van den afstand, 
m rekening gebracht. · 

Behandeling van de telegrammen ten kantare 
van bestemming. 

39. 1. De telegra=en worden, volgens hun 
adres, aan huis, poste-restante, of telegraaf
restant afgP,leverd. Zij kunnen ook, op verzoek 
van den geadresseerde, per telefoon, of langs 
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eene verbinding, als bedoeld in art. &l, aan hem 
worden afgeleverd. 

2. Voorts heeft, tenzij de geadresseerde het 
tegendeel heeft verzocht, eveneens aflevering 
per telefoon plaats : 

a. indien de afzender van een binnenlandsch 
telegram boven het adres va.n zijn teleO'ram de 
betaalde dienstaanwijzing "telefoon" p laatst · 

b. indien in het adres van een telegram n~ 
den naam van den geadresseerde het woord 
"téléphone" of "telefoon" en het nummer of de 
letter van zijn telefoonaansluiting voorkomt. 

3. Aflevering per telefoon of lan&s eene ver
binding, a ls bedoeld in art. 8, geschiedt, zonder 
dat daarvoor bijzondere kosten in rekening 
worden gebracht. 

4. Terstond na de ontvangst worden de tele
grammen in volgorde van den tijd van op
neming, rekening houdende met hunnen voor
rang, afgeleverd. 

Be.stelling. 
40. 1. Een aan huis bezorgd telegram kan 

worden afgeleverd aan den geadresseerde, de 
volwassen leden van zijn gezin, zijn bedienden, 
huurders of gasten of aan den concierge van 
het hotel of het huis, tenzij de geadresseerde 
schriftelijk een bijzonderen gemachtigde heeft 
aangewezen, of de afzender van een binnen
landsch telegram, door boven het adres de 
betaalde dienstaanwijzing "Eigenhandig" _ of 
=MP= te plaatsen, heeft verzocht, de.aflevermg 
uitsluitend aan den geadresseerde zelf te doen 
plaats hebben. 

2. De afzender van een binnenlandsch tele
gram kan eveneens verzoeken, dat het telegram 
open wordt afgeleverd, door boven het adres 
de betaalde dienstaanwijzing =Open= te 
plaatsen. 

3. Voor buitenlanclsche telegrammen kan ook 
aflevering uitsluitend aan den geadresseerde 
zelf, of open aflevering worden gevraagd, voor 
zooveel het land van bestemming zich tot afle
vering· in eigen handen of tot open aflevering 
bereid heeft verklaard. De afzender plaatst dan 
ho ven het adres de betaalde dienstaanwijzing 
=MP= respectievelijk =Ouvert=. 

4. Bij de afgifte van een te.egram kan ge
vorderd worden, dat door of namens den ge
adresseerde een ontvangbewijs wordt onder
teekend, waarop dan tevens het uur van de 
ontvangst wordt ingevuld. Die onderteekening 
moet door den geadresseerde in persoon ge
schieden, indien · het telegram de aanwijzing 
=MP= draagt. 

5. Indien de deur aan het aangewezen adres 
niet open is, of de besteller niemand vindt, die 
het telegram voor den geadresseerde wenscht 
aan te nemen, wordt een kennisgeving aan de 
aangewezen woning achtergelaten en het tele
gram naar het kantoor teruggebracht, ten einde 
het aan den geadresseerde, of zijn gemachtigde 
op aanvraag van een van beiden te kunnen 
afleveren. Telegrammen, waarbij geen bijzondere 
voorzorgen inzake de aflevering behoeven in 
acht te worden genomen, worden echter in de 
brievenbus van den geadresseerde geworpen, 
~anneer overigens geen twijfel omtrent de 
woonplaats van dezen bestaat. 

6. Een telegram met adres "telegraaf restant" 
wordt aan het telegraafloket aan den geadres
seerde of zijn vertegenwoordiger, indien deze 

daartoe behoorlijk gemachtigd is, uitgereikt ; 
~ij _zijn gehouden hun _identiteit te bewijzen, 
mdien dit van hen geërscht wordt. 

7. Regeeringstelegrammen, bestemd voor 
kantoren met nachtdienst, welke na 11 uur des 
avonds worden ontvangen, alsmede bijzondere 
telegrammen, voorzien van de aa:q.wijzing 
=Nacht= of =Nuit= worden dadelijk besteld. 
Zulks geschiedt eveneens met de bijzondere 
telegrammen, welke niet deze aanwijzing 
dragen, indien het kantoor van bestemming het 
dringend karakter van het telegram opmerkt. 
De bestelling van de overige telegrammen met 
inbegrip van die met de aanwijzing =Dag= 
of =Jonr=, geschiedt den volgenden morgen; 
des zomers ten 6 uur 30 en des winters ten 7 uur 
30. 

Onbestelbare telegrammen. 
41 . 1. Indien een telegram niet kan worden 

afgeleverd, zendt het kantoor van bestemming, 
zonder uitstel, aan dat van afzending een nota, 
welke de oorzaak van de onbestelbaarheid aen
geeft, eventueel aangevuld met de vermelding 
van de reden der weigering (art. 23, 15° lid), 
of van het bedrag der kosten, waarvan de 
inning bij den afzender moet worden beproefd 
(art. 28). In de kennisgeving van onbestelbaar
heid geschiedt mededeeling van de in art. 48, 
12e lid, bedoelde nazending per post. 

2. H et kantoor van afzending vergewist 
zich van de juistheid van het adres en mdien 
dit laatste verminkt is, wordt het dadelijk per 
nota verbPterd. Indien het adres niet verminkt 
is, geeft het kantoor van afzending, zoo mogelijk, 
van de nota van onbestelbaarheid kennis aan 
den afzender. 

3. De geadresseerde van een nota van onbe
stelbaarheid kan het adres van het oorspronke
lijke telegram slechts overeenkomstig het be
paalde in artikel 21 aanvullen, verbeteren of be
vestigen. 

4. Indien het telegram, na afzending der nota 
van onbestelbaarheid, door den geadresseerde 
wordt afgehaald, of indien het kantoor van 
bestemming het telegram kan afleveren, zonder 
een der nota's ter verbetering, als hierboven 
bedoeld, te hebben ontvangen, zendt het aan 
het kantoor van afzending een tweede nota, 
tenzij de aflevering door middel van een kennis
geving van ontvang per telegraaf wordt bericht. 
De nota betreffende de aflevering wordt den 
afzender medegedeeld, indien h.ij kennis heeft 
gekregen van de onbestelbaarheid . 

5. Onbestelbare telegrammen worden bij het 
kantoor van bestemmmg bewaard gednrende 
twee en veertig dagen, te rekenen van den dag 
volgende op dien van ontvangst. 

Afwijking van de gewone wijze van bezorging. 
42. 1. Op elk Rijkstelegraafkantoor, Bijtele

graafkantoor of Wijktelegraafkantoor, dat met 
bestelling is belast, is een register voorhanden, 
waarin• verzoeken van belanghebbenden om 
afwijking van de gewone bestelling van hunne 
telegrammen, bijv. door bezorging op bepaalde 
uren ter beurze, op een kantoor of elders, wor
den ingeschreven. 

2. Voor verzoeken tot het doen afleveren van 
telegrammen voor eenzelfden 1;1eadresseerde aan 
adressen, welke afhankelvk zijn van dag, tijd, 
geval of omstandigheid, 1s biJ vooruitbetaling 
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-een inschrijvingsrecht verschuldigd van 30 
.gulden per kalenderjaar, in de gevallen en voor 
de kantoren, als door Onzen Minister van 
Waterstaat zal worden bepaald. Het recht 
van 30 gulden kan worden verdubbeld bij ver
zoeken, welke ter beoordeeling van Onzen voor
noemden Minister, of de door dezen aan te 
wijzen autoriteit, door hun omvang daartoe 
.aanleidin~ geven. 

3. In bijzondere gevallen kan van de in het 
voorgaande bedoelde betaling door of vanwege 
-Onzen Minister van Waterstaat ontheffing 
worden verleend. 

4. H et verdere nopens deze verzoeken wordt 
-geregeld door of vanwege Onzen meerge
noemden Minister. 

Dringende telegra,nmen. 
43. 1. De afzender van een bijzonder telegram 

in het binnenlandsch verkeer of bestemd voor 
.een land, in het verkeer waarmede dit is toege
laten, kan voorrang bij de oversein.ing en bij de 
.aflevering ter plaatse van bestemming verkrij
_gen, door de betaalde dienstaanwijzing "Drin
gend" of = D= boven het adres te schrijven 
,en het drievoud van den prijs van een gewoon 
telegram van hetzelfde woordental over den
-zelfden afstand te betalen. 

2. Voor radiotelegrammen wordt verwezen 
naar artikel 54, 13e lid, van dit reglement. 

Gedeeltelijk dringende telegra,nmen. 
44. De afzender van een telegram, bestemd 

voor een land, in het verkeer waarmede dit is 
toegelaten, kan verzoeken, dat zijn telegram 
-over gedeelten van den af te leggen weg dringend 
wordt overgebracht. Hij vermeldt dan boven 
het adres de betaalde .dienstaanwijzing =PU= 
.en betaalt voor het gedeelte van den weg, 
waarover het telegram als dringend moet worden 
.geseind, den drievoudigen prijs. 

Telegra,n,nen met antwoord betaald. 
45. 1. De afzender van een telegram kan het 

.antwoord, dat hij van zijn correspondent vraagt, 
vooruit betalen, door boven het adres de be
taalde dienstaanwijzing "Antwoord betaald" 
-0f =RP= te plaatsen, aangevuld met de ver
melding van het voor het antwoord betaalde 
bedrag, aldus =RP 0.50= of =RP 3.00= ; 
voor een telegram naar het buitenland wordt 
.het betaalde bedrag in franken en centiemen 
herleid (gl. 0.50= 1 frank) en dit bedrag op 
-dezelfde wijze achter de aanwijzing =RP= 
_geschreven. 

2. Ter plaatse van beste=ing levert het 
kantoor aan den geadresseerde een antwoord
bewijs af, van gelijke waarde, als in het vraag
telegram aangegeven. Dit antwoordbewijs geeft 
-de bevoegdheid, om binnen de !;rens zijner 
waarde, een telegram met willekeurige bestem
ming te verzenden, van een willekeurig kantoor 
uit van de Administratie, waartoe het kantoor 
behoort, dat het bewijs heeft afgegeven, of 
wanneer het een radiotelegram voor een mobiel 
station betreft, van het station uit, dat het 
.antwoordbewijs heeft afgegeven. 

3. Indien de prijs van een met een antwoord
bewijs gefrankeerd telegram de waarde van 
dat bewijs te boven gaat, moet het meerdere 
door den afzender, die van het bewijs gebruik 
maakt, worden bijbetaald. In het tegengestelde 

geval wordt het verschil tusschen de waarde 
van het bewijs en het bedrag van de werkelijk 
verschuldigde kosten aan den afzender van 
het oorspronkelijke telegram terugbetaald, 
indien het verzoek daartoe binnen zes maanden 
na de dagteekening van afgifte van het ant 
woordbewijs gedaan is en dit verschil ten minste 
1 gulden bectraagt. 

4. Het antwoordbewijs kan slechts gedurende 
zes maanden, gerekend van den dag, volgende 
op dien van afgifte, voor de frankeermg van een 
telûgram gebruikt worden. 

5. Indien de geadresseerde het antwoord
bewijs geweigerd heeft, of er om een of andere 
reden geen gebruik van heeft gemaakt, wordt 
het bedrag van dat antwoordbewijs aan den 
afzender van het telegram terugbetaald, indien 
zulks binnen den termijn van geldigheid van 
het antwoordbewijs, door den afzender, of 
door den geadresseerde gevraagd wordt. 

6. Wanneer het antwoordbewijs niet aan 
den geadresseerde is kunnen worden uitgereikt, 
omdat het niet mogelijk was dezen te vinden, 
wordt het bedrag aan den afzender terug
betaald, indien deze, voordat de termijn van 
geldigheid is verstreken , hiertoe het verzoek 
doet. Het kantoor van bestemming maakt in 
dit geval het bewijs ongeldig, terwijl het tele
gram, van een desbetreffende aanteekening 
voorzien, gedurende den voorgeschreven termijn 
wordt bewaard. 

Telegrammen met collationneering. 
46. 1. De collationneering heeft ten doel meer 

waarborgen te geven voor een juiste over
brenging der telegrammen. Zij bestaat in de ge
heele herhaling van het tele~am (de ambte
lijke inleiding mbegrepen) en m de vergelijking 
van deze herhaling met de ambtelijke inleiding, 
het adres, den inhoud en de onderteekening 
van bedoeld telegram. 

2. De afzender van een telegram is bevoegd, 
daarvan collationneering te vragen. Hij betaalt 
daarvoor, boven de gewone kosten, een bedrag 
gelijkstaande met de helft van den prijs van een 
gewoon telegram, van hetzelfde aantal woor
den, voor dezelfde bestemming langs denzelfden 
weg, terwijl h.ii boven het adres de betaalde 
dienstaanwijzing "Collationneering" of =TC= 
schrijft. 

3. Regeerings- en diensttelegrammen in 
geheim schrift worden ambtshalve en kosteloos 
gecollationneerd. 

Telegrammen met kennisgeving van ontvang. 
47. l.De afzender van een telegram kan ver

zoeken, dat hem de dagteekening en de tijd, 
waarop zijn telegram aan zijn correspondent 
is afgeleverd, per telegraaf of per post, dadelijk 
na de aflevering wordt medegedeeld. Wanneer 
het telegram per post naar zijn eindbestemming 
wordt overgebracht, poste-restante wordt af
gegeven, of aan het adres van een of ander 
tusschenpersoon wordt afgeleverd, bevat boven
bedoelde mededeeling dagteekening en tijd van 
postverzending, afgifte of aflevering. Indien het 
een telegram voor een mobiel station betreft, 
wordt bovenbedoelde mededeeling door het kust
station of de ku.stseinpost verzonden en daarin 
dagteekening en tijd van overbrenging van het 
telegram naar het mobiele station aangegeven. 

2. Indien de afzender verzoekt, dat de mede-
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deeling hem per telegraaf wordt gedaan, moet 
hij daarvoor een bedrag betalen, gelijkstaande 
met den prijs van een gewoon telegram van 
vijf woorden voor dezelfde bestemming langs 
denzelfden weg. Hij schrijft dan boven het 
adres de betaalde dienstaanwijzing : ,,Kennis
geving van ontvang" of =PC=. 

3. Indien de afzender verzoekt, dat deze 
mededeeling hem per post wordt gedaan, be
taalt hij zoowel in het binnenlandsch verkeer, 
als in dat·met het buitenland, een bedrag van 
20 cent, terwijl hij boven h et adres de betaalde 
dienstaanwijzing "Kennisgeving van ontvang 
per post" of =PCP= schrijft. 

4. In het binnenlandsch · verkeer en in het 
verkeer met de landen, welke dringende tele
grammen toelaten, kan voorrang voor over
seining en aflevering voor de kennisgeving 
van ontvang per telegraaf verzocht worden. 
De afzender betaalt daarvoor den prijs van een 
dringend telegram van vijf woorden voor 
dezelfde bestemming langs denzelfden weg, 
terwijl hij boven het adres de betaalde dienst
aanwijzing : ,,Dringende kennisgeving van 
ontvang" of = PCD= schrijft. 

5. De kennisgeving van ontvang per telegraaf 
wordt in gelijke volgorde met de bijzondere 
telegrammen overgeseind. De kennisgevingen 
van ontvang, betreffende regeeringstelegram
men, alsmede dringende kennisgevingen van 
ontvang, worden echter, wat den voorrang 
betreft, verzonden volgens de voor deze SO()rten 
van telegrammen geldende bepalingen. 

6. Indien een telegram met kennisgeving van 
ontvang niet afgeleverd kan worden, wordt een 
nota van onbestelhaarheid aan het kantoor van 
afzending gezonden, alsof het een gewoon 
telegram betrof, terwijl de kennisgeving van 
ontvang niet wordt opgemaakt. Indien later, 
gedurende den termijn van bewaring van het 
tele<1ram (42 dagen), het telegram aan den 
geadresseerde kan worden afgeleverd, wordt de 
kennisgeving van ontvang terstond opgemaakt 
en overge8emd . 

7. De kosten van de kennisgeving van ont
vang per telegraaf kunnen, na afloop van boven
genoemden termijn, wanneer het telegram niet 
afgeleverd is, aan den afzender op zijn verzoek 
worden terugbetaald. De kosten van de kennis
geving v:.i.n ontvang per post worden nooit 
terugbetaald. 

8. De kennisgeving van ontvang, per telegraaf 
of per post, wordt onmiddellijk na aankomst 
op het kantoor van afzending van het telegram, 
ter kennis van den afzender van het telegram 
gebracht. 

9. Indien het een kennisgeving van ontvang 
inzake een nageseind telegram betreft, int dit 
kantoor van den afzender eventueel het verschil 
tusschen het oorspronkelijk gehevel'. bedrag voor 
de kennisgeving van ontvang en het bedrag, dat 
verschuldigd is, volgens den werkelijk door deze 
kennisgeving afgelegden weg. Indien dit laatste 
bedrag ten minste 1 gulden lager is, dan het 
geheven bedrag, wordt het verschil aan den 
afzender, op zijn verzoek, terugbetaald. 

10. Voor radiotelegrammen wordt verwezen 
naar artikel 54, 13e lid, van dit reglement. 

N aseining van telegrammen. 
a. Op verzoek van den afzender : 
48. 1. Ieder afzender kan, door boven het 
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adres de betaalde dienstaanwijzing "Naseinen" 
of = FS= te schrijven, verzoeken, dat zijn 
telegram door het kantoor van bestemming 
wordt nageseind. . 

2. De afzender van een na te seinen telegram, 
die een kennisgeving van ontvang per telegraaf 
vraagt, moet worden gewaarschuwd, dat, indien 
het telegram buiten de grenzen van het land 
van bestemming wordt nageseind, hij eventueel 
voor den werkelijk door de kennisgeving van 
ontvang doorloopen afstand, het daarvoor 
benood,gd bedrag moet bijbetalen, onver
minderd de betaling van naseiningskosten, 
welke niet bij aankomst zijn geïnd. 

3. Indien een na te seinen telegram, hetwelk 
een der aanwijzingen =RPx= of =PC= bevat, 
buiten de grenzen van het land van bestemming 
moet worden nageseind, past het naseinend 
kantoor de bepalingen van het 14e en 15e lid 
van dit artikel toe. 

4. Indien een telegram van de betaalde dienst
aanwijzing =FS= zonder meer is voorzien, 
vermeldt het kantoor van bestemming in voor
komende gevallen het nieuwe adres, dat ten 
huize van den geadresseerde is opgegeven, en 
seint het telegram naar de nieuwe bestemming 
na. Op dezelfde wijze gaat men door, totdat 
het telegram is afgeleverd, of geen nieuw adres 
meer wordt opgegeven. 

5. Indien aflevering niet kan geschieden en 
geen nieuw adres wordt opgegeven, verzendt 
het laatste kantoor van bestemming de nota 
van onbestelbaarheid, bedoeld in artikel 41, 
le lid. Deze nota moet het bedrag der naseinings
kosten, welke niet van den geadresseerde 
konden worden geïnd, vermelden. Dit bedrag . 
wordt van den afzender ingevorderd. Het 
laatste kantoor van bestemming bewaart het 
telegram, overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 41, laatste lid van dit reglement. 

6. Indien de betaalde dienstaanwijzing = FS= 
vergezeld gaat van opvolgende adressen, wordt 
het telegram aan elk der opgegeven bestem
mingen, eventueel tot aan de laatste over
gesemd ; dit laatste kantoor handelt in voor
komende gevallen overeenkomstig de bepa
lingen van het voorafgaande lid van dit artikel. 

7. De kosten, welke bij aanbieding van na te 
seinen telegrammen geheven worden, zijn enkel 
die voor de eerste bestemming verschuldigd, 
waarbij het volledig adres bij de woordentellmg 
in rekening wordt gebracht. De bij te betalen 
kosten worden van den geadresseerde geheven. 
Deze worden berekend naar het aantal woorden, 
dat bij iedere naseining wordt overgeseind. 

8. Indien de geadresseerde weigert de kosten 
van de naseining te betalen, wordt het telegram 
toch afgeleverd. Per nota., waarin mededeeling 
wordt gedaan van het bedrag van de van den 
afzender in te vorderen kosten, wordt de weige
ring tot betaling ter kennis van het kantoor van 
afzending gebracht. 

9. Voor radiotelegra=en is de betaalde 
dienstaanwijzing "Naseinen" of =FS= niet 
toegelaten. 

b. Op verzoek van den geadresseerde : 
10. Ieder, die zijn bevoegdheid daartoe aan

toont, kan verla-ngen, dat telegrammen, welke_ 
aan zijn adres op een kantoor aankomen, aan 
hem zullen worden nageseind aan een door hem 
opgegeven nieu"' adres. Er wordt dan gehandeld 
overeenkomstig het bepaalde in het le t/m 

38 
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Se lid van dit artikel, maar in plaats dat boven 
het adres de aanwijzing =FS = wordt geschre
ven, vermeldt men de betaalde dienstaan
wijzing "Nageseind uit . . . . " (naam van het 
naseinende Kantoor of van de naseinende 
kantoren). · 

ll. De verzoeken om na.seining moeten 
schrift elijk, per betaalde nota of per post 
gedaan worden. Zij gaan àf van den geadres
seerde zelf uit, àf in zijn naam, van een der in 
artikel 40, l e lid, genoemde personen, welke 
de t elegrammen namens den geadresseerde in 
ontvangst kunnen nemen. Hij, die een zoodanig 
verzoek indient, verbindt zich de kosten te 
betalen, welke niet door het kantoor, dat met de 
bestelling belast is, kunnen worden ingevorderd. 

12. Indien ten huize van den geadre seerde 
van een telegram, dat niet de aanwijzing 
=FS = draagt, het nieuwe adres wordt mede
gedeeld zonder dat opdracht tot naseining 
wordt gegeven, zendt het kantoor van bestem
ming een afschrift van dat telegram per post 
aan h et nieuwe adres, tenzij verzocht is om het 
telegram ten kantore te bewaren of ambtshalve 
naseining geschiedt. Nazending per post ge
schiedt overeenkomstig a rtikel 51 sub b van dit 
reglement. 

13. Indien een nageseind telegram niet afge
leverd kan worden, zendt het laatste kantoor 
van bestemming de in artikel 41, l e lid, bedoelde 
nota van onbestelbaarheid. De betrokken kan
toren verhalen eventueel de niet-in!\evorderde 
kosten op hen, die last tot de naseirung hebben 
gegeven en achtereenvolgens verantwoordelijk 
zijn. Aan den afzender worden geen naseinings
kosten in rekening gebracht. 

14. Indien een kantoor van bestemming een 
telegram met antwoord betaald moet naseinen, 
blijft de aanwijzing = RPx = , zooals deze ont
vangen is, boven het adres staan, terwijl het 
antwoordbewijs, indien dit gereed gemaakt is, 
ongeldig gemaakt wordt. Betreft het een binnen
landsch telegram, dat naar het buitenland 
moet worden nageseind, dan wordt het achter de 
aanwijzing = RP = in guldens uitgedrukte 
bedrag in franken herleid volgens den maatstaf 
gl. 0.50 = 1 frank. Wanneer een kantoor van 
bestemming een telegram met antwoord be
t aald per J?OSt moet nazenden, wordt het ant
woordbewijs aan het telegram gehecht. 

15. In het Europeesch verkeer, wordt- de 
kennisgeving van ontvang van een naar een 
nieuwe bestemming nageseind telegram, door 
het laatste kantoor van bestemming verzonden 
aan dat van afzending. Betreft het een kennis
geving van ontvang omtrent een buiten de 
grenzen van het Europeesch verkeer nageseind 
telegram, dan wordt het vooruitbetaalde bedrag 
gebruikt voor een kennisgeving van ontvang, 
waarin mededeeling van de naseining van het 
telegram wordt gedaan. -

16. In de gevallen, bedoeld in het !Ode, llde 
en l 7de lid, laatste zinsnede, van dit artikel, 
heeft degene, die een telegram laat naseinen, 
de bevoegdheid, zelf de nasemingskosten vooruit 
te betalen, mits het een telegram betreft, dat 
slechts naar één plaats wordt nageseind zonder 
aanwijzingen omtrent eventueele verdere na
seining naar andere plaatsen. 

17. Indien een telegram naar een bepaalde 
plaats moet worden nageseind, zonder aan 
wijzingen omtrent eventueele naseining naar 

' andere plaatsen, kan dengene, die de opdracht 
tot naseining van dit telegram geeft. zelfs ver
zoeken, dat dit dringend wordt nageseind, maar 
hij is dan verplicht, zelf de drievoudige kosten 
te betalen . Omgekeerd kunnen dringende 1.cle
grammen, op verzoek van den geadresseerde, 
of zijn vertegenwoordiger. als gewone tele
grammen worden nageseind , nadat de aan
wijzing = D = is doorgehaald. 

.Meervoudige telegrammen. 
49. 1. Elk telegram kan worden gericht àf aan 

verschillende geadresrnerden in eenzelfde plaats 
of in ·ver~chillende plaatsen, welke door een
zelfde kantoor bediend worden, àf aan een
zelfden geadresseerde aan verschillende wo
ningen in dezelfde plaats of in verschillende 
plaatsen, welke door eenzelfde kantoor worden 
bediend. De afzender echrijft dan boven het 
adres de betaalde dienstaanwijzing "x adressen" 
of = TMx = . De naam van het kantoor van be
stemming komt slechts eenmaal, aan het eind 
van het adres voor. 

2. Bij telegrammen aan verschillende ge
adresseerden gericht, moeten de aanwijzingen 
omtrent de plaats van bestelling zooals beurs, 
station, markt, enz. , achter den naam van 
iederen geadresseerde voorkomen. Eveneens 
moet in telegrammen gericht aan eenzelfden 
geadresseerde aan verschillende woningen, de 
naam van den geadresseerde voor elke aan
wijzing van de plaats van bestelling voor
komen. 

3. Het gebruik van betaalde dienstaanwij 
zingen is geregeld overeenkomstig de bepaliniren 
van artikel 15, 4e lid. 

4. Een meervoudi~ telegram wordt voor de 
prijsberekening als eén enkel telegram geteld, 
waarbij alle adressen in de woordentelling wor
den begrepen. Bovendien wordt voor meer
voudige telegrammen, behalve het tarief be
rekend overeenkomstig de vorige zinsnede een 
recht van 25 cent geheven voor de vervaardi
ging van elk afschrift, dat niet meer dan vijftig 
betaalde woorden bevat. Het aantal afschriften 
is gelijk aan het aantal adressen min een . Voor 
afschriften, welke meer dan vijftig betaalde 
woorden bevatten, bedraagt het recht 25 cent 
voor elke vijftig woorden, of gedeelte daarvan. 
De kosten voor elk afschrift worden afzonderlijk 
berekend, waarbij rekening wordt gehouden 
met het aantal woorden, dat het moet bevatten. 

5. Voor dringende telegrammen wordt het 
recht van 25 cent per afschrift van vijftig 
woorden tot 50 cent verhoogd . 

6. Elk exemplaar van een meervoudig tele
gram moet alleen het adres bevatten dat daarbij 
behoort en de dienstaanwijzing = TMx = mag 
er niet op voorkomen, tenzij de afzender het 
tegendeel heeft verzocht. Dit verzoek moet in 
het betaalde woordental zijn opgenomen en 
a ls volgt luiden: =CTA=. 

7. In de afschriften wordt het woordental, dat 
in de inleiding van het telegram st aat, gewijzigd, 
overeenkomstig het aantal woorden, dat in elk 
afschrift voorkomt. 

Geluktelegrammen. 
50. 1. De afzender van een binnenlandsch 

tele$ram, bestemd voor een der, door Onzen 
Mimster van Waterstaat aan te wijzen kantoren 
of scheepsstations, kan tegen betaling van een 
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recht van 40 cent verlangen, dat zijn telegram 
op een luxe-formulier wordt afgeleverd. Zulks 
kan eveneens geschieden in het verkeer met de 
landen, waarmede daaromtrent een regeling 
is getroffen ; bij de verzending uit ederland 
wordt alsdan van den afzender boven het ge]. 
dend tarief een recht van 50 cent per telegram 
geheven. 

2. De geadresseerde van telegrammen kan, 
tegen vooruitbetaling ten kantore van bestem
mmg van 40 cent per telegram, mede verzoeken, 
da t door hem aan te geven, voor hem op de in 
het eerste lid bedoelde kantoren aankomende 
telegrammen, op luxe-formulieren worden af. 
geleverd. 

3. De nadere voorwaarden omtrent deze 
teleivammen worden vastgesteld door Onzen 
Mimster van Waterstaat, die tevens kan be
palen, of en zoo ja, welk gedeelte van de in dit 
artikel genoemde bedragen kan worden afge
staan aan een of meer vereenigingen, welke te 
algemeenen nutte werkzaam zijn. 

B ezorging buiten den bestellingskring . 
51 . J. Telegrammen bestemd voor plaatsen 

in Nederland, waar geen kantoor is gevestigd , 
dat met, bestelling is belast, kunnen op verzoek 
van den afzender per bode of per post best eld 
worden van daa rvoor door de telegraafadmi
nistratie aangewezen ka.ntoren uit. De afzender 
kan ook verzoeken, dat zijn telegram per tele
graaf naar een door hem aangewezen kantoor 
wordt verzonden en , an daar, per bode of 
per post naar zijn bestemming wordt over
gebracht. In d it laatste geval is de telegraaf. 
administratie echter bevoegd, indien aan de 
bodebczorging voor rlen dienst bijzondere 
bezwaren zijn verbonden. J,ezor5ing per bode te 
weigeren. 

a. B ezorging per bode. 
2. In het binnenlandsch verkeer en in dat met 

landen. welke bodebezorging toelaten, kunnen 
de kosten van bezorging per bode door den 
afzender betaald, of voor r ekening van den 
geadresseerde gelaten worden . 

3. Geschiedt betaling door den afzender, dan 
schrijft hij boven het adres "Bode betaald" of 
=XP=, en betaalt voor die .bezorging in het 
binncnlandsch verkeer een vast bedrag van 
75 cent en in het buitenlandsch verkeer het 
daarvoor opgegeven vast bedrag, of in sommige 
gevallen het voor bepaalde kantoren in de offi. 
cieele Naamlijst vermelde bedrag. 

4. Indien de afzender verlangt, dat de ge
adresseerde de bodekosten betaalt, schrijft hij 
boven zijn !•~legram de betaalde dienstaanwij
zmg "Bode . 

b. B ezorging per post. 
5. In het binnenlandsch verkeer geschiedt 

de bezorging per post kosteloos ; a lleen wanneer 
de afzender zijn telegram heeft voorzien van 
de betaalde dienstaanwijzing = PR = of =GPR 
= ·, moet hiervoor 20 cent betaald worden. 
Telegrammen, welke de betaalde dienstaanwij
zing "Post " of =GP = dragen, of welke oeen 
enkele aanwijzing betreffende de verzen'àing 
per post bevatten, worden als dienstbrieven ter 
post bezorgd : telegrammen, welke van de aan
wijzing =PR= of =GPR= zijn voorzien, 
worden als aangeteekende dienstbrieven ter 
post bezorgd. 

6. Een bij een Nederlandsch kantoor aan 
geboden telegram bestemd voor eene plaats 
aan gene zijde van de Nederlandsche grenzen , 
waarvan de overseining naar een Nederlandsch 
kantoor is verzocht, om vandaar per post 
verder te worden verzonden, wordt door dit 
kantoor als een gefrankeerde brief ter post 
gedaan , indien het telegram de betaalde dienst
aanwijzing "Post " of de aanwijzing =GP= 
draagt. In dit geva l moet de afzender de kosten 
van een binnenlandsch telegram vermeerderd 
met een bedrag van 20 cent betalen. H eeft de 
afzender zijn t elegram voorzien van df' betaalde 
dienstaanwijzing =PR= of =GPR = , dan 
wordt het telegram door het Ncderlandsche 
kantoor, dat voor de verzending per post moet 
zorgen, als aangeteekende gefrankeerde brief 
ter post bezorgd. De afzender moet dan de 
kosten van een binnenlandsch telegram, ver
meerderd met een bedrag van 40 cent, betalen. 
Wenscht de afzender verzending per luchtpost, 
dan moet, indien zulk een verzending met het 
land van bestemmjng bestaat, het tele!!ram 
van de betaalde dienstaanwijzing =PÀV= 
worden voorzien. Hij betaalt dan boven de 
hiervoren in dit lid genoemde kosten, bet voor 
de luchtpostverzending naar het land van 
bestemmmg verschuldigde bedrag. 

7. Indien een telegram, voor het buitenland 
bestemd, binnen de grenzen van het land van 
bestemming per post moet worden besteld, 
behoeft de afzender voor deze postbezorging 
geen kosten te betalen ; alleen wanneer het 
telegram van de betaalde dienstaanwijzing 
= PR= of =GPR= is voorzien, moet hiervoor 
een vast bedrag van 20 cent betaald worden. 
Heeft de afzender hoven zijn telegram de 
betaalde dienstaanwijzing =PAV = geschreven, 
dan moeten de kosten voor den per luchtpost 
af te leggen weg worden voldaan. Moet door 
het kantoor van bestemming echter postbezor
ging naar een ander land worden uitgevoerd, 
dan betaalt de afzender voor zulk een post
verzending, naar gelan~ het adres de betaalde 
dienstaanwijzing "Post' (=GP = ) of = PR = 
(=GPR=) bevat, 20 of 40 cent. Boven deze 
bedragen moeten voor een telegram, dat de 
betaalde dienstaanwijzing = PAV = draagt. de 
kosten voor den per luchtpost af te leggen weg 
worden voldaan. 

8. Indien bij nazending buiten de grenzen 
van Staat, waarin het kantoor van bestemming 
is gevestigd, geen kosten voor verzending per 
post geheven zijn, worden de telegrammen als 
gewone ongefrankeerde brieven ter post be
zorgd ; het briefport komt dan ten laste van 
den geadresseerde. 

9. Het kantoor van bestemming heeft het 
recht per post te verzenden : 

a. bij gebreke van eenige aanwijzing in het 
telegram omtrent de wijze van bezorging ; 

b. indien de aangegeven "ijze van bezorging 
niet in overeenstemmmg is met die, welke door 
den Nederlandschen telegraafdienst wordt toe
gepast; 

c. indien het bezorging per bode bet reft, 
voor ~ekening van een geadresseerde, die vroeger 
geweigerd heeft dergelijke kosten te betalen. 

10. Het kantoor van bestemming is ver
plicht per post te verzenden : 

a. indien de afzender of de geadresseerde 
dit uitdrukkelijk gevraagd heeft. H et kantoor 

38* 
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van bestemming kan echter bodebezorging toe
passen, zelfs voor een telegram met de aan
wijzing "Post", als de geadresseerde den wensch 
heeft te kennen gegeven zijne telegrammen per 
bode te ontvangen ; 

b. indien geen sneJ:er middel van vervoer 
ter beschikking staat van het kantoor vn.n 
best emming. 

T elegrammen naar en van schepen op zee. 
Om~chrijving van kust se in- e n 

r a d i o t e I e g r a m m e n . 
52. 1. Telegrammen kunnen naar en van 

schepen op zee worden verzonden, door tus
schenkomst van kustseinposten of van radio
telegraafstations, gevesti!;a aan den vasten wal 
of aan boord van blijvend voor anker liggende 
schepen (kuststations). 

2. Telegrammen, welke door tusschenkomst 
van kustseinposten worden gewisseld, dragen 
den naam van kustseintelegrammen ; telegram
men, welke door tusschenkomst van kust
stations worden gewisseld, worden met den 
naam van radiotelegrammen aangeduid. 

K ust.seintelegrammen. 
53. 1. Kust seintelegrammen moeten boven 

het adres de betaalde dienstaanwijzing =SEM= 
dragen. 

2. H et adres van kustseintelegrammen, be
stemd voor schepen op zee, moet bevatten : 

a. den naam van den geadresseerde met de 
aanwijzingen, welke verder noodig mochten 
zijn; 

b. den naam, alsmede de nationaliteit van 
het schip en , zoo noodig, het onderscheidings
teeken van het Internationaal Seinboek, ingeval 
er verschillende schepen van denzelfden naam 
zijn; 

c. den naam van den kustseinpost, zooals 
deze in de officieele Naamlijst der kantoren 
voorkomt. 

3. Kustseintelegrammen moeten zijn gesteld 
in de taal van het land, waar de kustseinpost 
is gevestigd, welke ze moet overbrengen, of in 
gr?epen van letters van het Internationaal 
Semboek. 

4. Voor regeerings-kustseintelegrammen, 
door een schip op zee verzonden, wordt het 
zegel vervangen door het onaerscheidingsteeken 
van de bevelvoering. 

5. Voor kustserntelegrammen, afkomstig 
van schepen op zee, bestaat de aanduiding 
van het kantoor van afzending in de inleiding, 
uit den naam van den post van ontvangst, 
gevolgd door den naam van het schip. De tijd 
van aanneming is de tijd van ontvangst van 
het telegram door den ontvan!ilenden post, 
welke met het schip in verbindrng is. 

6. Voor een telegram naar een schip op zee 
betaalt de afzender en voor een telegram, 
a fkomstig van een schip op zee, betaalt de 
geadresseerde boven het gewone tarief 10 cent 
per woord. 

7. De afzender van een kustseintelegram, 
bestemd voor een sch.ip op zee, kan het aantal 
dagen aangeven, gedurende welke dat telegram 
door den kustseinpost ter beschikking van het 
schip moet worden gehouden. Hij schrijft dan 
boven het adres de betaalde dienstaanwijzing 
.,x dagen" of = Jx=, welke het aanta-1 dagen, 

daaronder begrepen dien van aanbieding van 
het telegram, aangeeft. 

8. I ndien een telegram, bestemd voor een 
schip op zee, niet binnen den door den afzender 
aangegeven termijn aan dat sch.ip kan worden 
overgebracht, of, indien bij 5ebreke van een 
dergelijke aanwijzing, de overbrenging niet vóór 
of op den morgen van den 29en dag na dien 
van· aanbieding, heeft kunnen plaats vinden, 
geeft de kustseinpost hiervan kennis aan het 
kantoor van afzending, dat deze kennisgeving 
aan den afzender mededed'. Deze heeft de 
bevoegdheid, per bet.aalde nota, per telegraaf 
of per post (art . 21), aan den kustseinpost een 
en andermaal te verzoeken, dat zijn telegram 
telkens gedurende een nieuw tijdvak van dertig 
dagen beschikbaar zal wor den gehouden, om 
aan het schip te worden overgebracht. Bij 
gebreke van een dergelijk verzoek wordt het 
telegram aan het einde van den 30en dag (dag 
van aanbieding niet inbegrepen) als onbestel
baar ter zijde gelegd. Indien echter de kustsein
post zekerheid heeft, dat het schip zij n werkings
sfeer heeft verlaten, vóór het telegram kon 
worden overgebracht, wordt het kantoor van 
afzending hieromtrent ingelicht en dit kantoor 
geeft hiervan aan den afzender kennis. 

9. Als kustseintelegrammen zijn niet toe
gelaten: 

a. telegrammen met antwoord-betaald, be-
halve voor telegrammen naar schepen op zee ; 

b. telegrafische postwissels ; 
c. telegrammen met collationneering ; 
d. telegrammen met kennisgeving van ont

vang per telegraaf of per post, behalve voor 
t elegrammen, bestemd voor schepen op zee, 
voor zoover betreft den langs de verkeerswegen 
van het telegraafnet te doorloopen afstand; 

e. na te seinen telegrammen ; 
/ . betaalde nota's, behalve voor zooveel 

den langs de verkeerswegen van het tel egraafnet 
te door!oopen afstand betreft ; 

g. dringende telegrammen behalve voor 
zooveel den langs de verkeerswegen van het 
telegraafnet te doorloopen afstand betreft ; 

h. telegrammen met bezorging per bode of 
per post; 

i . uitgestelde telegrammen. 

Radiotelegrammen. 
54. 1. Radiotelegrammen dragen als eerste 

woor<l; .~an de inleiding de dienstaanwijzin~ 
.,Rad10. 

2. R adiotelegrammen worden overeenkom
stig de bepalingen van artikelen 10 t/m 17 van 
dit Reglement opgesteld. Het gebruik van 
groepen van letters van het I nternationaal 
Seinboek is toegelaten. 

3. Het adres van radiotelegrammen naar 
schepen moet zoo volledig mogelijk zijn. Het 
moet als volgt zijn samengesteld : 

a. de naam of de hoedanigheid van den 
geadresseerde met de aa,nwijzingen, welke verder 
noodig mochten zijn ; 

b. de naam van het schip, zooals deze voor
komt in de eerste kolom van de officieele Naam
lijst der radiotelegraafstations van het Inter 
nationaal bureel te Bern ; 

c. de naam van het kuststation, zooals deze 
in de sub b bedoelde Naamlijst voorkomt. 

4. De naam van het schip kan evenwel, 
op verantwoordelijkheid van den afzender, ver-
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vangen worden door t'le aanduiding van den 
door dat schip gevolgden weg, aangegeven door 
de namen van de havens van afvaart en van 
bestemming of door eenige gelijkwaardige aan
wijzing. 

5. Voor het tarief van radiotelegrammen 
wordt verwezen naar artikel 24 van dit regle
ment. 

fi . De volle kosten van radiotelegrammen 
worden van den afzender geheven, behalve 
1°. de kosten van bodebezorging, welke bij 
aankomst moeten worden geïnd (ert. 51, 4°,lid); 
2°. de verschuld igde kosten wegens niet toe
gelaten samenvoegingen of veranderingen van 
woorden, welke door het kantoor of ~cheeps
station van bestemming, worden opgemerkt 
(art. 23, 15• en 16• lid); deze kosteo wordeo 
van den geadresseerde geheven. 

7. Wanneer het radiotelegram geheel of 
gedeeltelijk in een der talen van het land van 
bestemmmg gesteld is. voor zooveel het radio
telegrammen, afkomstig van schepen, betreft, 
of in een der talen van het land, waartoe het 
schip behoort, wanneer het radiotelegrammen 
naar sche~en betreft en het radiotelegram 
samenvoegmgen of veranderingen v.an woorden 
bevat, welke in strjjd met het taalgebruik zijn, 
heeft, naar omstandigheden, het kantoor of 
scheepsstation van bestemming, de bevoegd
heid, van den geadresseerde het bedrag der 
niet betaalde kosten in te vorderen. Indien 
betaling geweigerd wordt, kan het radiotelegram 
in ziin loop worden gestuit. 

8. De afzender van een radiotelegram, aan
geboden · op een kantoor te land en bestemd 
voor een schip op zee, kan verzoeken, dat het 
door tussoherikomst van een of twee scheeps
stations wordt overgebracht ; . behalve het gel
dend tarief (art. 24), beta~Jt hij te dien einde 
als waarborg, een door het kantoor van afzen
ding vast te stellen bedrag voor de uitkeering 
der transittaksen aan de overnemende scheeps
stations ; daarenboven moet hij, naar keuze, nog 
de kosten van een telegram van 5 woorden 
betalen, of een bedrag van 20 cent voor de 
frankeering van een hnef, door het kuststation 
aan het kantoor van afzending te verzenden, 
ter verstrekking van de noodige inlichtingen 
voor de verrekening van de gestorte waarborg 
som . 

Het radiotelegram wordt op verantwoordelijk
heid van den afzender aangenomen ; het draagt 
boven het adres de betaalde dienstaanwijzing 
"x overnemingen telegraaf" of "x overnemingen 
brief", indien verzending via een Nederlandsch 
kuststation, dan wol "x retra nsmissions télé
graphe" of "x retransmissions lettre", indien 
verzending via een buitenlandsch kuststation 
moet plaats vinden (x aangevende het door 
den afzender verlangde aantal overnemingeP), 
naar gelang de afzender verlangt, dat de noodige 
inlichtingen voor de verrekenmg van de waar
borgsom per telegraaf, of per post worden 
verstrekt. De betrekkelijke dienstaanwijzing 
wnrdt voor 3 woorden geteld. 

9. Radiotelegrammen kunnen door een kust
stat.ion naar een schip worden overgeoracht, 
ten einde van een haven uit, welke door het 
schip, dat het telegram ontvangt, wordt aan
gedaan, per post verder te worden gezonden. 
Voor deze radiotelegrammen is overneming 
door een radiotelegraafstation niet t oegelaten. 

Het adres van deze radiotelegrammen moet als 
volgt zijn samengesteld : 

l 0 • de betaalde dienstaanwijzing "Post", 
gevolgd door den naam van de haven, waar het 
radiotelegram ter post moet worden bezorgd ; 

2°. de naam en het volledig adres van den 
geadresseerde ; 

3°. de naam van het scheepsstation, dat het 
radiotelegram ter post moet bezorgen ; 

4°. de naám van het kuststation. 
Het tarief omvat, behalve de radiotelegraaf

en telegraafkosten, een bedrag van 20 cent voor 
de postverzending van het radiotelegram. 

10. De afzender van een radiotelegram, 
bestemd voor een schip op zee, kan het aantal 

1 dagen aangeven, gedurende welke dat telegram 
1 door het kuststation ter beschikking va,n het 

schip moet worden gehouden. Hij schrijft dan 
boven het adres de betaalde dienstaanwijzing : 
,,x dagen" of = Jx=, welke dat aantal dagen, 
daaronder begrepen dien van aanbieding van 
het telegra.m, aangeeft. 

ll. Indien het schip, waarvoor een radio
tele!Jram bestemd is, zich niet aan het kust
stat10n gemeld heeft binnen den door den 
afzender aangegeven termijn , of bij gebreke van 
een der..,elijke aanwijzing, vóór of op den 
morgen van den 8sten dag na de aanbied ing, 
geeft het kuststation hiervan kennis aan het 
kantoor van afzending, dat den afzender inlicht. 
Deze heeft de bevoegdheid per betaalde nota, 
per telegraaf of 1er post, aan het kuststation 
een en andermaa te verzoeken, dat zijn radio
tP.legram, telkens gedurende een nieuw tijdvak 
van 9 dagen, beschikbaar zal worden gehouden, 
om aan het schip te worden overgebracht. Bij 
gebreke van een dergelijk verzoek wordt het, 
radiotelegram aan het einde van den 9den dag 
(dag van aanbieding niet inbegrepen) als on
best elbaar ter zijde gelegd. Indien echter het 
kuststation zekerheid heeft, dat het schip zijn 
werkingssfeer heeft verlaten, vóór het aan dat 
schip het radiotelegram heeft kunnen over
brengen, deelt het dit onmiddellijk aan het 
kantoor van afzending mede, dat zonder verwijl 
den afzender van het vervallen van het telegram 
bericht geeft. De afzender kan echter per be
taalde nota aan het kuststation verzoeken, het 

1 radiotelegram over te brengen bij de eerste 
gelegenheid, dat het schip weer voorbij vaart. 

12. Jodien een radiotelegram, afk()mstig van 
een schip op zee, en bestemd voor den vasten 
wal, om een of andere reden niet aan den 
geadresseerde kan worden afgeleverd , wordt 
een nota van onbestelbaarheid opgemaakt. In
dien een radiotelegram, dat op een scheeps
station is ontvangen, niet afgeleverd kan wor
den . deelt d it station zulks aan het kantoor 
van afzending per nota mede. 

13. Toegelaten zijn : 
l O• radiotelegrammen met antwoord be

taald. Het a.ntwoordbew~js, afgegeven aaP boord 
van een schip, geeft binnen de grenzen van zijn 
waarde de bevoegdheid, een radiotelegram 
naar een willekeurige bestemming te verzenden, 
doch uitsluitend van het scheepsstation uit, 
dat het antwoordbewijs heeft afgegeven ; 

2°. radiotelegrammen met co!Jationneering; 
3°. radiotelegrammen met bezorging per 

bode; 
4°. radiotelegrammen met bezorging per 

post: 
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5°. meervourlige radiotelegrammen; 
6°. radiotelegrammen met kennisgeving van 

ontvang, doch uitsluitend voor zooveel betreft 
de mededeeling van de dagteekening en den 
t\Jd, waa rop het kuststation het voor het 
scheersstat.ion bestemde radiotelegrn,m naar dit 
station heeft overgebracht ; 

7°. betaalde nota's, met uitzondering van 
die, waarbij een herhaling of een inlichting 
wordt gevraagd. Alle betaalde nota's zijn 
echter over den langs de telegrafi~che verkeers
wegen af te leggen weg toegelaten ; 

8°. dringende radiotelegrammen, doch uit
sluitend over den langs de telegrafische ver
keerswegen af te leggen weg en onder voor
behoud, dat dit reglement wordt toegepast. 

Perstelegrammen. 
a. Voorwaarden, waarop perstelegrammen 

zijn toegelaten. 
55. 1. Perstelegrammen tegen verlaagd 

tarief zijn toegelaten in het verkeer met de 
landen en bestemmingen, waar zulke telegram
men eveneens tegen verlaagd tarief zijn toe
gelaten. 

2. De inhoud dezer telegrammen moet be
staan uit berichten en nieuwstijdingen van 
staatkundigen aard, of den handel betreffende, 
enz., welke bestemd zijn om in nieuwsbladen 
en andere tijdschriften te worden opgenomen. 
Zij moeten boven het adres de betaalde dienst
aanwijzing "Presse" dragen, welke door den 
afzender moet zijn aangegeven. 

3. Perstelegrammen tegen verlaagd tarief 
worden op elk uur van den dag of van den 
nacht aangenomen en overgeseind, doch worden 
slechts ter verzending aangenomen op vertoon 
van daarvoor door den Directeur-Generaal à.er 
Posterijen en Telegrafie verstrekte bijzondere 
kaarten, welke aan correspondenten van 
nieuwsbladen, tijdschriften of erkende nieuws
agentschappen worden uitgereikt. Deze kaarten 
geven den oetrokken correspondent recht tot 
aanbieding op alle kantoren van perstelegram
men tegen verlaagd tarief gericht aan de op de 
kaarten aangegeven adressen. · 

4. Perstelegrammen moeten worden gericht 
aan nieuwsbladen, tijdschriften of nieuwsagent
schappen, maar uitsluitend aan het nieuwsblad, 
tijdschrift of agentschap zelf en niet aan een 
persoon, die op een of andere wijze aan de 
directie van het nieuwsblad, tijdschrift of 
agentschap is verbonden. Zij mogen alleen stof 
bevatten, welke bestemd is om openbaar ge
maakt te worden, alsmede inlichtingen be
treffende de openbaarmaking van het telegram. 
Elk gedeelte van deze laatste soort moet aan 
het begin of aan het ei.pde van den inhoud 
geschreven en tusschen haakjes geplaatst wor
den. Het aantal woorden, waarm alle inlich
tingen betreffende eenzelfde telegram zijn ver
vat, kan hoogstens 5 ten 100 bedragen van het 
aantal woorden van den inhoud, dat voor de 
prijsberekening telt, met dien verstande, dat 
het tien woorden niet mag te boven gaan. 
De haakjes worden in de prijsberekening be
grepen. 

5. Het gebruik van verkorte of overeen
gekomen adressen is toegelaten. 

b. Samenstelling van perstelegrammen. Ver
plichting om perstelegrammen openbaar te maken. 

6. Perstelegrammen moeten gesteld zijn in 

de Fransche taal, of in een der door het land 
van afzending of bestemming aangewezen talen, 
welke voor net internationaal telegraafverkeer 
in verstaanbare taal zijn toegelaten, dan wel 
in de taal, waarin . het nieuwsblad is gesteld, 
waaraan het telegram gericht is, mits deze taal 
voor het internationaal telegraafverkeer is toe
gelaten. 

7. De in het vorige lid vermelde talen 
kunnen, bij wijze van aanhalingen, gezamenlijk 
worden gebruikt met die, waarin het telegram 
is gesteld. 

8. In elk geval moeten perstelegrammen in 
de gebruikelijke spelling van de gebezigde taal 
gesteld worden. 

9. Perstelegrammen mogen, behoudens de 
in het vierde lid bedoelde uitzondering, geen 
gedeelte, aankondiging of mededeeling bevatten, 
welke het karakter van particuliere correspon
dentie draagt, noch eenige kennisge,•ing, of 
mededeeling, welke tegen betaling in het blad 
wordt opgenomen. 

10. Beurs- en marktkoersen, met of zonder 
verklarenden tekst, worden in perstelegrammen 
tegen verlaagd tarief toegelaten. Het kantoor 
van afzending moet, in geval van twijfel, zich 
b~j den afzender zekerheid verschaffen, dat de 
cijfergroepen, welke in telegrammen voorkomen, 
inderdaad beurskoersen voorstellen ; de afzender 
is gehouden zulks te bewijzen. 

11. Indien telegrammen, welke als pers
telegram worden aangeboden, niet aan de 
in het 6• t /m 10• lid aangegeven voorwaarden 
voldoen, wordt de aanwijzmg "Presse" door
gehaald en de prijs volgens het gewone tarief 
berekend. 

12. Het gewone tarief voor bijzondere tele
grammen wordt eveneens toegepast op elk 
perstelegram, waarvan voor een ander doel 
wordt gebruik gemaakt, dan de opneming in 
de kolommen van het nieuwsblad of tijdschrift, 
waarvoor het bestemd is, d. w. z. : 

a. op telegrammen, welke niet door het 
nieuwsblad of tijdschrift, waarvoor zij bestemd 
zijn, worden openbaar gemaakt (tenzij een af
doende verklaring wordt gegeven), of welke 
door den geadresseerde vóór openbaarmaking 
aan particulieren of inrichtingen, als societeiten, 
koffiehuizen, hotels, beurzen, enz., bekend ge
maakt zijn; 

b. op telegrammen, welke nog niet openbaar 
gemaakt zijn en door het nieuwsblad of tijd
schrift, waarvoor zij bestemd zijn, voordat 
zulks geschied is, aan andere bladen verkocht, 
uitgereikt of bekend gemaakt zijn ten einde ze 
in de kolommen van deze bladen te doen op
nemen ; perstelergammen kunnen echter ter 
gelijktijdige openbaarmaking, verkocht, uitge
reikt of oekend i:iemaakt worden ; 

c. op aan meuwsagentschappen gerichte 
telegrammen, welke niet in een nieuwsblad 
worden openbaar gemaakt (tenzij een afdoende 
verklaring wordt gegeven), of welke aan derden 
zijn medegedeeld, voordat zij door de pers 
worden openbaar gemaakt. In de onder a, b 
en c bedoelde gevallen wordt het te weinig be
taalde van den geadresseerde geheven. 

13. Behalve de betaalde dienstaanwijzing 
"Presse" kunnen perstelegrammen geen andere 
betaalde dienstaanwijzjng dragen dan die, be
treffende meervoudige telegrammen. Het bedrag, 
dat geheven moet worden voor de bij aankomst 
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te vervaardigen afschriften, is hetzelfde als voor 
gewone bijzondere meervoudige telegrammen. 

14. Perstelegrammen worden zoowel wat 
overseining, als aflevering betreft, in gelijke 
volgorde met gewone bijzondere telegrammen 
behandeld. 

Uitgestelde telegrammen. 
56. 1. In het verkeer met de daarvoor in 

aanmerking komende landen buiten Europa 
kunnen bijzondere telegrammen te~on de helft 
van den gewonen prijs worden gewISseld , onder 
voorbehoud, dat deze eerst na telegrammen 
tegen vol tarief en perstelegrammen worden 
overgeseind. 

2. De inhoud van uitgestelde telegrammen 
moet geheel in verstaanbare taal (art. 11) zijn 
gesteld in een en dezelfde taal, welke gekozen 
1s uit de volgende, a ls verstaanbaar toegelaten 
talen: 

a. de Fransche taal ; 
b. de Nederlandsche taal of de taal of de 

talen van het land van bestemming door de 
betrokken Administratiën aangewezen ; 

c. één of twee talen, eventueel opgegeven 
door de Administratie van het land van be
stemming, boven de onder letter b aangewezen 
talen. Elk telegram, dat getallen, namen of 
woorden zonder samenhang bevat en in het 
algemeen elk telegram, dat op zich zelf voor 
den telegrn.afdienst geen verstaanbare betee
kenis heeft. valt niet onder het genot ·van het 
verlaagd tarief. Overeengekomen adressen wor
den toegelaten, wanneer zij in een zinsverband 
voorkomen, dat duidelijk den aard er van doet 
blijken. 

3. Indien in letters of cijfers geschreven 
getallen, handelsmerken of verkorte uitdruk
kingen (art. 11, 2• lid) gebruikt worden, mag het 
aantal van deze woorden en groepen niet meer 
bedragen dan het derde gedeelte van het aantal 
woorden van den inhoud, dat in de l?rijsbereke
ning is begrepen. Bij wijze van uitzondering 
mag in uitgestelde telegrammen, afkomstig uit 
of bestemd voor China, de inhoud geheel bestaan 
uit groepen van vier cijfers, welke ontleend zijn 
aan het officieele telegrafisch woordenboek van 
de Chineesche Administratie, in welk woorden
boek met betrekking tot elke cijfergroep de 
daarmede overeenkomende beteekems in de 
Frn.nsche taal voorkomt. 

4. Uitgestelde telegrammen kunnen alle 
betaalde dienstaanwijzmgen dragen, behalve 
die betreffende dringende overseming. 

5. De kosten, welke van toepassing zijn op 
de verscb..illende bijzondere diensten, welke door 
den afzender met betrekking tot een uitgesteld 
telegram zijn verzocht (betaalde nota, wijze van 
aflevering, RP, TC, enz.) zijn dezelfde, als voor 
een gewoon telegram ; na te seinen telegrammen 
kunnen echter tegen het verlaagd tarief van 
uitgestelde telegrammen worden nageseind als 
deze telegrammen tusschen de Admmistratiën, 
welke naseint en die van nieuwe bestemming, 
zijn toegelaten. De daarop betrekking hebbende 
betaalde dienstaanwijzingen worden tegen het 
verlaagd tarief berekend. 

Telegrammen van en voor schepen op, zee 
worden niet als uitgesteld toegelaten. 

6. De afzender moet op de minuut van het 
telegram een verklaring onderteekenen, waarin 
uitdrukkelijk wordt gezegd, dat de inhoud 

geheel in verstaanbare taal is gesteld, welke 
geen andere beteekenis heeft, dan die, welke 
uit zijne redactie is op te maken. De verklaring 
moet de taal aangeven, waarin het telegram 
gesteld is. 

7. Naar gelang de taal, waarvan gebruik 
gemaakt is, het Fransch of een der door de 
Administratie van bestemming aangewezen 
talen, dan wel de Nederlandsche taal 1s, moet 
de afzender boven het adres de betaalde dienst
&anwijzing = LOF = of = LCD = of = LOO= 
schrijven. 

8. Uitgestelde telegrammen worden tusschen 
telegrammen tegen vol tarief door afgeleverd . 

9. Indien het kantoor van bestemming 
bemerkt, dat een telegram, dat een der betaalde 
dienstaanwijzingen =LCF= of =LCD= draagt, 
niet aan de bij bet 2° en 3• lid van dit artikel 
gestelde voorwaarden voldoet, kan het van den 
geadresseerde bijbetaling heffen tot een bedrag, 
gelijk aan het verschil tusschen hetgeen voor 
telegrammen tegen vol tarief en uitgestelde 
telegrammen verschuldigd is. 

Termijnen voor bewaring •1an bescheiden. 
57. De minuten der telegrammen en de 

daarop betrekking hebbende bescheiden, wor
den, totdat de vereffening van de daarop be
trekking hebbende rekeningen heeft plaats 
gehad en in elk geval ten minste tien maanden, 
te rekenen van de maand, welke volgt op die, 
waarin het telegram is aangeboden, met alle 
noodige voorzorgen ter verzekering van de 
geheimhoudin$ bewaard. Na verloop van dien 
tijd worden ziJ vernietigd. Voor radiotelegram
men wordt deze minimum-termijn op vijftien 
maanden gesteld. 

lnzageverleening van telegrammen, verstrekking 
van afschriften van telegrammen. 

58. 1. Alleen aan den afzender of aan den 
geadresseerde, of wel aan den gemachtigde van 
een van beiden, kan, indien de identiteit van 
den aanvrager vaststaat, inzage worden gegeven 
van minuten of afschriften van telegrammen. 
Zulks gesch.iedt kosteloos. 

2. Gedurende den minimum-termijn voor 
de bewaring der bescheiden vastgestelrl, hebben 
de afzender en de geadresseerde van een tele
gram, of hunne gemachtigden, mits zij de noo
dige aanwijzingen verstrekken om de tele-
11rammen, waarop hunne verzoeken betrek
king hebben te vinden, het recht, zich deugdelijk 
verklaarde afschriften te doen verstrekken : 

a. van het. aangeboden telegram; 
b. van het afgeleverde telegram, indien dat, 

of een afschrift daarvan, bewaard is. 
3. Voor elk overeenkomstig het tweede lid 

van cl it artikel verstrekt afschrift wordt een vast 
recht geheven van 25 cent per telegram van 
niet meer dan 50 woorden. Boven 50 woorden 
wordt dit recht met 25 cent verhoogd ·voor elke 
reeks of gedeelte eener reeks van 50 woorden. 
Het minimum bedrag, dat geheven wordt, be
draagt voor een afschrift van een buitenlandsch 
telegram 75 cent. 

4. De aldus af te geven afschriften zijn vrij 
van zegel. 

5. Van de per telefoon of langs eene ver
binding, als bedoeld in artikel 8, aangeboden 
of afgeleverde telegrammen worden op verzoek 
afschriften uitgere;kt tegen betaling van 10 cent 
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vx >r elk af3chrift. Het betrokken kantoor zendt 
die a fschrif ten per post of op andere wijze 
vrachtvr ij a\n den beh.nghebbende, tenzij deze 
verld a'.l.rt ze te zu llen doen afhalen. 

Terugbetalingen. 

59. 1. Neven3 de terugbeta.lingf\n genoemd 
in de artikelen 29, 36, 45 en 47 van dit regle 
ment, worden tera"beta.'1.!d a.<J. n hen, die ze 
geatort hebben : 

I. Opverzoekofna.ara.a.nleiding 
van een klacht betreff e nde de 

uitvoering va. n tl en tl ie n s t: 

a. de volle kosten van elk telegram, dat 
<loor toedoen van den telegraafdienst niet ter 
be3temming is gekomen ; 

b. de volle kos•<'n van elk telegram, dat 
door de ~chuld van den telesraa.fdienst la.ter iR 
aangekomen dan bij verzendmg per post moge
lijk zou zijn gewee3t en in alle gevallen, dat het 
eerat bij den ge.1dresseerde is besteld na. verloop 
van: 

1°. 12 uren, indien het een binnenla.ndsch 
telegram betreft, alsook indien het een telegram 
betreft, dat t usschen twee aangrenzende, of 
tusschen twee door een rechtstreekschen ver
keersweg met elkaar verbonden landen binnen 
Europa. ~is gewisseld ; 

2°. 24 uren, indien het een te1egra.m betreft, 
dat t usschen twee andere landen binnen Europa 
is gewisseld, hieronder begrepen Algeri!' en de 
landstreken, welke onder het Europeesch ver
keer worden geran~schikt; 

3°. 24 uren, indien het een tegen vol tarief 
aangenomen telegram betreft, dat tusschen 
twee aangrenzende, of tusschen twee door een 
rechtstreel{Schen verkeersweg met elkaar ver
bonden landen buiten Europa., is gewisseld ; 

4°. vier ma.al 24 uren, indien het een uit
gesteld telegram betreft; 

5°. twf\e maal 24 uren in a lle andere gevallen. 
In de hierboven vermelde termijnen worden 

niet medegeteld de sluitingsduur van de kan
toren, indien deze de oorzaak van de vertraging 
is, de tijd, benoodigd voor de bezorging per 
bode en die, besteed voor de overbrenging over 
zee van telegrammen na.ar en van schepen op 
zee, al mede de tijd, gedurende welke deze 
tele~ra.mmen op een kustseinpost, op een kust
station of aan boord van een schip hebben 
berust. 

De termijnen van 24 uur en twee ma.al 24 uur 
worden voor regeeringstelegrammen, waarvoor 
niet is afgezien van den bij artikel 32 vast
gestelden voorrang, alsmede voor dringende 
telegrammen en betaalde nota's tot de helft 
teruggebracht ; 

c. de kosten van elk gedeelte van den 
inhoud van een telegram in geheim schrift met 
collationneering of van een telegram in ver 
staanbare ta.a.l, dat ten gevolge van onjuiste 
overbrenging blijkbaar zijn doel niet beeft be
reikt, tenzij de vergissingen per betaalde nota 
hersteld zijn ; 

d. de nevenkosten van een niet uitgevoerde 
bijzondere behandeling, alsmede de kosten voor 
de overbrenging van de betrekkelijke betaalde 
dienstaanwijzing ; 

e. de volle kosten van elke betaalde nota, 
per telegraaf of per post verzonden, waarvan 

de verzending noodig was ten gevolge van een 
begane d.ienstfeil; 

/. de volle kosten van elk vooniit betaald 
antwoord, indien de geadresseerde geen gebruik 
heeft kunnen maken van het antwoordbewijs, 
of dit geweigerd heeft en het bewijs zich in 
handen bevindt van den dienst. die het beeft 
afgeleverd, of dat binnen een termijn van zes 
maanden, na. de afgifte, weder bij genoemden 
dienst is ingeleverd ; 

g. de kosten van den niet per telegraaf 
doorloopen afstand, wanneer het telegram we
gens storing van een telegrafischen weg, per 
post of op andere wijze naar zijne bestemming 
1s doorgezonden. De kosten, welke zijn uit
gegeven voor de vervanging van den oorspron
kelijken telegraa.fweg door eenig ander middel 
van vervoer, worden echter in mindering ge• 
bracht van het bedrag, dat terugbetaald moet 
worden; 

h. de volle kosten van elk telegram met 
antwoord betaald, dat ten gevolge van een 
dienstfeil, welke de terugbeta ling van de ge
storte antwoordkosten wettigt, klaarblijkelijk 
zijn doel niet heeft bereikt, evenals de volle 
kosten van elk vooruitbetaald antwoord, dat 
ten gevolge van een dienstfeil, welke de terug• 
betaling van de ko~ten van het vraag-telegram 
wettigt, klaarblijkelijk zijn doe.! n iet heeft 
bereikt; 

i. de kosten van één of meer onovergeseinde 
woorden in een telegram, wanneer deze 1 gulden 
of meer bedragen, tenzij de feil door middel 
van een betaalde nota is hersteld ; 

i- het verschil tusschen de waarde van een 
antwoordbewijs en het bedrag der kosten van 
het telegram, dat met dit bewijs gefrankeerd 
is, indien dit verschil ten minste 1 gulden be
draagt (art. 45, 3• lid) ; 

k. de volle kosten van elk telegram, dat op 
grond van de bepalingen van artikel 37 van 
dit reglement in zijn loop is gestuit ; 

Il. A m b t s h a I v e : 
a. de kust- en scheepstaks geheven voor 

radiotelegrammen, gericht a.a.n een schip op 
zee, welke door het kuststation niet naar het 
schip va.n bestemming kunnen worden over-
gebracht; · 

b. de volle kosten van elk telegram, dat 
door storing in zijn loop is gestuit en waarvan 
de afzender op grond daarvan intrekking heeft 
gevraagd; 

c. de bedragen gestort voor betaalde nota.'s, 
welke herhaling vragen van een vermoedelijk 
onjuist overgekomen gedeelte van een telegram, 
wanneer de herhaling niet gelijkluidend is met 
de eerste overseining, maar onder voorbehoud, 
dat, indien in het oorspronkelijke telegram 
enkele woorden juiqt en andere onjuist waren 
overgebracht, de kosten van de woorden, welke 
de eerste maa l juist zijn overgekomen, niet 
terugbetaald worden. Echter moeten, onver
schillig in welke taal het telegram gesteld is, de 
kosten van de juist overgesemde woorden wor: 
den t erugbetaa ld, wanneer de betrokken Ad
ministratie erkent, dat de aemaakte vermin
kingen verhinderden, om de 'b;;teekenis van de 
niet verminkte woorden te vatten ; 

d. het get..eeltl' der telegramkosten voor elk 
ingetrokken telegram, bedoeld in art;kel 36 
van /iit reglement. 
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2. Bij gedeeltelijke terugbetaling der kosten 
van een meervouélig tele5ram, wordt, het be
drag, dat voc,r elk afschrift moet worden terug
betaald, bepaald door het volle bedrag der 
kosten te deelen door het aantal adressen. 

3. In de onder a, b, c, g en i, sub I, en b, 
sub II, van he· eerste lid van dit artikel be
doelde gevallen, bepaalt de terugbetaliPg zich 
alleen tot de telegrammen zelf, welke niet ter 
bestemming zijn gekomen, ol welke ingetrokken, 
vertraagd of verminkt zijn, met inbegrip van 
de nevenkosten der niet uitgevoerde bijzondere 
behandelingen, doch niet tot de telegrammen, 
waarvan de verzending door re niet-afleveri,·g, 
de vertraging of verminking noodig is geworden, 
of daardoor nutteloos is geworden . 

4. Indien feilen, welke ten laste van den 
telegraafdienst komen, per betaalde nota zijn 
verbeterd, binnen de termijnen, welke voort
vloeien uit de toepassing van het eerste lid 
sub I, letter b, en gerekend van den tijd van 
aanbiedin;; van het oorspronkeljjke telegram 
af, bepaalt de terugbetaling zich slechts tot de 
kosten van deze nota's. Voor de telegrammen, 
waarop deze nota's betrekking hebben, is geen 
terugbetaling verschuldigd. 

5. Geen terugbetaling ~ordt toegestaan 
voor telegrammen ter verbetering, welke recht
streekq tusschen den afzender en den geadres
seerde zijn gewisseld, in plaats van als betaalde 
nota's van kantoor tot kantoor (art. 21) te zijn 
verzonden. 

6. In geen geval wordt terugbetaling toe
gestaan van een langs telegrafiscben of telefo
nischen weg aangeboden of afgeleverd tele, ram, 
tenzij het overtuigend bewezen is, dat het niet 
ter bestemming kwam of z~jn doel heeft gemist 
door de schuld van den telegraafdienst. 

Aanvragen om terugbetaling. 

60. 1. Elke aanvraag om terugbetaling van 
kosten moet, om in behandeling te worden 
genomen, zjjn ingediend binnen een termijn 
van zes maanden, te rekenen van den dag van 
aanbieding van het telegram. 

2. Elke aanvraag wordt b(j het kantoor van 
afzending ingediend en moet belegd zijn met 
bewijsstukken, namelijk : een schriftelijke ver
klaring van het kantoor van bestemming, of 
van den 5eadresseerde, indien het telegram is 
vertra agd, of niet ter bestemming is gekomen ; 
het aan den gead~esseerde afgeleverd telegram, 
indien het verminking of weglating betreft. 

3. De aanvraag kan ook door den geadres
seerde bij het kantoor van bestemming worden 
ingediend. 

4. Formulierbladen tot het doen van aan
vragen zijn bij de Rijkskantoren beschikbaar. 
De stukken betreffende aanvrage om terug
betaling zijn vrij van zegel. Bij de indiening 
van een aanvraag wordt van den klager geen 
recht geheven. 

5. Het recht op terugbetaling vervalt na 
zes maanden, te rekenen van de dagteekening 
van het schrijven, waarbij den afzender wordt 
l:iericht, dat de terugbetaling toegestaan is. 

Nacht- en weekeindtelegrammen tegen verlaagd 
tarief. 

61. De internationale regelingen betreffende 
nacht- en weekeindtelegrammen tegen verlaagd 

tarief f elden voor deze telegrammen afkomstig 
van o bestemd voor Nederland. 

De nadere bepalingen ter uitvoering hiervan 
worden vastgesteld door Onzen Mimster van 
Waterstaat in overeenstemming met de inter
nationale regelingen en bekend gemaakt in de 
Staatscourant, waarin tevens wordt vermeld met 
ingang van welken datum bedoelde regelingen 
voor Nederland in werking treden. 

T elegrafische mededeelingen omtrent langs radio
telegrafischen weg van schepen op zee ontvangen 

meldingen en noodseinen. 
62. Het Rijkskantoor te IJmuiden geeft van 

de langs radiotelegrafiscb_en weg verkregen mel
dingen van schepen, en ontvangen noodseinen, 
per telegraaf bericht aan hen, die zich daartoe 
hebben aangemeld, tegen heffing van den ge
adresseerde van f 2.50 voor elke tijdinf, be
nevens, naar omstandigheden, het tarie voor 
gewone of dringende locaal-, dan wel binnen- of 
buitenlandsche telegrammen. 

V erdeeling van de telegramkosten tusschen het Rij Ic 
en bijzondere ondernemingen. 

63. In het verkeer met kantoren van bij
zondere ondernemingen worden de seinkosten 
der telegrammen aldus verdeeld : 

a. van een binnenland~ch telegram, dat de 
lijnen van één of meer bijzondere ondernemingen 
en die van het Rjjk doorloopt : de bijzondere 
onderneming of elk der ondernemïngen on het 
Rijk een gelijk deel ; 

b. van een verzonden of ontvangen buiten 
landscb telegram, ontvangt de bijzondere onder
neming een bedrag, gelijkstaande aan haar aan
deel in een binnenlandsch telegram van gelijk 
woordental en gelijken rang. 

De nevenkosten worden in bun geheel, hetzij 
ten bate van het Rijk, hetzij ten bate van de 
bijzondere on_derneming(en ) gebracht, met dien 
verstande, dat voor telegrammen met de be
taalde dienstaanwijzing = TC = het aandeel der 
seinkosten van het Rijk of de bijzondere onder
neming( en) met de helft verhoogd wordt. 
Betaalde nota's blijven buiten aanmerking. 

Het bepaalde in dit artikel is niet van toe
passing op de telegramkosten, verschuldigd 
voor dé overbrenging tusschen radiotelegraaf
kantoren. 

Als vergoeding van of aan het Rijk wegens 
telegramkosten m het verkeer met eene bij
zondere onderneming kan _ook worden vast
gesteld een tusschen het Rijk en de onderneming 
overeen te komen jaarlijksch bedrag. 

Regeling bij vermindering zelf kosten. 
64. 1. Voor de gevallen, dat van den

Rijkstelegraafdienst, volgens door denDirecteur
Generaal der Posterijen en Telegrafie te geven 
voorschriften een zoodanig gebruik wordt ge
maakt, dat de zelfkosten van dien dienst met 
betrekking tot dat gebruik worden verminderd 
of wel de normale rentabiliteit van het gebezigde 
verkeersmiddel wordt overschreden, is de 
Directeur-Generaal, onder goedkeurin~ van 
Onzen Minister van Waterstaat en met macht
neming van de bepalingen van het Internatio
naa l Telegraafreglement, bevoegd vast te stel
len, dat aan de gebruikers, op hetgeen door ben 
ingevolge de tarieven, krachtens het onder
havige of het Internationaal Telegraafreglement 



1926 1 S E P T E M B J;; R (S 319-32 1) 602 

va_stgestel", is verschuldigd, een bedrag in 
mrndering wordt gebracht, ten hoogste gelijk 
aan het door den Directeur-Generaal berekende 
bedrag, waarmede de ze lfkosten worden ver• 
minderd of evenredig aan de verhooging, welke 
naar berekening van den Directeur-Generaal de 
rentabiliteit in verhouding tot de normale 
ren tabiliteit, ondergaat. 

2. De voor de onder 1 bedoelde gevallen 
genomen beschikkingen van den Directeur
Generaal treden niet eerder in werking dan den 
20en dag sedert de publicatie in de Staatscourant . 

Afwijking van het re,glement. 
65. An.n Onzen Minister van Waterstaat 

wordt, voor zoovcel noodig, machtiging ver• 
!eend, om in geval van oorlog, oorlogsgevaar of 
andere buitengewone omstandigheden tijdelijke 
afwijkingen te gelasten van het regleme1tt voor 
den dienst der Rij kstelegraaf. 

Titel van het besluit. 
66. Dit reglement kan worden aangehaald 

onder den titel van "Rijkstelegraafreglement 
1926" . 

1 September 1926. 'BESLUIT tot WIJZ1gmg van 
het Koninklijk besluit van 28 December 
1925 (Staatsblad n°. 518), houdende wijzi
ging en aanvulling van de voorschriften be
trekkelijk de scheepsboekhouding. S. 320. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende, dat het wenschelijk voorkomt, 

Ons besluit, van den 28 December 1925, Staats
blcul n°. 518, houdende wij ziging en aanvulling 
van de voorschriften betrekkelijk de scheeps• 
boekhouding op enkele punten a,m te vullen ; 

Gelet op artikel 314 van het Wetboek van 
Koophandel ; 

Gelet op de rapporten van Onzen Minister 
van Financiën, van den 26 Juni 1926, n°. 167, 
afdeeling Indirecte Belastingen, en van Onzen 
Minister van Justitie, van den 29 Juni 1926, 
l ste afdeeling C, n°. 940 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 27 Juli 1926, n°. 24) 

Gelet op de nadere rapporten van Onze 
voornoemde Ministers van den 25 Augustus 
1926, n°. 89, afdeeling Indirecte Belastingen, 
en van den 27 Augustus 132fl, lste afdeeling C, 
n°. 891 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 

Eenig artikel. 
In Ons bes luit van 28 December 1925, Staats

blad n°. 518. worden de navolgende wijzigingen 
aangebracht : 

1. Aan het eerste lid van artikel 8 wordt 
toegevoegd : 

Wanneer het schip reeds vroeger was ge
brand, hetzij krachtens de bepalingen van het 
K oninklijl;: besluit van 21 Juli 1836, Staatsblad 
n°. 41, hetzij tengevolge van de vroegere teboek
stelling in een andere rubriek, als bedoeld is 
in artikel 1, worden bij de inbranding of aan
brenging der nieuwe merken de bestaande ver
wijderd. 

Aan artikel 26 wordt een derde lid toegevoegd, 
luidende: 

3. De in artikel 8 bedoelde branding zal 
terstond plaats hebben. 

2. In het tweede lid van ar tikel 11 worden 

de woorden "of eene nClamlooze vennootschap" 
vervangen door: eene naamlooze vennootscha i,, 
eene vereeniging, of eene stichting ; 

3. Aan artikel 20 wordt een zevende lid 
oegevoegd, luidende : 

7. Indien van een teboekaestcltl schip de 
naam , het gebruik waartoe bel bestemd is, 
• 1 de inhoud is veranderd , dan wel het schip 

een andere wijziging heeft ondergaan, zoodanig, 
dat de beschrijving van het schip in het alge
meen register niet vneer beantwoordt aan de 
werkelijkheid, zal daarvan door één der in 
artikel 317 van het Wetboek van Koophandel 
genoemde personen aangifte moeten worden 
gedaan, op de wijze, in het eerste lid voorge
schreven. met vermeld ing van de verandering 
of wijziging. De beschrijving van het schip 
volgens de teboekstelling wordt daarmede in 
overeenstemming gebracht. 

Onze Ministers· van Financiën en van Jus
titie zijn belast met de uitvoering van di t be
sluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den !sten September 1926 . 
WILHELMINA. 

De Minister van Finançiën, DE GEER. 
De Minister i-an J ustitie, J. DoNNER. 

( Uitgeg. 7 Sept. 1926. l 

1 September 1926. BESLUIT ter bekendmaking 
van den tekst der wet van 23 April 1880 
(Staatsblad n°. 67), betreffende de openbare 
middelen van vervoer, met uitzondering 
der spoorwe~diensten, zoon.Is deze het 
laatst is geWljzigd bij de wet van 30 J uli 
1926 (Staatsb/,ad n°. 250). S. 321. 

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

Waterstaat van 27 Augustus 1926, n°. 393, 
afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; . 

Gelet op artikel X der wet van 30 Juli 1926 
(Staatsblad n°. 250) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te gelasten, dat de tekst der wet var:> 23 April 

1880 (Staatsblad n°. 67), zooals deze het laatst 
is gewijzigd bij de wet van 30 ,Juli 1926 (Staats
blad n°. 250), met doorloopende nummering 
van de artikelen en de leden der artikelen, 
zoomede met herziening dienovereenkomstig 
van de verwijzingen naar ar tikelen, volgens de 
in Regeeringsstukken gebruikelijke schrijfwijze 
en onder bijvoeging van de artikelen IX en X 
der wijzigingswet, algemeen bekend zal worden 
gemaakt door bijvoeging van dien tekst in zijn 
geheel bij dit besluit. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met de 
uitvo<iri ng van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den lsten September 1926. 
WILH ELMINA. 

De Minister van Waterstaat, H . v. D. VEGTE. 
( Uitge,g. 16 Sept. 1926.) 

TEKST der wet van 23 April 1880 (Staatsblad 
n°. 67), betreffende de openbare middelen 
van vervoer, met uitzondering der spoorweg
diensten, zooals deze het laatst is gewijzigd 
&ij de wet van 30 J uli 1926 (Staatsblad 
n°. 250). 

Art. 1. Tot het in werking brengen van 
een openbaar middel tot vervoer van personen 
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of goederen wordt geene voorafgaande ver
gunning gevorderd behalve in de gevallen, dat 
vervoer van personen zal geschieden met auto
bussen. 

2. l. Gedeputeerde Staten beschikken op 
aanvragen om vergunning tot het in werking 
brengen van autobusdiensten in hunne pro
vincie. 

2. Hebben Gedeput,ende , 'taten de door 
den aanvrager verstrekte gegevens . oldoende 
be,onden, d~n wordt rle aanvrage ter provin
ciale griffie gedurende dertig dagen ter inzage 
van een ieder nedergele,gd, nadat deze neder
leggin~ in een of meer nieuwsbladen is bekend 
gemaall:t, en aan de belanghebbende gemeente
besturen is medegedeeld. 

3. Gedeputeerde Staten kunnen onderne
mers van spoorwegdiensten en van andere 
openbare middelen tot vervoer van personen 
uitnoodigen om zich te verklaren omtrent het 
aanvragen van eene vergunning. 

4 Omtrent de te nemen beschikking kan 
vanwega Gedeputeerde Staten overleg worden 
gepleegd met een ambtenaar van het toezicht op 
de spoorwegen, welke ambtenaar wordt aange
wezen door het hoofd van het toezicht, bedoeld 
bij artikel 10 der Spoorwegwet. 

5. Gedurende den in het tweede lid bepaal
den termijn kan ieder belanghebbende schrifte
lijk en, op een daartoe vooraf in een of meer 
nieuwsbladen bekend te maken dag bij eene 
commissie uit Gedeputeerde Staten, die in het 
openbaar zitting houdt, mondeling bezwaren 
inbrengen. 

6. De zitting kan worden bijgewoond door 
een ambtenaar, als bedoeld bij het vierde lid, 
en door de aanvrA-gers of hunne gemachtig<1en. 

7. Na verloop van den termijn nemen 
Ge<!eputeerdc St~ten eene met redenen om
kleede beschikking, welke wordt medegedeeld 
aan de aanvragers, aan hen, die bezwaren 
hebben ingebracht, eli aan Onzen met de uit
voering van deze wet belasten Minister ; zij 
wordt aangekondigd in het provinciaal blad. 

8. De kosten, voor de provincie uit- toepas
sing van dit artikel voortvloeiende, worden 
haar door den ondernemer van den vergunden 
dienst of ingeval van weigering door den aan
vrager vergoed ; Gedeputeerde taten zijn be
voegd een door hen te bepalen bedrag op 
afrekening te doen storten. 

3. I. Van de beschikking van Gedeputeer
de Staten staat voor ieder belanghebbende 
beroep op Ons open binnen dertig dagen na 
den dag der aankondiging in het provinciaal 
blad. 

2. Ret adres van beroep wordt aan Ons 
gericht, maar ingediend bij Onzen Comwi,sa-ris 
in de pnvincie, die den dag van ontvangst 
daarop aanteekent, een bewjjs van ontvangst 
afgeeft en het adres aan Ons opzendt. · 

3. Het beroep kan, met inachtneming van 
den in het eerste lid bepaalden termijn, door 
Onzen Commissaris voornoemd word,in inge
steld. 

4. Ten aanzien van wijziging, intrekking of 
overdracht van de vergunning dnrlen de arti
kelen 2 en 3 overeenkomstige toepassing. 

5. De ondernewer van een openbaar middel 
tot vervoer van personen is verplicht vóór den 
aanvang van den dienst: 

a. aankondiging te doen in een nieuwsblad 

der provincie of van elk der provinciën, waarin 
het vervoer zal plaats hebben; 

b. een door hem geteekenden afdruk of af
schrift van die aankondiging met een exemplaar 
van het nieuwsblad, waarin ze is geplaatst, 
tegen bewijs valj. ontvangst in te zenden aan 
Gedeputeerde Staten van elke provincie, waarin 
het vervoer zal plaats hebben, aan de besturen 
van alle gemeenten, waar de wagens of vaar
tuigen zulle!). stilhouden tot in- en uitlaten van 
reizigers, en aan de officieren van justitie bij de 
rechtbanken, in welker arrondissementen aeze 
gemeenten zijn gelegen. 

6. De aankondiging, bedoeld in artikel 5, 
houdt in: 

a. den naam, de voornamen, het beroep en 
de woonplaats van den ondernemer of de onder
nemers. 

Is de ondernemer ecne vennootschap, eene 
vereeniging of een zedelijk lichaam, dan moet 
bovendien eene aanwijzing geschieden van den 
persoon of de personen, aan wie het bestuur der 
onderneming is O}?gedragen. 

b. eene omschrijving van de soort van het 
vervoermiddel en eene opgaaf van het aantal 
plaatsen. dat voor de reizigers bij den aanvang 
van elke reis min~tens beschikbaa,r zal zijn ; 

c. den land- of waterweg, waarlangs de 
onderneming zal uitgeoefend worden; 

d. de plaatsen, alwaar geregeld zal worden 
stilgehouden tot het in- en uitlaten van reizi
gers, met aanduiding van een hoofdkantoor in 
een dezer plaatsen, binnen het Koninkrijk ge
legen, alwaar de ondernemer, voor alles wat de 
onderneming betreft, geacht wordt woonplaats 
te hebben gekozen; 

e. het tijdstip, waarop de dienst een aanvang 
zal nemen; 

i. de dagen en uren, waarop het openbaar 
middel van vervoer van elk der onder d bedoelde 
plaatsen zal vertrek.ken en aîrlaar ml aankomen ; 

g. de vrachtprijzen voor de reizigers en 
hunri.e bagage van en naar die plaatsen. 

7. l. Jn geval van ,erandering in de be
palingen, bedoeld in artikel 6, of van het doen 
eindigen van den dienst, wordt daarvan aankon
dii(ing gedaan -en b,,ricbt ingezonden, op de 
wjjze bedoeld in a rtikel 5. 

2. Deze aankondiging en inzending geschie
den ten minste acht dagen te voren. 

3. Is rle verandering het gevolg van ver
anderde dienstregeling op de spoorweg,m of van 
stoom booten, dan ge5chieden de aankondiging 
en inzending zrio spoedig m0gelijk, uiterlijk 
tweemaal vier en twintig uren na de verandering. 

8. De ondernemer of, waar deze overeen
komstig artikel 6a is aangewezen, de bestuurder 
der onderneming zorgt. dat een door hem ge
waarmerkt-e afdruk of afschrift van de aankon
diging, bedoeld in artikel 5, op elk der plaatsen, 
waar gelegenheid bestaat tot in- en uitlaten 
van reizigel'!!, en in elk middel van vervoer 
gedurende de uitoefening van den dienst op 
eene voor allen zichtbare plaats, ten dienste 
van het publiek aanwezig is. 

9. I. De ondernemer is verantwoordelijk 
voor de schade door de reizigers bij de uitoefe
ning van den dienst geleden, ten ware de schade 
buiten zijne schuld of die zijner beambten of 
bedienden zij ontstaan. 

2. Insgelijks is hij verplicht tot vergoeding 
der schade, veroorzaakt door niet nakoming 
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der bepalingen omtrent den dienst in de aan
kondigingen opgenomen, of door verzuim van 
de aankondigingen bij artikel 7 bedoeld. 

3. Voor de in dit artikel bedoelde schade
vergoedingen zjjn de ondernemers hoofdelijk 
aansprakelijk. 

10. 1. De bepalingen tot verzekering der 
veiligheid van de reizigers met openbare mid
delen van vervoer worden door Ons bij alge
meenen maatregel van l-estuur vastgesteld. 

2. ln dezen algemeenen maatregel van 
bestuur mogen omtrent bestuurders van auto
bussen niet ontbreken voorschriften betreffende : 

a . den leeftijd beneden welken het verboden 
is als bestuurder op te treden ; 

li. hun geschiktheid en bekwaamheid ; 
c. het aantal uren, gedurende welke zij per 

etmaal ten hoogste mogen dienstdoen en het 
aantal dagen, gedurende welke zij vrij van 
dienst moeten zijn. 

3. Echter zijn de besturen der provinciën 
bevoegd tot het vast stellen van verordeningen 
voor zooveel bet reft punten, waaromtrent bij 
den algemeenen maatregel van bestuur niet is 
voorzien . 

11. 1. De ondernemers zijn verplicht, t egen 
schadeloosstelling, op aanvraag van het be~tuur 
der posteri.ien de brievenmalen en de pakket
post te vervoeren. 

2. De schadeloosstelling wordt , bij gebreke 
van minnelijke schikking, op een verzoekschrift 
van het bestuur der posterijen, na verhoor of 
behoorlijke oproeping van den ondernemer of 
bestuurder, door den kantonrechter, in wiens 
ressort de gekozen woonplaats gelegen is, be
paald. 

3. Zij 7ijn verant woordelij k voor het in 
goeden staat bewaren der brievenmalen en 
pakketpost en verplicht ze onverwijld na aan
komst ter plaatse van bestemming aan den 
ambtenaar met de ontvangst bela-st af te 
leveren. 

4. De ondernemers zijn bovendien gehouden 
om, bij ontoereikendheid van degewonemidde
len van vervoer van het bestuur der posterij en, 
op aanvraa~ van de postdirecteuren, de pak
ketten. 's R1jks dienst betreffende, kosteloos in 
hunne voer- of vaart w gen mede te nemen. 

.12. 1. Efij , die een au tobusdienst in wer
king brengt of houdt zonder vergunning of 
anders dan I!' et inachtneming van eene vergun
ning, als bedoeld bij de artikelen 2 en 3, wordt 
gestraft met hechtenis van ten hoogste twaalf 
dagen of geldboete van ten hoogste honderd 
vijftig gulden. 

2. Rij , die een openbaar middel tot vervoer 
van :r.ersonen in werking brengt of houdt zondei: 
de bij de artikelen 5 en 6 voorgeschreven aan
kondiging en inzending te hebben gedaan, 
wordt gestraft met geldboete van ten hoogste 
honderd v jjftig gulden. 

3. De ondernemer of bestuurder van een 
openbaar middel t ot vervoer van personen, die 
in gebreke blijft t e voldoen aan de bepalingen 
van de artikelen 7 en 8, wordt gestraft met 
geldboete van ten hoogste vijftig gulden . 

4. De ondernemer of bestuurder van een 
open baar middel tot vervoer van personen, of 
hunne beambten en l:edienden worden gestraft: 

voor zooveel betreft autobusdiensten, indien 
zij, op de eerste vordering van de bij artikel 13, 
eerste lid, bedoelde ambtenaren, niet een afdruk 

van het bij artikel 2, zevende liJ. bedoelde 
provinciaal blad of een afschrift van Onze 
krachtens ar t ikel 3 genomen beschlkking ver
toonen, met geldboete van t en hoogste vijftig 
gulden, voor zooveel daartegen niet bij het 
Wetboek van Strafrecht is voorzien; 

indien zij buiten het geval van noodzakelijk
heid in strijd handelen of doen handelen met 
hetgeen ingevolge de artikelen 5, 6 en 7 is aan: 
gekondigd omtrent het aantal plaatsen, dat b1J 
den aanvang van elke reis voor de reizigers 
beschikbaar zal zijn, den land- of waterweg, 
waarlangs de onderneming zal uitgeoefend 
worden, de plaatsen alwaar geregeld zal worden 
stilgehouden tot het in- en uit laten van reizigers, 
het tijdstip waarop de dienst een aanv~ng zal 
nemen of de dagen en uren van vertrek en 
aankomst , of indien zij hoogere dan de aan
gekondigde vracht prijzen vorderen of doen vor
deren, met geldboete van ten hoogste vijftig 
gulden; 

indien zii weigeren de hun overeenkomstig 
artikel 11 aangeboden brievenmalen, pakket
po ·t of pakketten, 's Rijks dienst betreffende, 
t e vervoeren, met geldboete van ten hoogste 
honderd vijftig gulden ; 

indien door hunne schuld of nalatii:,heid de 
overbrengin~ der brievenmalen, pakketpost of 
pakketten, s Rijks dienst betreffende, of de 
aflevering daarvan ter plaatse van bestemming 
wordt vertraagd of brievenmalen, pakketpost 
of pakketten, 's Rijke dienst betreffende, ver
loren gaan of beschadigd worden, met geldboete 
van t en hoogste honderd gulden . 

5. Overt reding der bepalingen van den in 
ar tikel 10 bedoelden algemeenen maatregel van 
bestuur word t gestraft met geldboete van ten 
hoogste vijftig gulden. 

6. De beambten en bedienden zijn niet 
strafbaar, zoo hunne overtreding een gevolg is 

1 van den last door den ondernemer of bestuurder 
gegeven. 

7. Indien de overt reder eene naamlooze 
vennootschap of eene rechtspersoonlijkheid be
zittende vereeniging is, wordt de stra.fvervolging 
ingesteld en worden de in dit artikel bedoelde 
stra ffen uitgesproker tegen de leden van het 
bestuur. 

8. De in dit artikel strafbaar gestelde feiten 
worden beschouwd als overtredingen. 

13. 1. Met de opsporing van de overtredin
gen van de7e wet en van den bij ar t ikel 10 
bedoelden algemeenen maatregel van bestuur 
zijn, behalve de bij het Wetboek van Straf
vordering aangewezen personen, belast de 
ambtenaren van Rijks- en gemeente-politie, 
de hoofdingenieurs, ingenieurs, adjunct -inge
nieurs, hoofdopzichters, technische ambtenaren 
en opzichters va.n den provincialen waterstaat 
en de ambtenarer van de provinciale verkeers
inspectie, benevens de ambtenaren van het 
toezicht op de spoorwegen, die door Ons met 
deze taak zullen worden belast. 

2. Zij hebben vrijen toegang tot de rijtuigen 
en vaartuigen en hunne bergplaatsen en tot de 
voor het publiek bestemde wachtkamers en 
kantoren . 

3. De bij het eerste lid bedoelde hoofdinge
nieurs, ingenieurs, adjunct-ingenieurs, hoofd
opzichters, technische ambtenaren en opzich
t er•, ambtenaren van de provinciale verkeers
inspectie en ambtenaren van het t oezicht op de 
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spoorwegen zijn bevoegd, desnoods bijgestaan 
door de ambtenaren van Rijks- en gemeente
poli tie en op kosten der overtreders het in 
werking brengen of houden van een autobus
dienst zonder vergunning of anders dan met 
inachtneming van eene vergunning, als bedoeld 
bij de artikelen 2 en 3, te beletten, alsmede te 
doen wegnemen, beletten, verrichten of in den 
vorigen toestand herstellen hetgeen in strijd 
rr et deze wet of met den in artikel 10 bedoelden 
algemeenen maatregel van bestuur wordt ge
maakt of gesteld, ondernomen, nagelaten. 
beschadigd of weggenomen ; spoedeischende 
gevallen uitgezonderd, geschiedt een en ander 
niet, dan nadat de belanghebbende schriftelijk 
is gewaarschuwd. 

4. Met de opsporing van de overtredingen 
van den bij artikel 10 bedoelden al~emeenen 
maatregel van bestuur zijn mede belast de 
beambten en bedienden van het open baar 
middel tot vervoer van personen, voor zooveel 
deze beambten en bedienden volgens daarbij te 
stellen regelen zijn beëedigd. 

5. De in het eerste en in het vierde lid 
beéloelde personen kunnen de reizigers, die 
zich aan overtreding van eenige bepaling van 
dien algemeenen maatregel van bestuur schuldig 
maken, uit de rijtuigen '\\eren of verwijderen. 

14. L De ondernemer van een bestaand 
middel vot vervoer van personen is, op straffe 
als bepaald in het eerste lid van artikel 12, 
verplicht binnen drie maanden na het in werking 
treden dezer wet alsnog de aankondiging en in
zending te doen, bij de artikelen 5 en 6 voor
geschreven. 

2. Inmiddels wordt hij voor de toepassing 
dezer wet geacht d e aankondiging en inzending 
te hebben gedaan, overeenkomstig de bepalin
gen der hem vroeger verleende concessie. 

15. 1. Voor de toepassing van deze wet 
worden onder de woorden openbare middelen 
tot vervoer 1;an personen verstaan de rijtuigen 
met uitzondering van die der spoorwegdiensten 
en de vaartuigen . bestemd om geregeld langs 
een bepaalden weg de personen, die zich daartoe 
aanmelden, te vervoeren, onverschillig of het 
vervoer al dan niet van eenige voorwaarde of 
van de inachtneming van eenigen vorm afhan
kelijk is gesteld. 

2. Motorrijtuigen met andere bestemming, 
welke voor vervoer van personen worden ge
bezigd, worden voor de toepassing van den bij 
artikel 10 bedoelden algemeenen maatregel van 
bestuur mede als openbare middelen tot ver
voer van personen beschouwd, indieo. zij ruimte 
bieden voor ten minste acht, personen buiten 
den bestuurder. 

3. H et vervoer van personen binnen eene 
gemeente, alsn_ede de overzetveren, worden 
door deze wet niet geregeld. 

16. L Deze wet treedt in werking op een 
nader door Ons te bepalen tijdstip. 1 

2. Met dat tijdstip vervallen de Koninklijke 
besluiten van: 

1 Maart 1818 (Staatsblad n°. 9), 
21 Augustus 1818 (Staatsblad n°. 33), 

4 September 1819 (Staatsblad n°. 46), 
24 November 1829 (Staatsblad n°. 73), 

6 Juni 1831 (Staatsblad n°. 14), 

1 Op 1 September 1880, ingevolge K. B. 
van 31 Juli 1880 (S!aatsblad n°. 122). 

31 Juli 1841 (Staatsblad n°. 26), 
19 December 1845 (Staatsblad n°. 91), 
9 Mei 1846 (Staatsblad n°. 23), 
6 Februari 1847 (Staatsblad n°. 3), 

30 Januari 1848 (Staatsblad n°. 3) en 
12 Februa.ri 1850 (Staatsblad n°. 7). 

Overgangs- en slotbepalingen der wet 11an 30 Juli 
1926 (Staatsblad n°. 250). 

Art. IX. L Deze wet treedt in werking 
met ingang , an den dag, volgende op dien van 
hare afkondiging. Nochtans treedt artikel 10, 
tweede lid, der bij deze wet gewijzigde wet 
van 23 April 1880 (Staatsblad n°. 67) in werking 
op een nader door Ons te bepalen tijdstip. 

2 Ten aanzien van a utobusdiensten, welke 
to t het in werking treden van deze wet zonder 
strijd met de wet in werking zijn. is artikel 12, 
eerste lid, der bij deze wet gewijzigde wet van 
23 April 1880 (Staatsblad n°. 67) gedurende 
zes maanden na dat tjjdstip niet van toepassing. 

3. Deze termijn kan door Ons bij in het 
Staatsblad te plaatsen besluit voor een daarbij 
te bepalen tijd worden verlengd. 

Art. X. L Met, inachtneming van de in 
deze wet vervatte wijzigingen worden de arti
kelen der wet van 23 April 1880 (Staatsblad 
no. 67) benevens de leden der artikelen door
loopend genummerd, de verwijzingen naar arti
kelen dienovereenkomstig herzien, en de tekst 
der aldus gewijzigde wet volgens de in Regee
ringsstukken gebruikelijke schrijfwi~e en onder 
bijvoeging van de artikelen IX en .X. dezer wij
zigingswet op Onzen last door plaatsing in het 
Staatsblad algemeen bekend gemaakt. 

2. De aldus gewijzigde wet kan worden 
aangehaald onder den titel "Wet Openbare 
Vervoermiddelen". 

Behoort bij Koninklijk besluit van 1 Sep
tember 1926 (Staatsblad n°. 321). 

Mjj bekend, 
De Minister 11an Waterstaat, H. v. D. VEGTE 

1 September 1926. BESLUIT tot nadere WIJZI· 
gin~ van het Koninklijk besluit van 18 
Juh 1912 (Staatsblad n°. 264) tot uitvoering 
van de ar tt. 13, 16, 23, 48, 49, 50 en 56 
der Armenwet. S. 322. 

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

Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 21 
Juni 1926, n°. 1351, afdeeling Armwezen; 

Gezien art. 13, derde lid, der Armenwet; 
Overwegende, dat herziening wenschelijk is 

van de bij Ons besluit van 18 Juli 1912 (Staats
blad n°. 264) onder§ 1, in de artt. 1-13, vast
gestelde indeeling, waarnaar door de besturen 
van de instellingen van weldadigheid ingevolge 
art. 13 der Armenwet worden verstrekt de 
opgaven van het aantal bedeelden en verpleeg
den en van de uitgaven voor onderstand van 
allerlei aard ; 

den Raad van State gehoord (advies van 
27 Juli 1926, n°. 31); 

Gezien het nader ra;l:.!port van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 
27 Augustus 1926, n°. 1784, afdeeling Arm
wezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen, dat § 1 van Ons besluit van 
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18 Juli 1912 (Staatsblad no. 264; wordt gelezen 
als volgt: 

,.§ 1. Van de opgaven, bedoeld in artikel 13 
der wet. 

;Art. 1. De opgaven van het aantal personen, 
mm of meer geregl'ld ondersteund met geld 
of met levensbehoeften, worden verstrekt naar 
de volgende indeeling : 
. A. Aantal hoofden van gezinuen, gesplitst 
m mannen en vrouwen. 

B. Aantal alleenwonende en andere perso
nen, geqplitst in mannen en vrouwen. 

Voor elk der vier categorieën personen 
on,.der A en B bedoeld wordt opgegeven : 

1°. Duur der ondersteuning : 
a. gedurende d rie maanden of langer ; 
b. korter dan 3 maanden. 
2°. Leeftijd der ondersteunden bij de 

eerste hulpvorleenmg m hot verslagjaar ; 
te weten ondersteunden : 

a. ben eden 21 jaar; 
b. van 21 tot beneden 50 jaar; 
c. van 50 t-ot beneden 65 jaar · 
d. van 65 jaar en ouder. ' 
3°. Aantal nieuwe gevallen van min of 

meer geregelde ondersteuning, d ie aanlei
dmg gaven tot ondersteuning wegens : 

a. overlijden van het hooîd of een der 
andere leden van het gezin ; 

b. gedwongen of vrijwillig vertrek va.n 
het hoofd uit het gezin ; 

c. ziekte en ongeval; 
d. werkloosheid door andere oorza.ken 

dan ziek te en ongeval ; 
e. zwangerschap en beva.lling van de 

vrouw: 
/. Óorzaken niet te rangschik.ken onder 
~ 

C. Aantal personen, welke zijn ondersteund 
met losse giften. 

D. _Aant_al pe~onen, uitbesteed in gestich
ten, met ZIJnde ziekenhuizen en aantal perso
nen uitbesteed in huisgezinnen. 

Deze opgaven worden verstrek t naar de 
volgende indeeling : 

1 °. oude lieden ; 
2~. gebrekkigen en maatschappelijk onge-

schikten; 
3°. voogdij- en Regeeringskinderen · 
4°. andere kinderen. ' 
E. Aanta l personen verpleegd in zieken

huizen, voor zoover deze niet benooren tot de 
ca tegorieën, bedoeld in de artt. 10--13 van 
dit bes!uit. 

F . Aantal do<>rtrekkenden, aan wie reisgeld 
of voedsel is verstrekt. 

G. Aantal nachtverblijven, aan dakloozen 
verstrekt. 

1°. op verzoek van de politie; 
2°. niet. op verzoek van de politie. 
2. De mtgaven voor ondersteuning van de 

in art. 1 bedoelde .Personen worden opgegeven 
naar de volgende mdeeling : 

A. ondersteuning met geld of met levens-
behoeften; 

B. ondersteuning met losse giften ; 
C. uitbeateding in gestichten van : 
1°. oude lieden; 
2°. gebrekkigen en maatschappelijk onge 

schikten; 
3°. voogd.ij - en Regeeringskinderen ; 
4°. andere kinderen; 

D. uitbesteding in huisgezinnen van : 
1°. oude lieden ; 
?0 • gebrekkigen en maa tschappelijk onge-

schi kten ; 
3°. voogdij- en Regceringskinderen ; 
4°. andere kinderen ; 
E. verplcbing in ziekenhuize.u ; 
F. ondersteuning van doortrekkeuden en 

dakloozen. 
Mede . wordt opgegeven hetgeen terugont

vangen 1s: 
A. krach tens de ar tt. 63 - 72 der Armenwet; 
R. van )lemcentebesturen en van andere 

instellingen van weldadigheid ten behoeve van 
bepaalde personen ; 

C. uit anderen hoofde. 
ter zake van : 
1°. ondersteuning met grld of met levens-

middelen; 
2°. uitbesteding in gest ichten van : 
a. oude lieden ; 
b. gebrekkigen en maatschappelijk onge-

schikten ; 
c. voogd.ij- en Reg~ringskindercn ; 
d. andere krnder'3n ; 
3°. uit besteding in huisgezinnen va.n : 
a. oude liPden i 
b. gebrekkigen en maatschappelijk onge-

schikten: 
c. voogdij- en Regeeringskinderen ; 
d. andere kinderen; 
D. verpleging in ziekenhuizen. 
3 . . Als uitga.ven voor ondersteuning wordt 

door mstellmgen welke kleeding, levensmiddel.en, 
brand.•tofjer,. enz. verstrekken aan niet m<'t na.me 
bekende personen, o. a . op vertoon van bons, 
opgegeven: 

het beclrag besteed voor de uitgedeelde 
kfoeding, levensmiddelen of brandstoffen (hier
onder ook te brengen de loonen van het keuken 
personeel en de andere kosten van toebl'reiding 
der spijzen) . 

Als terugontv1mgsten wordt opgegeven de 
opbrengst van : 

1°. verkochte kleeding, levensmiddelen en 
brandstoffen ; 

2°. den verkoop van bons ; 
3°. de cont ribu t iön. welke recht geven op 

bons. 
Bovendien moet de volgende vraag beant

woord worden : 
Door welke inkomsten worden de kost en der 

verstrekte levensmiddelen of brandstoffen ge
dekt,, als : 

a. door rente uit ka.pita.al ? 
b. door heffing van contribut ie, gocombi-

neerd met bonstelsel ? 
c. door verkoop van bons ? 
d. op andere wijze ? Zoo ja, welke ? 
4. Door de besturen van instellingen tot 

werkverschaffing worden de opgaven van het 
aantal behoeft igen, aan welke werk is verschaft, 
verstrekt na.ar de volgende indeeling : 

10. totaal aantal; 
2°. aantal behoeft igen, door de instelling 

~evoed en gehuisvest ; 
3°. aantal behoeftigen, door de instelling 

gevoed, maar niet gehuisvest. 
Voor elk dezer dril' categorieën wordt het 

aantal werkdagen opgegeven, voor zooverre 
dit mogelijk is. 
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De navolgende vragen worden mede beant 
woord: 

a. is de instelling gedurende het geheele 
jaar werkzaam ? Zoo neen, gedurende welke 
maanden ? 

b. van welken aard ciijn de verrichte werk
zaamheden ? Wordt ook land of tuinarbeid 
verricht? 

c. hoe is de regeling der loonen en in welken 
vorm worden zij uitbetaald ? 

d. worden naamregisters gehouden van de 
behoef tigen, aan wie werk is verschaft ? 

De uitgaven der werkverschaffing worden 
opgegeven naar de volgende indeeling : 

a. huur of huurwaarde van gronden, ge
bouwen en lokaliteiten. bestemd voor de werk
v<c>rschaffing en voor de uitoefening van het 
beheer ; 

b. belasting en verdere lasten en onderhoud 
van gronden, gebouwen en lokaliteiten , be
stemd voor de werkverschaffing en voor de 
uitoefening van het beheer, onderhoud van 
menbilair, traktementen en loonen van het 
personeel c. d . ; 

c. aankoop van grondstoffen en gereed
schappen, benevens rente van gelden, opge
nomen ten behoeve van dP werkverschaffing ; 

d. in geld of in natura uitbetaalde arbeids
loonen, zoomede eventueele kosten van onder
wijs en opleidin![, voeding, kleeding, ligging, 
bewaRsching, verwarming, verlichting en alles 
wat, verder tot onderhoud en verzorging strekt. 

Als terugontvangsten worden opgegeven : 
a. het bedrag van gemeentebesturen en van 

andere instellingen van weldadigheid ontvangen 
ten behoeve van bepaalde personen ; 

b. de opbrengst van het verschafte werk 
en terugontvangsten uit anderen hoofde. 

5. Door de besturen der instellingen, welke 
huisuesting in ,;rije woningen of in woningen 
tegen verminderden prijs verschaffen, hofies 
beheeren e. d ., worden de volgende opgaven 
verstrekt: 

1 q_ Aantal afzonderlijke woningen, welke 
kosteloos of tegen verminderden prijs ter be
woning worden afgestaan. 

2°. Indien de inrichting een gesticht is, het 
aantal kamers ter bewoning aanwezig. 

3°. Aantal personen, welke er op 1 Januari 
van het verslagjaar verblijf hielden. 

4°. Aantal personen, welke in den loop van 
het jaar zijn bijgekomen. 

5°. Aantal personen, welke in den loop van 
het jaar zijn vertrokken of overleden. 

6°. Aantal personen, op 31 December van 
het verslagjaar aanwezig. 

Bovendien moet worden opgegeven hoeveel 
alleenstaande personen, hoeveel gehuwde paren 
zonder kinderen en hoeveel gezinnen met kin
deren werden 1:7ehuisvest op 31 December van 
het verslagjaar. 

De uitgaven voor ondersteuning wo~den op
gegeven naar de volgende indeeling : 

A. Het bedrag . der huurwaarde van de 
woningen of van het gestic)lt. 

B. De uitgaven voor belasting en verdere 
lasten en onderhoud van gebouwen en lokali 
teiten, bestemd mor het eigenlijke werk der 
huisvest ing, onderhoud vr.n meubilair, trakte
menten en loonen van het personeel, uitgaven 
voor schrijfbehoeften, druk- en bindwerk, kosten 
van vergaderingen e. d. 

C. Verdere uitgaven voor: 
Jo. uitkeeringen in geld; 
20. verstrekte voeding, kleeding, ligging, 

bewassching, verwarming, verlicht ing, genees-, 
heel- en verloskundige hulp (genees- en verband
middelen e. d. inbegrepen), kosten van begra
fenis en alles wat verder tot onderhoud en 
verzorging strekt. 

De onder C bedoelde opgaven worden ver
strekt,, indien de onc:lersteuning uitsluitend is 
verleend aan de bewoners der kamers en vrije 
woningen. 

Mede wordt, opgegeven hetgeen terugontvan
gen is, als : 

A. Het totaal bt'drag der door de bewoners 
zelf betaalde huren of vergoedin1:7en. 

B. Het bedrag der terugontvangsten: 
1 °. krachtens de artt. 63-72 der Armenwet ; 
2°. van f-emeentebesturen en van andere 

instellingen van weldadigheid ontvangen ten 
hehol've van bepaalde personen ; 

3°. uit anderen hoofde /hieronder ook te 
brengen de in het verslagjaar ontvangen inkoop
sommen). 

6. De opgaven van het aantal verplee~den 
der godshuizen, .welke oude lieden, gebrekkigen, 
moat~chappelijk ongeschikten, weezen, voogdij-, 
Regeerings- en andere kinderen verzorgen, 
worden verstrekt naar de volgende indeeling : 

A. oude lieden ; 
B. gebrekkigen en maatschappelijk onge-

schikten; 
C. kinderen. 
Voo~ elk dezer drie groepen wordt opgegeven : 
1°. het totaal aantal personen, door of door 

bemiddeling der instelling verpleegd ; 
2°. het aantal der onder 1°. bedoelde perso

nen, voor wie aangenomen wordt, dat de kosten 
geheel zijn _ terugbetaald; 

3°. het aantal der onder 1°. bedoelde perso
nen, die tijdens het verslagjaar naar een anderen. 
vorm van verpleging zijn overgegaan ; 

4°. het aantal der onder 1 °. bedoelde perso
nen, voor wie de kosten geheel of gedeeltelijk 
werden vergoed door gemeenten of instellingen 
van weldadigheid . 

Voor elk der categorieën ] 0 • en 2°. wordt 
opgave verstrekt van : 

A. het aantal personen, verpleegd in het 
gesticht der instelling en het aantal verpleeg
da~en; 

B. het aantal personen, uitbesteed in huis · 
~ezinnen en het aantal verpleegdagen ; 

C. het 1J,antal personen, ter verpleging ge 
geven in gestichten onder ander beheer en het 
aantal verpleegdagen. 

Betreffende kinderen wordt bovendien opge
l(even, hoeveel weezen, halfweezen, voogdij- en 
Regeerinl(skinderen en andere kinderen werden 
verpleegd en hoeveel kinderen bij de opneming 
verwaarloosd of misdadig waren . 

De uitgaven voor ondersteuning (i.c. verple 
ging en uitbesteding) worden opgegeven naar de
volgende indeeling : 

a. huur of huurwaarde van gronden, ge
bouwen en lokaliteiten, bestemd voor de ver
zorging der verpleegden en voor de uitoefening 
van het beheer ; 

b. belasting en verdere lasten en onderhoud 
van gronden, gebouwen en lokaliteiten, bestemd 
voor de verzorging der verpleegden en voor de 
uitoefening van het beheer, onderhoud van. 
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meubilair, traktementen en loonen van het 
pers~neel, uitgaven voor schrijfbehoeften, druk
en bmdwerk, kosten van vergaderingen e. tl. ; 

c. . verpl~ging in het gesticht, als : voeding, 
kleedmg;, hggmg, bewassching, verwarming, 
verhchtmg, genees- en heelkundige hulp (w.o. 
genees- en verbandmiddelen e. d.), bezio-heid of 
opleiding der verpleegden, en alles wat verder 
tot onderhoud en verzorging strekt, benevens 
uitkeering in geld : 

d. uitbesteding in huisgezinnen ; 
e_. . verpl~ging ~ andere gestichten, onver

schillig of die gestichten al dan niet instellingen 
van weldadigheid zijn in den zin der Armenwet 

Mede wordt opgave verstrekt van hetgeen 
terugontvangen is voor en van bepaalde ver
pleegden, ter zake van: 

1°. de verpleging in het gesticht en van 
anderen aard. 

Hieronder ook te brengen : 
a. de inkoopsommen van lwstkoopers ; 
b. de opbreng~t van voorwerpen door de 

verpleegden vervaardigd, door de verpleegden 
verdiende en aan het gestichtsbestuur afge
dragen loot'.en, de opbrengst van den verkoop 
van afval en dergelijke roerende zaken, voort
vloeiende uit het beheer van het gesticht; 

2°. uitbesteding in huisgezinnen ; 
3°. verpleging in andere gestichten. 
Onder 2°. en 3°. ook te brengen de restitutie 

van te veel betaalde verpleegkosten. 
Deze terugontvangsten moeten overigens 

gesplitst worden opgegeven, als : 
a. Terugontvangsten, krachtens de artt. 

63-72 der Armenwet. 
b. Bijdragen van ouders van verpleegde 

kinderPn. 
c. Bijdragen van gemeentebesturen en van 

andere instellingen van weldadigheid. 
d. Uit ander,•n hoofde. 
7. Door de besturen van instellingen, welker 

doel is. personen in ge~tichten en in gezinnen 
uit te besteden, wordt opgegeven het aantal : 

a. oude lieden ; 
b. gebrekkigen en maatschappelijk onge-

schikten; 
c. voogdij- en Regeeringskinderen ; 
d. andere kinderen. 
Voor elke dezer categorieën wordt opgegeven, 

hoeveel personen werden uitbesteed in gestich
ten en hoeveel in gezinnen. 

De uitgaven voor ondersteuning i. c. uitbe
steding en de terugontvangsten voor of van 
bepaalde bestedelingen worden verstrekt naar 
de indeeling, voorgeschreven ten aanzien der 
opgave van het aantal personen. 

De terugontvangsten moeten bovendien ge
splitst worden opgegeven, als : 

a. krachtens de artt. 63-72 der Armen
wet· 

b.' bijdragen van ouders van verpleegde 
kinderen; 

c. van gemeentebesturen en van andere 
-instellingen van weldadigheid ten behoeve van 
bepaalde personen ; 

d. uit anderen hoofde. 
8. De opgaven van het aantal verpleegden 

in ziekenhuizen, ooglijdersgestichten, gestichten 
voor krankzinnigen, zwakzinnigen, psychopathen, 
zenuwlijders e. d. worden verstrekt naar de vol
gende indeeling : 

A. Totaal aantal personen, door of door 

bemiddeling der instelling verpleegd en aantal 
verpleegdagen. 

B. Aantal der onder A vermelde personen, 
voor wie aangenomen wordt, dat met hetgeen 
door of voor hen betaald is, ae kosten hunner 
verplegin1, 7.ijn. gedekt en aantal verpleegdagen. 

C. Aantal der onder A bedoelde personen 
voor wie de kosten geheel of )c,edeeltelijk worden 
vergoed door gemeenten of instellingen van 
weldadigheid. 

Door de besturen van ziekenhuizen en der
gelijke, welke tevens een godshuis, als bedoeld 
in art. 6, bcheeren, moet bovendien ,,orden 
opgegeven, hoeveel der ,m b A vermelde per
sonen ook reeds in de opgaven van het godshuis 
zijn vermeld als : oude lieden, gebrekkigen en 
maatschappelijk ongeschikten en kinderen. 

Indien aan ziekenhuizen e. d. poliklinieken 
zijn verbonden, wordt opgave gedaan van: 

l 0 • het gezamenlijk aantal gegeven con
sulten; 

2°. het aantal consulten aan moederB van 
zu:pelingen. 

Bovendien wordt opgegeven het aantal zui
gelingen, die in het ziekenhuis zijn verpleegd 
en voor wie de kosten geheel of ten deele ten 
laste dezer instellingen zijn gebleven, en wel : 

A. verzorgd met de moeder ; 
B. verzorgd zonder de moeder. 
Voorts wordt door de besturen van krank

zinnigengestichten met annexe gezinsverpleging 
mede opgegeven het aantal krankzinnigen en 
zwakzinnigen verpleegd in gezinnen en voor wie 
de kosten geheel of ten deele ten laste dezer 
instellingen zijn gebleven. 

De uitgaven voor de verpleging van de 
patiënten van alle inrichtingen, in den aanhef 
van dit art;kel bedoeld, worden opgegeven naar 
de volgende indeeling 

a. huur of huurwaarde van gronden, ge
bouwen en lokaliteiten, bestemd voor de huis
vesting der verpleegden en voor do uitoefening 
van het beheer ; 

b. belasting en verdere lasten en onderhoud 
van gronden, gebouwen en lokaliteiten, bestemd 
voor de huisvesting der verpleegden en voor 
de uitoefeuing van het beheer, onderhoud van 
meubilair, traktementen en loonen van het niet 
verplegend personeel, schrijfbehoeften, druk
en bindwerk, kosten van vergaderingeu e. d. ; 

c. genees-, heel- en verloskundige hulp, 
verplegend persone<>l, genees- en vP-rband
middelen, vervoermiddelen e. tl. ; 

d. voeding, kleeding, ligging, bewa~sching, 
verwarming, verlichting, bezigheid der verpleeg
den, kosten van begrafenis en alles w.t verder 
tot onderhoud en vérzorging strekt. · 

Hieronder ook te brengen de nitgaven voor 
tijdelijk" verpleging buiten het gesticht en voor 
de verpleging van krankzinnigen en zwak
zinnigen in woningen, bedoeld in art. 35a der 
wet van 27 April 1884 (Staatsblad n°. 96), ge
wijzigd bij de wet van 15 Juli 1904 (Staatsblad 
no. lfi7), welke als deel van het krank7.innigen
geaticht worrlen beschouwd . 

Mede worden opgegeven de terugontvangsten: 
1°. krachtens de artt. 63-72 der Armenwet; 
2°. van gemeentebesturen en van andere 

instellingen van weldadigheid ten behoeve van 
bepaalde verpleegden ; 

3°. uit anderen hoofde. 
9. Door besturen van instellingen van wel 
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dadigheid, welke kosteloos genees-, heel- en 
verloskundige hulp buiten ziekenhuizen verleenen 
en rloor wijkv_erplegingen wordt opgave verstrekt 
van: 

A. Het aantal gezinnen en personen, die in 
het verslagjaar (1 Januari en l Juni) in het 
bezit_ waren van do(?rloopend verlof (consent), 
om zoo noodig kostelooze geneeskundige hulp 
in te roepen, gesplitst als volgt : 

1°. aantal gezinnen; 
2°. totaal · .aantal personen, waaruit die 

gezinnen bestaan ; 
3°. aantal andere personen, niet onder 2°. 

bedoeld. 
B. Het aantal tijdelijke verloven (consenten) 

voor kostelooze geneeskundige hulp, welke in 
den loop van het verslagjaar zijn afgegeven. 

C. Het 1tantal gezinnen en p ersonen -
zonder dubbeltelling - aan wie werkelijk 
genees-, heel- of verloskundige hulp of verple
gingshulp in hunne woning is verleend, gesplitst 
a ls volgt: 

1°. aantal gezinnen, welke zijn bezocht; 
2°. aantal personen, al of niet tot een gezin 

behoorende. 
D. Het aantal consulten aan poliklinieken 

der gemeenten of der ir.stellingen verleend, 
onderscheiden naar : 

1°. consulten aan moeders van zuigelingen; 
2°. alle andere consulten te zamen. 
Door de besturen van instellin~en, die zich 

bezig houden met maatschappeli;Jk werk voor 
zieken en kraamvrouwen, hulp in de lj,uishouding, 
uitzending van volwassenen naar buiten, verstrek
king van kunstledematen, brillen, orthopaedische 
schoenen e. d., wordt opgave gedaan van : 

het aantal gevallen van ziekte of anderen 
nood, waarin hulp is verleend : 

10. in gezinnen; 
2°. aan personen, niet levende in gezins

verband. 
De uitgaven voor ondersteuning van boven

bedoelde personen worden opgegeven na-.r de 
volgende indeeling : 

A. Uitgaven voor genees-, heel- en verlos
kundige hulp, verplegend personeel; genees- en 
verbandmiddelen, vervoermiddelen e. d. Hier
onder dus ook te brengen de salarissen der 
genees-, heel- en verloskundigen en van het 
verplegend personeel. 

B. Uitgaven voor maatschappelijk werk bij 
ziekte, hulp in de huishouding, uitzending van 
volwassenen naar buiter, verstrekken van· 
kunstledematen, brillen, orthopaedische schoe
nen e. d . 

Mede wordt opgegeven het bedrag der terug
ontvangsten : 

1°. krachtens de artt. 63-72 der Armen
wet; 

2° van gemeentebesturen en van andere 
instellingen van weldadigheid ten behoeve van 
bepaalde verzorgden ; 

3°. uit anderen hoofde. 
10. De besturen van zuigelingen-kl-inieken 

doen opgave van : het aantal zuigelingen - met 
het totaal aantal verpleegdagen - in de instel
ing gedurende het verslagjaar verzorgd : 

1°. met de moeder; 
2°. zonder de moeder. 
Door de besturen van consultatiebureaux 

wordt opgave gedaan van: 
1°. het aanta.J malen, dat gedurende het 

19~6 

ve_rslagja;,.r consult is gegeven aan moedeI"S 
van zuigelingen; · 

2°. het aant.al bezoeken, welke_ gedurende 
het verslagjaar aan moeders van zuigelingen in 
hare woningen zijn gebracht ; 

3°. ·het aantal moeders, aan wie melk en (of) 
andfé)re voedingsmiddelen zijn verstrekt, ten 
beho.eve van haar zelf of van de zuigeling. 

Door de besturen van kleine-kinderbewaar
plaatsen, crêches e. d. wordt opgegeven : 

1°. het aantal kleine kinde.ren aanwezig op 
den 2den Vrijdag in de maand Januari 

April 
Juli 
October: 

2°. het totaal aantal verpleegdagen voor alle 
in het verslagjaar opgeno,men kinderen ; dus de 
som der aantallen dagen, gedurende welke elk 
der kinderen is opgenomen geweest. De uit.
gaven voor ondersteuning dezer instellingen 
. worden opgegeven naar de volgende indeeling : 

a. huur of huurwaarde van gronden, ge
bouwen en lokaliteiten, bestemd voor de ver
pleging der zuigelingen of jonge kinderen en 
voor de uitoefening van het beheer ; 

b. belasting en verdere lasten en onderhoud 
van gronden, gebouwen en lokaliteiten, bestemd 
voor de verpleging der zuigelingen of jonge 
kinderen en voor de uitoefening van het beheer ; 

c. genees- en heelkundige hulp, verplegend 
personeel, genees- en verbandmiddelen e. d. ; 

d. voeding (w.o. melk en (of) andere voe
dingsmiddelen, verstrekt aan de moeders ten 
behoeve van haar zelf en(of)van de zuigelingen), 
kleeding, ligging, bewassching, verwarming, 
verlichting en alles wat verder tot onderhoud en 
verzorging strekt. • 

Mede wordt opgegeven het bedrag der terug-
ontvangsten van of voor bepaalde personen : 

1°. krachtens de artt. 63-72 der Armenwet; 
2°. door de ouders, respectievelijk de moe

ders zelf betaald ; 
3°. van gemeentebesturen en van andere 

instellingen van weldadigheid ; 
4°. uit anderen hoofde (hieronder bijdragen 

van ziekenfondsen, gedaan ten behoeve hunner 
leden). 

11. De besturen van instellingen van wel
dadigheid, welke schoolvoeding en schoolkleeding 
verstrekken, doen opgave van : 

A. het aantal kinderen, die schoolvoeding 
ontvingen op den eersten dag, waarop de ver
strekking pl:1ats vond, respect. in Januari, 
April, Juli en October; 

B. het totaal aantal in het verslagjaar uit
gereikte porties voedsel ; 

C. het aantal kinderen (zonder dubbeltellin-
1,en), die in het verslagjaar schoolkleeding en 
( of) schoeisel ontvingen. . 

De instellingen, welke kinderen naar buiten 
uitzenden, doch niet zelf verplegen, verstrekken 
opgaven van: het aantal kinderen (zonder 
dubbeltellingen) - met het aantal verpleeg
dagen - gedurende het verslagjaar : 

1 °. tijdelijk uitbesteed in huisgezinnen ; 
2°. ter opneming gegeven aan een gezond

!:J.eids- en (or) vacantiekoloniehuis onder ander 
beheer (tevens te vermelden aan welke). 

Do instellingen, welke kinderen naar buiten 
uitzenden en deze zelf verplegen, doen opgave 
van: 

A. Het aantal kinderen (zonder dubbeltel-

39 
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lingen) ,door de instellingen opge;1omen in een 
~ezondheids- en (of) vacantiekcloniehuis onder 
t>eheer van de instellingen zelf. 

Mede wordt opgegeven het totaal aantal 
voor die kinderen geldencie verpleegdagen. 

B. Het aantal der onder A bedoelde kin
deren - met het a&ntal verpleegdagen -, 
voor wie aangenomen wordt, dat de kosten 
geheel zijn terugbetaald, onverschillig op welke 
wijze. 

C. Het aantal der onder A bedoelde kinde
ren - met het aantal verpleegdagen -, voor 
wie de kosten geheel of gedeeltelijk werden 
vergoed door burgerlijke gemeenten of instel
lingen van weldadigheid. 

Door de besturen van tehuizen voor school
gaande kinderen wordt opgave gedaan van: 
het aantal kinderen - met het aantal verpleeg
dagen -, gedurende het verslagjaar in de in
stellingen verzorgd (zonder dubl;>eltellingen). 

De uitgaven voor ondersteuning, door de in 
d it artikel bedoelde instellingen gedaan, worden 
Ppgegeven naar de volgende indeeling : 

1°. huur of huurwaarde van gronden, ge
bouwen en lokaliteiten, bestemd voor de huis
vesting der kinderen en voor de uitoefening 
van het beheer ; 

2°. belasting en verdere Jasten en onderhoud 
van gronden, gebouwen en lokaliteiten, bestemd 
voor de huisvesting der kinderen en voor de 
uitoefening van het beheer ; onderhoud van 
meubilair, traktementen en loonen van het 
personeel e. tl . ; 

3°. uitgaven voor schoolvoeding en (of) 
-kleeding, en (of) -schoeisel; hieronder ook te 
brengen de loonen van het keukenpersoneel en 
de andere kosten van toebereiding der spijzen, 
zoomede de kosten van vervoer ; 

4°. uitbesteding in huisgezinnen; 
5°. verpleging in koloniehuizen onder ander 

beheer, onverschillig of die instellingen al dan 
niet instellingen van weldadigheid zijn in den 
zin der Armenwet ; 

6°. verpleging in koloniehuizen of tehuizen 
in eigen beheer, als voeding, kleeding, ligging, 
bewassching, verwarming, verlichting, genees
en heelkundige hulp (w.o. genees- en verband
middelen) en alles, wat verder tot onderhoud 
en verzorging strekt. 

Mede wordt opgave verstrekt van hetgeen 
terugontvangen is van of voor met name aan
gewezen personen ter zake vap : 

1°. schoolvoeding en (of) -kleeding en (of) 
-schoeisel ; 

2°. uitbesteding in ·huisgezinnen ; 
3°. verpleging in gestichten onder ander 

beheer; 
4°. verpleging in koloniehuizen of tehuizen 

onder eigen beheer en van anderen aard. 
Deze terugontvangsten moeten overigens ge

splitst worden opgegeven, als : 
a. verhaal krachtens de artf,. 63-72 der 

Armenwet; · 1 

b. wegens vrijwillige of gedwongen teruggaaf 
door ouders of verzorgern ; 

c. van gemeentebesturen en van andere 
instellingen van weldadigheid ; 

d. uit anderen hoofd e. 
.12. Door de besturen der instellingen, welke 

verwaarloosden en gevallenen verzorgen, wordt 
opgave verstrekt van: 

a. het aantal volwassen personen ; 

b. het aantal kinderen . 
V 001 deze beide cat egorie!'n wordt opgegeven: 
1°. het totaal aantal personen door of door 

bemiddeling der inst elling verpleegd : 
2°. het aantal der onder 1 °. bedoelde perso

nen, voor wie de onkosten geheel zijn terug
betaald; 

30_ het aantal der onder 1 °. bedoelde perso
nen, die tijdens het verslagjaar naar een anderen 
vorm van verpleging zijn overgegaan ; 

40_ het aantal der onder 1°. bedoelde perso
nen, voor wie de kosten geheel of gedeeltelijk 
werden vergoed door gemeenten of instellingen 
van weldadigheid. 

Voor elk der onder 1°. en 2°. becloelde groepen 
wordt opgegeven: 

A. het aantal personen, verpleegd in het 
gesticht der instelling en aantal verpleegdagen ; 

B. het aantal personen, uitbesteed in huis
gezinnen en aantal verpleegdagen ; 

C. het aantal personen, ter verpleging ge
geven in gestichten onder ander beheer en 
aantal verpleegdagen. 

Betreffende kinderen, over wie pa tronaat 
werd uitgeoefend, zoowel 

bij wijze van preventief toezicht, a ls 
bij wijze van nazorg, 

wordt opgave verstrekt van het aantal dier 
kinderen, gesplit st volgens do in deze alinea 
gegeven onderscheiding. 

Indien aan verwaarloosden en gevallenen op 
andere wijze clan door verpleging of uit besteding 
hulp wordt verleend, wordt het aantal dezer 
personen opgegeven ; evenzoo indien patronaat 
over hen wordt uitrreoefend. 

De besturen van toevluchten, nachtasyls e. cl. 
verstrekken opgave van : 

1 °. het totaal aantal in het verslagjaar ver
strekte nachtverblijven ; 

2°. het totaal aantal in het verslagjaar uit
gereikte porties voedsel. 

De uitgaven voor ondersteuning van cle i11 
den aanhef van dit artikel genoemde instel
lingen worden opgegeven naar de vo lgende in
deeling: 

A. huur of huurwaarde van gronden, ge
bouwen en lokaliteiten, bostemcl voor de huis
vesting der verpleegden en voor de uitoefening 
van het beheer ; 

B. hela ting en verdere lasten en onderhoud 
van gronden, gebouwen en lokaliteiten, bestemd 
voor de huisvestin!!' der verpleegden en voor de 
uitoefening van het beheer; onderhoud van 
meubilair, traktementen en loonen van het 
personeel e. d. ; 

C. verpleging in het gesticht onder eigen 
beheer, als : voeding, kleeding, ligging, bewas
sching, verwarmin<(. verlichting, genees- of 
heelkundige hulp (w.o. genees- en verband
micldelen), kosten van begrafenis en alles wat 
verdPr tot onderhoud en verzorging strekt; 

D. arbeidsloonen in geld uitbetaald aan 
verpleegden ; 

E. uitbesteding m huisgezinnen ; 
F. verpleging in !!'estichten onder ander 

beheer, onverschiJlig of die gestichten al dan 
niet instellingen van weldadigheid zijn in den 
zin der Armenwet ; 

G. ander, niet onder A t/m F te rang
schikken, hulpbetoon . 

M<>de wordt or1wve geduan van hetgeen 
terugontvan11c11 Î$ : 
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A. voor verpleging in het gesticht der in• 
stellin11 ; 

B. voor uitbesteding in andere gestichten ; 
C. voor uitbest edin~ in gezinnen ; 
D. a ls opbrengst van door verpleegden ver

richten arbeid of vervaardigde goederen ; 
E . uit andoren hoofde. 
De opgaven bedoeld sub A, B en C worden 

verstrekt naar de volgende indeeling : 
1°. verhaal krachtens de artt. 63-72 der 

Armenwet; 
2°. bijdragen van ouders van verpleegden; 
3°. b~jdragen van gemeentebesturen en van 

andere instellingen van weldadigheid voor 
bepaalde verzorgden ; 

4°. uit anderen hoofde. 
13. Door de besturen van instellingen, 

welke niet zijn te rangschikken onder de artt. 
1 t/m 12 van dit besluit, wordt het aantal 
personen opgegeven, welke in het verslagjaar 
zijn ondersteund, onder mededeeling van den 
vorm der ondersteuning en nadere bijzonder
heden omtrent de ondersteunden . 

De uitgaven voor ondersteuning van boven
bedoelde personen worden opgegeven naar de 
volgende indeeling : 

A. huur of huurwaarde van gronden, ge
bouwen en lokaliteiten, best emd voor de huis
vesting of verzorging van ondersteunden ; 

B. belasting en verdere lasten en onderhoud 
van gronden, gebouwen en lokaliteiten, bestemd 
voor de huisvesting of verzorging van onder
steunden, onderhoud van meubilair, trakte
menten en Iconen van het personeel e. d.; 

C. verpleging in een gesticht onder eigen 
beheer, als voeding, kleeding, ligging, bewas
sching, verwarming, verlichting, genees- of 
heelkundige hulp (w.o. genees- en verband
middelen), kosten van begrafenis en alles wat 
verder tot onderhoud en verzorging strekt; 

D. uitbesteding in huisgezinnen ; 
E. verpleging in gestichten onder ande1 

beheer, onverschillig of die gestichten al dan 
niet instellingen van weldadigheid zijn in den zin 
der Armenwet ; 

F . alle andere, onder A t/m E niet te rang• 
schikken, onderstand. 

Mede wordt opgegeven hetgeen terugontvan
~n is: 

l 0. krachtens de artt. 63-72 der Armenwet; 
2°. van gemeentebesturen en va:ri andere 

instellingen van weldadigheid voor bepaalde 
verzorgden ; 

30. uit anderen hoofde, 
ter zake van : 
a. verpleging in eer, gesticht in eigen beheer; 
b. uitbesteding in huisgezinnen ; 
c. verpleging in andere gestichten ; 
à. ondersteuning en verzorging van anderen 

aard . 
13a. Bovendien worden door de besturen 

van instellingen van weldadigheid opgegeven de 
uitgaven voor subsidiën en bijdragen aan ge
meenten en andere instellingen van weldadig
heid ten behoeve van de verzorging van armen. 

13b. De in de artt. 1 t/m 13a bedoelde 
opgaven worden verstrekt op door Onzen 
Minister van Binnenlandsche Zaken en Land
bouw vastgestelde tabellen. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw is belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad geplaatst en 

in afschrift aan den Raad van Stat e gezonden 
zal worden . 

's-Gravenhage, den ! sten September 1926. 
W I LH E LMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw, J . B. K AN. 

( Uitgeg. 21 Sept. 1926.) 

3 September 1926. K ONINKLIJK B ESLUIT. 
Gemeentelijke inkomstenbelasting. 

H oofdverblijf van een aan boord wonend 
binnenschipper. - De Kroon beslist dat 
ten aanzien van een schipper die met zij n 
schip geregeld de Nederland~che water 
wegen bevaart, onder a l de gemeenten bin
nen het Rijk, waar hij, hoe zelden ook of 
voor hoe kort verblijft, eene gemeente moet 
zijn aan t e wijzen die te beschouwen is als 
gemeente van hoofdverblijf in den zin van 
art . 244a der Gemeentewet. 

WIJ WILH ELMINA, ENZ. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het gemeentebestuur van Dordrecht tegen de 
uitspraak van Gedeputeerde Staten van Zuid
Holland van 19 October 1925, waarbij de 
aanslagen van H. van Lith, schipper aan boord , 
in de plaatselijke inkomstenbelasting der ge
meente Dordrecht over de belastingjaren 
1921/22 en 1923/24 zijn vernietigd; 

Den Raad van State, Afdeel.ing voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
31 Maart 1926, N°. 221; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van den 30 Angustus 1926 n°. 27 
afdeeling Directe Belastingen ; 

0 . dat H. van Lith, schipper, over de be
lastingjaren 1921 /22 en 1923/24 wegens, hoofd
verblijf in de gemeente Dordrecht is aange
slagen; 

dat, nadat H . J. Vriester t e Rotterdam daar
tegen namens den aangeslagene bij Gedepu
teerde Staten van Zuid-Holland bezwaar ge
maakt had, dit college bij besluit van 19 
October 1925 de bestreden aanslagen heeft 
vernietigd, nit overweging dat de adressant 
ter bestrijding van de opgelegde aanslagen 
aanvoert, dat de aangeslagene gedurende de 
belastingjaren als schipper aan boord van zijn 
schip woonde en dernalve niet geacht kon 
worden in eenige gemeente hoofdverblijf te 
hebben ; dat door den Inspecteur der directe 
belastingen en door het gemeentebestnur· tot 
staving van de opgelegde aanslagen is aange
voerd, dat een aan boord wonend schipper 
geacht moet worden hoofdverblijf te hebben 
in de gemeente, waar hij in het bevolkings
register staat ingeschreven ; dat echter naar 
het oordeel van Gedeputeerde Staten de in
schrijving in het bevolkingsregister der ge
meente alleen niet voldoende bewijs oplevert 
om aan te nemen, dat de ingeschrevene aldaar 
hoofdverblijf heeft; dat hun College niet is 
gebleken van andere omsta.ndigheden, waaruit 
zou zijn af te Jeiden dat er tnsschen den aan
geslagene en de gemeente van aanslag gedurende 
de belastingjaren dusdanige banden hebben 
bestaan, dat deze gemeente overeenkomstig 
a rt. 244a, 2e }id, der Gemeentewet als de gE-
meente van zijn hoofdverblijf zou moeten wor
den aangemerkt; 

dat van het besluit van Gedeputeerde Staten 

3P.* 
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het 'gemeentebestuur van Dordrecht bij Ons 
in beroep is gekomen, aanvoerende dat een 
aan boord wonend schipper naar de meeuing 
van he~ gemeen.tebestuur geacht moet worden 
hoofdverblijf te hebben in de gemeente van 
zijn domicilie, eene opvatting, welke blijkens 
Ons besluit van 20 October 1923 (Sb. 486) door 
Ons wordt gedee1d ; 

0. dat het niet blijkt, dat H . van Lith die 
met zijn schip geregeld de Nederlandsche wa
terwegen bevaart, geacht zou moeten worden 
woonplaats te hebben buiten het Rijk; 

dat er mitsdien onder a l de gemeenten bin
nen het Rijk, waar hij, hoe zelden ook of voor 
hoe kort verblijft, eene gemeente moet zijn 
aan te wijzen, die te beschouwen is als ge
meente van hoofdverblijf in den zin van ,,rt. 
244a der Gemeentewet ; 

dat nu bij eene beschouwing van de banden 
die bestaan tusschen H. van Lith en de ge
meente, a lwaar hij is ingeschreven in het be
volkingsregister, gebleken is, dat die banden 
hechter zijn dan die tusschen hem en eenige 
andere gemeente ; 

dat mitsdien de gemeente, waar H. van Lith 
is ingeschreven in het bevolkingsregister, voor 
dezen als gemeente van hoofdverblijf moet 
worden beschouwd, zoodat de aanslagen terecht 
overeenkomstig het aangehaalde wetsartikel 
zijn opgelegd ; 

dat derhalve de hestreden uitspraak van 
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland niet 
kan worden gehandhaafd. 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van de uitspraak van Ge
deputeerde Staten van Zuid-Holland van 19 
October 1925· de aanslagen van H. van Lith 
in de plaatselijke inkomstenbelasting der ge
meente Dordrecht over de belastingjaren 
1921/22 en 1923/24 te 'handhaven. 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

's Gravenhage, den 3 September 1926. 
WILIIELMINA. 

De Minister van Financiën, DE GEER. 
(B.) 

4 September 1926. BESI,UIT tot uitvoering van 
artikel 497 van het Wetboek van Straf
vordering. S. 323. 

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

Justitie van 30 Juni 1926, 3• Afdeeling B, 
no. 934; 

Gezien artikel 497 in verband met artikel 198 
van het Wetboek van Strafvorderin~; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
20 Juli 1926, n°. 26); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 1 September 1926, 
2• Afdeeling A, n°. 897 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. 1. De aanwijzing ingevolge artikel 497 

in verband met artikel 198 van het Wetboek 
van Strafvordering van eene inrichting tot 
waarneming van minderjarige verdachten be
stemd, kan niet plaats hebben clan indien met 

betrekking tot die inrichting voldaan wordt 
aan de navoliende voorwaarden: . 

a. de inrichting moet voldoende ruuµ te 
bevatten voor het daarin te huisvesten aantal 
personen ; zij moet, met het oog op den aard 
der daarin op te nemen verdachten, voldoen 
aan behoorlijke eis()hen van veiligheid en waar
borgen opleveren tegen hun ontvluchting ; 

b. voor de reinheid moet nauwgezet zorg 
worden gedragen ; 

c. aan de verdachten moet worden verschaft 
gezond voedsel in voldoende hoeveelheid en 
behoorlijke kleeding en liggins. ; aan iedereu 
verdachte moet een afzonclerluk bed worden 
verstrekt; 

d. de verdachten mogen geen anderen arbeid 
verrich ten dan die evenr_edig is aan hun krach
ten; 

e. voldoend geneeskundig toezicht moet 
gewaarborgd zijn; de verdachten moeten de 
vereischte genees- en heelkundige behandeling 
genieten; 

f. in dezelfde inrichting mogen geen ver
dachten van verschillend geslacht worden op
genomen, tenzij in geheel van elkander geschei
den afdeelingen; 

g. voor zooveel de verdachten gedurende 
den nacht niet ouderling afgezonderd wordim 
moeten de voor hen geoezigde slaapzalen ZIJU 
ingericht en moet gedurende den nacht t oezicht 
worden gehouden overeenkomstig de regelingen 
voor elke inrichting te dien aanzien door Onzen 
Minister van Justitie goed te keuren; 

h. 'het personeel aan de inrichting verbonden 
moet zijn van goed zedelijk gedrag ; . 

i. de geldelijke voorwaarden der opnemmg 
moeten in redelijkheid zijn bepaald ; 

i, aan de door Onzen Minister van Justitie 
aan te wijzen personen moet te allen tijde tot 
de inrichting toegang worden verleend en hun 
mo,c,teu daarbij alle gewenschte inlichtingen 
worden verschaft ; 

k. voor de uitvoering van maatregelen in 
het belang van het onderzoek door den rechter
commissaris of het i;erccht ten opzichte van de 
minderjari6 e verdachten bevolen, moet worden 
zorg gedragen . 

2. Het bestuur eener inrichting, hetwelk 
zich tot het verkrijoen van eene aanwijzing 
ingevolge artikel 497 f u verband met artikel 198 
van het Wetboek van Strafvordering, wenscht 
te ouclerwerpeu aan de in artikel 1 omschreven 
voorwaarden, zendt eene desbetreffende ver
klaring in aan Onzen Min;ster van Justitie. 

3. Onze Minister van Justitie doet alsdan 
een onderzoek instellen. Het bestuur verschaft, 
voor zoover zulks niet reeds bij de inzending 
der verklarincr is geschied, ten dienste van dat 
onderzoek alle ge~eveus, die voor eene juiste 
beoordeeling nood1g worden geacht. 

4. Indien Onze Minister van Justitie naar 
aanleiding van dat onderzoek beslist, dat de 
inrichting niet voldoet aan de gestelde ver
eischten, stelt hij het betrokken bestuur in 
\rnunis met de gronden dier beslissing. Is hij 
van oordeel, dat aan de gestelde voorwaarden 
wordt voldaan , dan kan ten v.anzien van de 
inrichting de in artikel 1 bedoelde aanwijzing 
geschieden. De aanwijzing kan geschieden onder 
voorbehoud, dat binnen een daarbij te stellen 
termijn bepaalde verbeteringen worden aan
gebracht. 
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5. Bij niet-naleving of overtreding der voo1·
waarden, zulks ter beoordeeling van Onzen 
.\finister van Justitie, kan de aanwijzing worden 
ingetrokken. De intrekking geschiedt in den 
regel niet dan nadat het bestuur in de gelegen
heid is gesteld alsnog ten genoege van Onzen 
Minister van Justitie aan de voorwaarden te 
voldoen . 

Intrekking der aanwijzing is e,eneens moge 
lijk, in,Jien wijzigingen worden a;;,ngebracht ten 
aanzien van de punten, waarop de voorwaarden 
van artikel l betrekking heJ-:ben, zonder vooraf
gaande goedkeuring van Onzen Minister van 
Justitie. 

6. Met betrekking tot Rijksopvoedingslje• 
stichten en Tuchtscholen alsmede tot observat1e
huizen, door het Rijk in stand gehouden, blijven 
de voorafgaande bepalingen buiten toepassing. 
· Onze Minister van Juetitie is bevoegd die 
gestichten als inrichtingen, naar welke minder
jarige verdachten ter waarneming kunnen 
worden overgebracht, aan te wijzen, nadat 
Onze voornoemde Minister aan hare hoofden 
heeft opgedragen voor de naleving der voor
waarde, bedoeld in artikel 1 onder l.;., te waken. 

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

's-Gravenhage, den 4den September 1926. 
WILHELM! A. 

De Minister van Justitie, J. DoNNER. 
( Uitgeg. 14 Sept. 1926.) 

4 Se7Jtember 1926. BEST.UIT tot vaststelling 
van het tijdstip van inwerkingtreding der 
wet van 22 December 1924, (Staatsblad 
n°. 573) (zeerecht). S. :124. 

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

Justitie van den 2 September 1926. 1° Afdeeiing 
C, n°. 868; 

Gelet op de wetten van 22 December 1924 
(Staatsblad n°. 573) (tot herziening van ver
schillende titels van het tweede Boek van het 
Wetboek van Koophandel en wijziging van 
daarmede samenhangende artikelen in andere 
wetboeken en in de Faillissementswet) en van 
10 Juni 1926 (Staatsblad no. 171) 1tot wijziging 
van verschillende wetsbepalingen in verband 
met de wet van 22 December 1924 (Staatsblad 
n°. 573) en tot wijziging van eenige bij die wet 
vastgestelde artikelen), meer in het bijzonder 
op de slotbepaling van eerstvermelde wet ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 
De wet van .22 December 1924 (Staatsblad 

n!'. 573) (zeerecht), gewijzigd bij de wet van 
10 Juni 1926 (Staatsblad n°. 171 ) treedt in 
werking met ingang van 1 Februari 1927. 

Echter worden de in het tweede lid van de 
slotbepaling van eerstgenoemde wet vermelde 
artikelen (3ll, gewijzigd bjj de wet van 10 ,Tuni 
1926 (Staatsblad n°. 171); 312; 314; 315, ge
wijzigd bij de wet van 10 Juni 1926 (Staatsblad 
n°. 171) ; 3181 ; 319 ; 748, tweede lid ; 750, 1 ° ; 
XII der overgangsbepalingen), vo01" 7oover 
noodig voor de samenstelfü1g van de nieuwe 
scheepsregisters, in werking gesteld met ingang 
van 1 October 1926. 

Onze Minister van Justitie is belast met de 

uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 4den Séptember 1926 . 
WILHELMINA. 

De Minister t:an Justitie, J. DONNER. 
<Uitgeg. 9 Sept. 1926.) 

4 September 1926. BESLUIT, houdende aan
wijzing van Gorinchem en Roo endaal a ls 
losplaats van goedernn, ingevoerd langs 
rivieren en kanalen. S. 32R. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordt·acbt van Onzen ~\Jinister van 

Financiën van 1 St>ptember 19:?6, n°. 119, 
Invoerrechten ; 

Gezien artikel 1 van het Koninklijk besluit 
van 26 Maart 1872 (Staatsblad n°. 19), laatstelijk 
gewijzigd bij Ons besluit van 13 N,ovember 1923 
(Staatsblad n°. 519) ; 

Gelet op de artikelen 3 en 4 van het Konink
lijk besluit var 15 April 1872 (Staatsblad n°. 47) 
en Ons besluit van 8 Februari 1899 (Staatsblad 
n°. 63); 

Hebben goedgevonden en , erstaan : 
te bepalen: 
Art.. 1. Met uitbreiding van het bij )aatst

genoemde twee besluiten bepaalde worden 
Gorinchem en Roosendaal mede aangewezen 
voor de lossing van goederen, ingevoerd langs 
rivieren en kanalen, op den voet van voormeld 
gewijzigd Koninklijk besluit van 26 Maart 1872. 

2. Dit besluit treedt in werkir.g met ing1wg 
van 1 October 1926. 

Onze i\iinister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal wm-den geplaatst. 

's-Gravenhage, den 4den September 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister ,;an FinanciPn, DE GEER. 
(Uitgeg. 16 8ept. 1926.) 

5 September 1926. Kol\"INKLIJK BESLUIT. 
Verloskundige armenpraktijk. Toepas

sing artt. 34 en 35 der Armenwet. De vraag 
of ·de verloskundige armenpraktijk zal 
worden opgedragen aan een geneeskundige 
dan wel aan een vroedvrouw is aan het 
oordeel van den gemeenteraad overge
laten. Art. 35 geeft den geneeskundigen 
Inspecteur van de volksgewndbeid niet de 
bevoegdheid tegen de h1erbedoeide beslis
sing van den Raad bij Gedeputeerde Staten 
bezwaren in te brengen. 

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

den Raad der gemeente Avereest tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Overij ssel 
van 11 Mei 1926, waarbij gegrond zijn ver
klaard de bezwaren van den Genee kundig 
In pecteur van de Volksgezondheid te Gro
ningen tegen het besluit van den Raad van 
Avereest tot vaststelling van eene instructie 
voor den gemeente-geneesheer, belast met de 
verloskundige armenpraktijk; 

Den Raad van State, Afcl eeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
18 Augustus 1926, n°. 727 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Rinnenlandsche Zaken en Landbouw van 11 

eptember 1926, n°. 2072, afdeeling Binnen
lanclsch Bestuur ; 
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0. dat de Raad van Avereest in zijne ver
gadering van 12 Januari 1926 besloten heeft, 
om inplaats van eene gemeente-vroedvrouw 
een gemeente-geneesheer te benoemen voor de 
verloskundige armenpraktijk en in zijne ver
gadering van 4 Febru.ari daaraanvolgende eene 
instructie voor dezen geneesheer heeft vast
gesteld; 

dat tegen het laatstgemelde besluit de ge
neeskundig Inspecteur van de Volksgezondheid 
bij Gedeputeerde Staten van Overijssel be
zwaren heeft ingebracht, aanvoerende dat het 
motief, op grond waarvan de gemeenteraad ter 
voorziening in de vacature van verloskundige 
in de plaats van eene vroedvrouw, een genees
heer heeft benoemd, t e weten dat in arbeiders
gezinnen bij verlossingen de hulp van een 
dokter meer op prijs wordt gesteld d an die van 
eene vroedvrouw en men in buitengewone ge
vallen toch een dokter noodig heeft door hem 
ondeugdelijk wordt geacht ; dat z.i . de hulp 
van eene vroedvrouw bij de gewone verlos
singen niet van mindere waarde is dan die 
van een geneesheer en voorts voor eene plat
telandsgemeente als Avereest, met het oog op 
de hulp van moeder en kind, d e benoeming 
van eene vroedvrouw de voorkeur verdient 
boven die van een geneesheer; dat toch de 
opleiding van vroedvrouw hier te lande alle 
waarborgen geeft voor de goede leiding van eene 
bevalling en bovendien als voordeel moet wor
den aangemerkt, dat eene vroedvrouw steeds 
rustig eene bevalling kan afwachten en de ge
neesheer, wanneer hij eene groote en ui tge
strekte praktijk heeft, of wanneer er eene bui
tengewone drukte in de praktijk is, daarvoor 
niet altijd den tijd heeft, zoodat hiervan het 
gevolg zal zijn het in de hand werken van de 
hulp door onbevoegden met de nadeelige ge
volgen daarvan voor moeder en kind ; 

dat Gedeputeerde Staten van Overijssel 
daarop bij besluit van 11 Mei 1926, 2e afdeeling 
n°. 3773/2484 de bezwaren van den Inspecteur 
gegrond hebben verklaard uit overweging dat 
zij zich met de beschouwingen van den Inspec
teur ku.nnen vereenigen en, deze tot de hunne 
makend, van oordeel zijn, dat de benoeming 
van een gemeente-geneesheer, belast met de 
verloskundige praktijk in plaats van eene 
vroedvrouw, voor de gemeente Avereest niet 
in het belang van de volksgezondheid is te 
achten en dat dan ook de door den Inspecteur 
ingebrachte bezwaren tegen het daarmede 
samenhangende besluit tot vaststelling van 
eene instru.ctie voor den gemeente-geneesheer, 
belast met de verloskundige praktijk, gegrond 
moeten worden geacht; 

dat van het be,luit van Gedeputeerde Staten 
de Raad van Avereest bij Ons in beroep is ge
komen, aanvoerende dat hij van oordeel blijft, 
dat in zijne gemeente in arbeidersgezinnen bij 
verloskundigen de hulp van een dokter meer 
op prijs wordt gesteld dan die van eene vroed
vrouw; 

0 . dat ingevolge art. 34 der Armenwet de 
door den gemeenteraad vastgestelde instructie 
voor den geneeskundige of de vroedvrouw, be
last met de armenpraktijk , in afschrift wordt 
toegezonden aan den Inspecteur van het 
Staatstoezicht op de Volksgezondheid, aan 
wien bij art. 35, 1 e lid, der wet de bevoegdheid 
is verleend daartegen bij Gedeputeerde Staten 
bezwaren in te brengen ; 

dat in het voorliggende geval door den 
Inspecteur bij Gedeputeerde Staten geen be
zwaren zijn ingediend tegen de instructie van 
den geneeskundige, belast met de verloPkundige 
armenpraktijk, maar wèl tegen de benoeming 
door den Raad van een geneesheer in de 
vacature van verloskundige, in plaats van een 
vroedvrouw ; 

dat evenwel de vraag, of de verloskundige 
armenpraktijk zal worden opgedragen aan een 
geneeskundige dan wel aan eene vroedvrouw, 
aan het oordeel van den gemeenteraad is over
gelaten en art. 35 den Inspecteur niet de be
voegdheid geeft, tegen de beslissing van den 
Raad dienaang,iande bij Gedeputeerde Staten 
in te brengen ; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het besluit van Gede
puteerde Staten van Overijssel van 11 Mei 
1926, 2° Afdeeling n°. 3773/2484 den genees
kundig Inspecteur van de Volksgezondheid in 
zijne bij dit college ingebrachte bezwaren niet
ontvankelijk te verklaren. 

Onze Minister van Binnenlanclsche Zaken en 
Landbouw is belast met de uitvoering van dit 
besluit, waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur. 

's-Gravenhage, den 15 September 1926. 
WILHELMINA. 

De llfinister van Binnen/. Zak ~n en Lanibouw, 
J. B. KAN. 

(B.). 

G September 1926. RONDSCHRIJVEN van den 
J.iiinister van Waterstaat aan de Commis
sarissen in de venchillencle provinciën, be
treffende gebruik Rijks~igendommen (cire. 
ne. 3/ 1924). 

De Minister van Financiën heeft mij b\j 
schrijven van 22 Juli 1926, n°. ·59, afdeeling 
Di:,meinen, het volgende bericht. 

"Te mijner kennis werrl gebracht het geval 
dat een gemeente intrekking verzocht eeneT, 
kort te voren, verleende vergunning tot . het 
plaatsen van waarschuwingsborden op een 
rijksweg, aangezien zij om redenen van bezui
niging de verplichting tot betaling van eene 
ja'trlijksche recognitie a,cl f 2.50 voor een maat
regel ter bevordering van de veiligheid op den 
rijksweg, niet kon aanvaarden. 

Ik vind hierin aanleiding ter kennis van Uwe 
Excellentie te brengen dat ik er geen bezwaar 
tegen zou h_ebben, dat in de publiekrechtelijke, 
opzegbare, vergunningen tot het plaatsen van 
borden en wijzer, als terzijde bedoeld, het 
recognitiebeding in het . vervolg niet werd ge
steld, ook al o,mdat met zooclanige vergurn:iingen 
die toch mede het wegbelang zelf dienen, voor 
de Concessionarissen, geen privaatrechtelijk ge
not gepaard gaat, en verlies van rechten hier 
wel niet is te vreezen. 

Gurne zal ik vernemen of Uwe Excellentie 
m et mijn voorstel kan instemmen en of zij 
dienovereenkomstig voorschrijft tot uitvoering 
heeft verleend. Zoo ja, clan zal dezerzijds op
dracht worden veratrekt, om de invordering 
van de recognities, voor de reeds verleende 
vergunningen als bovenbedoeld, voor het ver
volg cl. i. m et ingang van 192ï achterwege te 
laten. " • 

Aangez_ien ik m(j m et bovenstaande zienswijze 



615 7 S E P T E ~l B E R (S.326-327) 1926 
wel kan vereenigen, moge ik U verzoeken bij 
het verleenen van vergu.nningen a ls bedoeld, 
daarmee rekenin~ te houden. 

Het schijnt mtj onnoodig, a lle terzake be
staande vergunningen te wijzigen. M. i. is het 
voldoende te achten indien door den betrokken 
Hoofdingenie1-1r-Directe1-1r aan belanghebben
den wordt medegedeeld dat met ingang van 
1927 de recognities niet meer z1-1llen worden 
ingevorderd. De desbetreffende bepaling kan 
dan uit de vergunningen worden geschrapt, 
zoodra deze uit anderen hoofde wijziging be-
hoeven. (B.) 

7 September 1926. BESLUIT, houdende radere 
wijzigin_g van het Koninklijk besluit van 
7 Mei lts88 (Staatsblad n°. 83), tot bepaling 
van het maximum der verpleegden en het 
minimum der geneeskundigen in het 
krankzinnigengesticht t e Zutphen. S. 326. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen )tinister van 

Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 3 
September 1926 n°. 2031, afdeeling Armwezen; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staatsblad 
. n°. 96), laatstelijk gewijzigd bij de Wet van 
27 November 1921 (Staatsblad n°. 784) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 

Eenig' artikel. 
Aan art. 1 van het Koninklijk besluit van 

7 Mei 1888 (Staatsblad n°. 83), zooals dat artikel 
,~ordt gelezen inievolge Ons besluit van 24 
December 1909 (i)taatsblad n°. 412) wordt een 
nieuw, tweede lid toegevoegd, luidende als volgt: 
. ,,Bovend ien mogen gedurende het tijdvak 
eindigende 31 December 1929 nog 20 vrouwen 
worden verpleegd" 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge-
plaatst. . 

's-Gravenh.age, den 7den September 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Londbouw, J . B. KAN. 

(Uit,geg. 16 Sept. 1926.) 

7 September 1226. BESLUIT, bepalende de 
. bekendmaking in het Stafl.tsblad van de 
ontwerp-verdragen. betreffende : 

1 °. de schadeloosstelling voor ongeval
len in den landbouw; en 

2.0. het recht van vereeniging en ver
gadering van landarbeiders, aangenomen 
in de in 1921 te Genève gehouden derde 
zitting der Algemeene Conferentie van de 
vertegenwoordigers der Leden van de 
Internationale Organisatie van den Arbeid 
van den Volkenbond /S taal3blad 1926, 
nos. 188 en 189). S. 3 l7. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Gezien de wetten van den lOden Juni 1926 

(Staatsblad nos. 188 en 189), houdende goed
keuring van de ontwerp-verdragen betreffende: 

l 0 • de schadeloo3stelling voor ongevallen in 
den land bouw, en 

2°. het recht van vereeniging en vergadering 
van landarbeiders, 

welke ontwerp-verdr~en werden aangeno
men in de in 1921 te u enève gehouden derde 

zitting der Algemeene Conferentie van de 
Vertegenwoordigers der Leden van de loter
nationale Organisatie van den Arbeid van den 
Volkenbond, en van welke ontwerp-verdragen 
een afdruk en een vertaling nevens dit beslui t 
zijn gevoegd ; 1 

Overwegende, dat Onze akte van bekrachti
ging van die verdr11,gen, overeenkomstig art. 2 
aan het Secretariaat van den Volkenbond is 
overgelegd en aldaar op 20 Augustus 1926 is 
ingeschreven, zoodat die verdragen overeen
komstig art. 3 op dien datum voor Nederland 
in werking zijn getreden ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van 3 September 1926, 
Directie van het Protocol, n°. 25955 ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
meergenoemde ontwerp-verdragen te doen 

bekendmaken door de plaatsing van dit besluit 
in het Staatsblad. 
· Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zooveel 
hem aangaat, belast met de uitvoering van 
hetgeen ten deze wordt verei sch t. 

's -Gravenhage, den 7den September 1926. 
WILHELMINA . 

De Minister van Buite.nlanrlsche Zaken, 
VAN KARNEBEEK. 

(Uitgeg. 16 Sept. 1926.) 

VERTALINGEN. 

VOLKENBOND. 

INTERNATIONALE 
ARBEIDSCONFERENTJE. 

Ontw,erp-Verdrag betreflende de schadeloosstelling 
voor ongevalle1i in den landbouw. 

De Algemeene Conferentie van de Tnterna
tionale Organisatie van den Arbeid van den 
Volkenbond, door den Raad van Beheer van 
het Internationaal Arbeidsbureau bijeengeroe
pen te Genève en ald11,ar bijeengekomen op 
25 October 1921, in hiire derde zitting, 

besloten hebbende " verschillende voorstellen 
aan te nemen betreffende "de bescherming van 
landarbeiders tegen de gevolgen van ongeval
len", welk onderwerp een onderdeel uitm a.akt 
van het 4de punt van de agenda der zitting en 
besloten hebbende, dat deze voorstellen den 
vorm zullen aannemen van een ont,,erp voor 
een internationaal verdrag, 

neemt het- volgende ontwerp-verdrag aan, ter 
bekrachtiging door de 'leden van de Internatio
nale Organisat,ie van den Arbeid, zulks overeen
komstig de bepalingen van deel XIII van het 
Verdrag van Versailles en van de overeenkom
~tige deelen der andere Vredesverdragen : 

Art. 1. Ieder lid van de Internationale 
Organisatie van den Arbeid. dat dit verdrag 
bekrachtigt, verbindt zich om de bescherming 
der wetten en reglementen, die ten doel hebben 
de slachtofüirs schadeloos te stellen v11,n onge
vallen, well,:e hun door arbeid in een bedrijf of 
in verband met zoodanigen arbeid zij n over
komen, uit t e strekken tot alle loon11,rbeiders 
in den landbouw. 

Art. 2. De officieele bekrachtigingen van 

1 Hiervan is alleen de vertaling opgenomen. 
Zie voor de Fransche en Engelsche tekst, 
Sta.atsblad 1926, nos. 188 en 189. 
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dit verdrag, overeenkomstig het bepaalde in 
deel XIII van het Verdrag van Vers~illes en de 
overeenkomstige deelen van de andere Vredes
" erdragen, zulfen worden medegedeeld aan den 
Secretari -Generaal van den Volkenbond en 
door hem worden ingeschreven. 

Art. 3. Dit verdrag zal van kracht worden 
zoodra de bekrachtiging van 2 leden van de 
Internationale Organisatie van den Arbeid door 
den Secretaris-Generaal zullen ztn ingeschreven. 

I:i.et zal slecht~ verbindend zijn voor de leden, 
die bunne bekrachtiging door den Secretaris
Generaal hebben doen inschrijven. 

Vervolgens zal dit verdrag voor ieder der 
andere leden in werking treden op den datum 
·waarop de bekrachtiging van dat lid door het 
Secretariaat zal z~jn inc:reschreven . 

Art. 4. Zoodra de bekrachtigingen van 2 
leden der Internationale Organisatie van den 
Arbeid door het Secretariaat zijn ingeschreven, 
zal rle Secretaris-Generaal van den Volkenbond 
van dit feit mededeeling doen aan alle leden 
van de In ternationale Organisatie van den 
Arbeid. Hij zal hen eveneens in kenni• stellen 
met de inschrijvingen van de bekrachtigingen, 
die hem latAr door andere leden der Organisatie 
zullen worden medegedeeld. 

Art. 5. Behoudens het bepaalde in artikel 3, 
verbindt ieder lid, dat dit verdrag bekrachtigt, 
zich om de bepalingen van artikel 1 uiterlijk 
op l J anuari 1924 in toepassing te brengen en 
zoodanige maatregelen te nemen als noodig 
zullen blijken om deze doeltreffend te doen zijn. 

Art. 6. I eder lid van de Internationale 
Organisatie van den Arbeid, dat dit verdrag 
bekrachtigt, verbindt zich om het toe te passen 
ten aanzien van zijn koloniën, bezittingen en 
protectoraten, overeenkomstig de bepalingen 
van artikel 421 van het Vredesverdrag van 
Versailles en de overeenkomstige artikelen der 
andere Vredesverdragen. 

Art.. 7. I eder lid. dat dit verdrag heeft 
bekrachti$,d, kan het opzeggen na verloop van 
een termijn van tien jaren na den datum, 
waarop dit verdrag van kracht begint t e wor
den, zulks bij een verklaring toegezonden aan 
den Secretaris-Generaal van den Volkenbond 
en door dezen in te schrijven. De opzegging 
wordt eerst van kracht een jaar nadat zij door 
het Secretariaat is ingeschreven. 

Art. 8. De Raad van beheer van het Inter
nationaal Arbeidsbureau moet, ten minste een
maal in de 10 jaren, aan de Algemeene Con
ferentie een verslag uitbrengen over de toe
passing van dit verdrag en zal vaststellen, of 
het wenschelijk is de herziening of wijziging 
van dit verdrag op de agenda der Conferentie 
te plaatsen. 

Art. 9. Zoowel de Fransche als de Engelsche 
tekst van dit verdrag is authentiek. 

VERTALINGEN. 

V OLKENDOND. 

IN'l.'ERN ATIONALE 
ARBEIDSCONFERE TIE. 

Ontwerp-Verdrag betre-ffervl.e het recht van ver
eeniging en vergadering van landar~eiders. 

De Algemeene Conferentie van de Interna
tionale Organisatie van den Arbeid van den 
Volkenbond, door den R itad van Beheer van 

het Internationaal Arbeidsbureau bijeen
geroepen te Genève en aldaar bijeengekomen 
op 25 October 1921, in hare derde zitting, 
besloten hebbende verschillende voorstellen 
aan te nemen betreffende "het recht van ver
eeniging en vergadering van landarbeiders", 
welk or.derwnp een onderdeel uitmaakt van 
bflt 4° punt van de agenda der zitting en 

besloten hebbende, dat deze voorstellen den 
vcrm zullen aannemen van een on6verp voor 
een internationaal verdrag. 

neemt het volgende ontwerp-verdrag aan, ter 
bekrachtiging rloor de leden van de : nternatio
nale Organisatie van den Arbeid , zulks overeen
komstig de bepalingen van deel XIII van het 
Verdrag van Versailles en van de overeenkom
stige deelen der andere Vredesverdragrn: 
· Art. l. Ieder lid van de Internationa:e 
Organisatie van den Arbeid, dat dit verdrag 
1-ekrachtigt, verbindt zich aan a lle personen, 
werkzaam in den landbouw, dezelfde rechten 
van vereeniging en vergadering te verzekeren 
als aan de arbeiders in nijverheidsondernemin
gen en alle wettelijke of andere bepalingen, die 
deze rechten beperken ten aanzien van arbeiders 
in den landbouw, in t e trekken. 

Art. 2. De officieele bekrachtigingen van 
dit verdrag, overeenkomstig het bepaalde in 
deel XIII van he't Verdrag van Versail!es en de 
overeenkomstige deelen van de andere Vredes
verdragen, zullen worden medegedeeld aan den 
Secretaris-GenerRal van den Volkenbond en 
door hem worden ingeschreven. 
· Art. 3. Di t verdrag zal van kracht worden 

zoodra de bekrachtigingen van 2 leden van de 
Internationale Organisatie van den Arbeid door 
den Secretaris-Generaal zullen zijn ingeschreven. 

H et zal slechts verbindend zijn voor de leden, 
die hunne bekrachtiging door den Secretaris
Generaal hebben doen inschrijven. 

Vervolgens zal dit verdrag voor ieder der 
andere leden in werking treden op den datum 
waarop de bekrachtiging van da t lid door het 
Secretariaat zal zijn ingeschreven. · 

Art 4. Zoodra de bekrachtigingen van 2 
leden der Internationale Organisatie van den 
Arbeid door het Secretariaat zijn ingeschreven, 
zal de Secretaris-Generaal van den Volkenbond 
van dit feit mededeeling doen aan a lle leden 
van de In"ernationale Organisatie van den 
Arbeid. Hij zal hen eveneens in kennis stellen 
met de inschrijvingen van de bekrachtigingen, 
die hem later door andere leden der Organisatie 
zullen worden medegedeeld. 

Art. 5. Behoudens het bepaalde in ar t. 3, 
verbindt ieder lid, dat dit verdrag bekrachtigt, 
zich om de bepalingen van art. 1 uiterlijk op 
1 Januari 1924 in toepassing te brengen en 
zoodanige maatregelen te nemen als noodig 
zullen blijken om deze doeltreffend t e doen zijn. 

A rt. 6. Ieder lid van de InternatioPale 
Organisatie van den Arbeid, dat dit verdrag 
bekrachtigt, verbindt zich om het toe te passen 
ten aanzien van zijn koloniën, bezittingen en 
protectoraten, overeenkomstig de bepalingen 
van art. 421 van het Vredesverdrag van Ver
sailles en de overeenkomstige artikelen der 
andere Vredesverdragen. 

Art. 7. I eder lid, dat dit verdrag heeft 
bekrachtigd, kan het opzeggen na verloop van 
een termijn van tien jaren na den datum, 
waarop dit verdrag van kracht begint te worden, 
zulks bij een verklaring toegezonden aan den 
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Secretaris-Generaal van den Volkenbond en 
door dezen in te schrijven. De opzegging wordt 
eerst van kracht een jaar nadat zij door het 
Secretariaat is ingeschreven. 

Art. 8. De Raad van Beheer van het, Inter
nationaal Arbeidsbureau moet, t enminste een
maal in de 10 jaren, aan de Algemeene Con
ferentie een verslag uitbrengen over de . toe
passing van dit verdrag en zal vaststellen, of 
het wenschelijk is de herziening of wijziging 
_van dit verdrag op de agenda der Conferentie 
te plaatsen. 

Art. 9. Zoowel de Fransche als de Engelsche 
tekst van dit verdrag is authentiek. 

7 September 1926. KONINKLIJK BESLUIT. 
Appellant, raadslid, heeft van den direc

teur der gemeente-gasfabriek aanvaard de 
, opdracht tot het construeeren van een 

met gas te verwarmen broodoven ; hij 
heeft hem toebehoorende materialen t er 
constructie van den oven verwerkt; de 
oven is, zij het niet geheel voltooid, door 
personeel der gasfabriek uit . appellant's 
werkplaats naar het t errein der gasfabriek 
gebracht ; aan appellant is, nadat deze 
een r ekening voor de gasfabriek had inge
zonden, een vergoedin~ in den vorm van 
eene afschrijying op zijn r ekening bij de 
fabriek toegekend. Op grond van een en 
ander moet worden aangenomen, dat hier 
heeft plaats gehad eene levering ten be
hoeve der gemeente. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld dom 

E. ten Hulzen t e Doesburg t egen het besluit 
van Ged. Staten van Gelderland van 9 Maart 
1926, n°. 147, waarbij hij vervallen is verklaard 
van zijn lidmaatschap van den Raad der ge
meente Doesburg; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advi es van 17 
Augustus 1926 n°. 470 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 3 Sep
tember 1926, n°. 6205, Afd. B. B. ; 

0. dat het besluit va,n Ged. Staten steunt 
op de overweging dat is gebleken dat door 
den Directeur der gemeente-gasfp.briek, daartoe 
gemachtigd door de Commissie voor de Ge
meentebedrijven, aan ten Hulzen de opdracht 
is verstrekt een broodoven t e construeeren, 
welke met gas zou worden verwarmd ; dat ten 
Hulzen voor zijn werk - hetwelk niet werd 
voltooid - materiaal heeft gebruikt aan hem 
in e~gendom toebehoorend; dat hij, als ver
goedmg voor dit materiaal, eene afschrijving 
van f 30 op zijne schuldrekening bij de gasfa
briek ontving ; dat t en Hulzen daardoor het 
verbod, gesteld in art. 24, lid 3, der Gemeentewet 
heeft overtreden ; 

dat de appellant in beroep aanvoert dat de 
heer Duppen, directeur der gemeente-gasfabriek 
te Doesburg hem omstreeks Februari 1924 heeft 
voorgesteld, om een bepaald soort broodoven, 
met lichtgas te stoken, te construeeren, met 
de_ bedoeling dat bij gebleken geschiktheid zij 
beiden daarop octrooi zouden nemen ; dat 
hem van eene machtiging door de Commi ssie 
voor ~e gemeentebedrijven niets bekend was; 
dat h1J op het voorstel van Duppen is ingegaan 
en aan de constructie van den oven is· begonnen ; 

dat hij echter, voordat hij met de constructie 
geheel gereed was, werk kreeg en hij het, in 
z\ju eigen zaken te volhandig bad om den o,en 
af te maken ; dat hij toen met Duppen besprak 
dat deze den oven zou afmaken ; dat te dien 
einde de halfvoltooide oven omstreeks Maart 
1924 naar de gasfabriek vervoerd is; dat hij 
eenige weken later, omstreeks April of Mei 1924 
van Duppen vernam, dat elders een ove_n was 
uitgevonden van beter systeem dan h!J had 
uitgedacht, zoodat zij zich verdere moeite 
aan hunne uitvinrung konden besparen ; dat 
bij aanstonds en ook later met Duppen be
sproken .heeft of deze hem het door hem aan 
dezen proefoven verwerkte materiaal ter 
waarde van circa f 70 niet wilde vergoeden; 
dat hij daarmee niet anders bedoeld en gewild 
heeft dan eene vergoeding ten laste van Doppen 
privé; dat Duppen er ten slotte veel voor voelde 
dat bij, appellant, eene vergoeding zou krijgen 
en hij omstreeks Maart 1925 f 30 heeft ont
vangen door middel van afschrijving van dit 
bedrag van de rekening voor gasverbruik; 
dat bij niet anders dacht dan dat Duppen deze 
f 30 weder aan de gemeente zou rnstitueeren ; 
dat hij op verzoek van Duppen in 1924 eene 
rekening beeft uitgeschreven hetgeen hem voor 
vergoeding toekwam ; dat die rekening ten on
rechte luidde : ,,aan de Gasfabriek Doesburg'· ; 
dat van levering aan de gemeente in deze geen 
sprake is, daar 1 °. geen contract of afspraak 
is gemaakt krachtens hetwelk de gemeente 
Doesburg of de gemeente-gasfabriek tot eenige 
betaling verplicht was; 2°. de oven niet is 
geleverd, in technischen zin, daar de bewuste 
proefoven nimmer door hem voltooid is en half 
voltooid door personeel der gasfabriek naar het 
terrein der gemeente-gasfabriek is gevoerd ; 
3°. hij de constructie van den modeloven is 
begonnen in een tijd, dat hij geen betaald 
werk voor klanten onderhanden had, doch de 
constructie van den oven heeft laten rusten, 
zoodra hij wè! werk bad, waaruit duidelijk 
blijkt dat aan hem geen opdracht t egen be
taling was gedaan; 4°. ijzeren platen, zooals 
hij factureerde niet geleverd zijn, integendeel 
deze platen verwerkt waren aan den half
voltooiden oven en derhalve waardeloos waren 
geworden ; 5°. hij f 30 kreeg, t erw:ijl bij geen 
arbeidsloon, doch f 70.25 zijnde zijn schade 
door materiaal-verlies, had gefactureerd en 
terwijl hij niets te eischen had, doch slechts 
eene vergoeding vroeg ; 

0 . dat op grond van de overgelegde bescheiden 
en het medegedeelde in de openba1·e vergade
ring van de Afdeeling van den Raad van State 
voor de Geschillen van Bestuur, waarin over 
deze zaak verslag iR uitgebracht, als vaststaande 
moet worden aangenomen dat de heer Duppen, 
directeur der gemeente-gasfabriek te Doesburg 
na machtiging van de Commissie voor de ge
meentebedrijven aldaar, aan den appellant 
opdracht heeft verstrekt tot het construeeren 
va.n een broodoven, welke met gas zou worden 
verwarmd; 

dat de appell ant, deze opdracht aanvaard 
hebbende, hem toebehoorende materialen ter 
constructie van den oven heeft verwerkt : dat 
de oven daarna, zij het ook niet geheel voltooid, 
door personeel van de gasfabriek uit de werk
plaats van den appellant is afgehaald en naar 
het terrein der gasfabriek gebrach t en dat aan 
den appellant nadat deze eene rekening voor 
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cle gasfabriek te Doesburg had ingezonden, 
eene vergoeding van f 30 in den vorm van eene 
afschrijving op zijne rekening bij die fabriek 
is toegekend, welke vergoeding door hem is 
aanvaard ; 

dat op grond van een en ander moet worden 
aangenomen. dat hier heeft plaats gehad eene 
levering ten behoeve van de gemeente, als in 
art. 24 der Gemeentewet bedoeld; 

dat de· appellant nu wel heeft betoogd, dat 
hem niet bekend zou zijn geweest dat het hier 
ging om eene opdracht van gemeentewege en 
hij in de meening zou hebben verkeerd, dat de 
heer Duppen handelde in privé, doch· dat met 
cleze bewering in strijd is de evenbedoelde door 
den appellant ingediende nota, welke geadres
seerd was aan de gasfabriek t e Doesburg, ter• 
wijl noch door de overgelegde stukken, noch 
door een nader onderzoek, ingesteld naar aan• 
leiding van de openbare behandeling dezer zaak 
Yoor de Afdeeling van den R aad van Sta te, 
YOOr de geschillen van bestuur, iet s is komen 
ya,5t, t e staan, wat aannemelijk zou kunnen 
maken. dat de appellant bij zijn gesprek met 
den Directeur der Gasfabriek, waarbij hem 
,·oorm,elde opdracht werd gegeven, redelijker
wijze den indruk moest hebben gekregen, dat 
hem, de bedoelde opdracht door den laatstge
noemde in privé werd verstrekt ; 

dat Ged. Sta ten mitsdien terecht den appel
lant wegens overtreding van het in ar t . 24 der 
Gemeentewet gesteld verbod, van zijn lidmaat
schap van den Raad vervallen hebben ver 
klaard · 

Gezi~n de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minist.er van Binnenlandsche Zaken en 

Landbouw is belast , enz. (A.B. ) 

9 S eptember 1926. Ko::srrNKLIJK BESLUIT. 
Appellant, t evoren · overaenkom, tig a rt. 

27 2° lid hoofd van een school voor u. l. o. 
èn van een school voor ~ewoon 1. o. , genoot 
als zoodanig slechts eén jaarwedde. In 
verband hiermede moeten beide functies 
als één betrekking worden beschouwd. 
Terecht is het door hem na de opheffing 
dier betrekking genoten wachtgeld ver
minderd met de inkomsten uit de betrek
Icing van hoofd der a fzonderlijke o. l. school, 
die hij na bedoelde opheffing is gaan be
kleeden. 

WIJ WILHELMINA ENZ . 
Beschi kkende op het' ber,1~p, ingesteld door 

S. H. Bloemen te 's-Heerenberg, gemeente 
Bergh, tegen de beschikking van Onzen Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
,·an 27 Mei 1926, n°. 3803, afd . L. 0 . A. , waarbij 
zijn wachtgeld is verminderd tot het volle 
bedrag; 

D ~n R '1ad van Sta te, Afdeeling voor de 
geschillen van bestuur, gehoord , advies van 
18 Augustus 1926, n°. 707; 

Op de voordracht van Onzen Minist er van 
On?erwijs, Kuns~en 

O 

e~ Wetenschappen van 
* September 1926, n . 1219, a fd . L . 0. A. ; 

O. dat Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen bij zijne evengenoemde be
schikking het aan S. H. Bloemen, a ls gewezen 
hoofd der openbare school voor uitgebreid 
1ager-o:iderwijs t e 's-Heeren berg (gemeente-

Bergh) mede hoofd der openbare lagere school 
a ldaar, met ingang van 1 Januari 1926 ver
leende wachtgeld groot f 3405 te rekenen van 
l J anuari 1926, onderscheidenlijk van 1 April 
1926, heeft verminderd tot nihil, wegens in
komsten door den belanghebbende sinds 
1 Januari 1926 genoten als hoofd der openbare 
lagere school te 's-Heeren berg, gemeente Bergh; 
dat van deze beslissing S. H . Bloemen bij Ons 
in beroep is gekomen, aanvoerende dat hij nà 
zijn ontslag als hoofd van een school voor uit• 
gebreid la.ger onderwijs voor welke betrekking 
hem w,whtgeld werd toegekend. niet zijn tegen
woordige betrekking heeft aan vaard, maar dat 
hij deze betrekkina voorheen tegelijk bekleede 
met de opgeheven b etrekking, waaruit hij werd 
ontslagen ; dat daarom het v{jfde lid van 
art. 51 der Lager-Onderwijswet 1920 niet van 
toepassing kan zijn ; 

0. dat de appella nt op 31 December 1925 
overeenkomstig a r t . 27, tweede lid , der Lager
Onderwijswet 1920 was hoofd van eene scliool 
voor uitgebreid-lager-onderwijs èn van eene 
school voor gewoon lager onderwijs, welke in 
hetzelfde gebouw gevestigd waren ; dat hij als 
zood a.nig slechts ééne jaarwedde genoot, welke 
jaarwedde ingevolge art. 7, tweede lid, van Ons 
besluit van 27 DeJember 1924, S. 585, f 100 
meer bedroeg da n de jaarwedde, waarop hij 
a ls hoofd der school voor uitgebreid-la5er
onderwijs a lleen aanspraak zou hebben gehad ; 
da t in verband hiermede beide funct ies als 
ééne betrekking moeten worden beschouwd, 
welke betrekking met ingang van 1 Januar i 
1926 is opgeheven ; dat de appellant nà zijn 
ontslag tengevolge van deze opheffing inkom
st en is gaan gemeten uit eene andere betrek
king, met name die van hoofd der afzonderlijke 
openbare lagere school voor gewoon lager 
onderwijs t e 's-Heerenberg (gemeente Bergh), 
welke inkomst en, vermeerderd met zijn wacht
geld, zijn laatst elijk genoten jaarwedde met· 
f 3536.92 overschreden ; dat Onze Minister 
mitsdien t erecht, met toepassing van art. 51, 
vijfde lid , der wet des appellants wachtgeld 
met dit bedrag der overschrijding heeft ver
minderd, t engevolge wa9,rvan het wachtgeld 
voor het volle bedrag is komen te vervallen ; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920 ; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

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

Wetenschappen is belast, enz. (A.B.) 

11 September 1926. BESLUIT houdende vast
stelling van den datum, waarop Ons 
besluit, van 10 Juli 1926 (Staatsblad n°. 
233) in werking zal treden. S. 328. 

WIJ WILHELM[ A, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid, Handel en Nijverheid van 7 September 
1926, n°. 616 E 1, afdeeling Volksgezondheid ; 

Gelet op het bepaa lde bij artikel 12 van Ons 
beiluit van 10 Juli 1926 (Staatsblad n°. 233) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan t e 
bepalen: 
dat Ons besluit va n 10 Juli 1926 (S taatsblad 

n°. 233) in werking treedt op den dag na dien, 
waarop dit blclsluit- in hrit Staatsblacl zal zij n 
geplaatst. 

Onze Mini~ter van Arbeid, Handel en Nijver-
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heid is belast met de uitvoerino- van dit besluit, 
dat in het Staat6blad zal worden geplaatst. 

's-Gra.venha.ge, den llden September 1926. 
WILHELM! A. 

De M inister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R, SLOTEJIIAKER DE BRUÏNE, 

(Uitgeg. 23 Sept. 1926.) 

11 September 1926. BEsr.urr, bepalende de 
bekendmaking in het Staatshlad van het 
op 8 Juni 192/S te 's-Gravenhage tusschen 
Nederland en Siam gesloten verdrag van 
vriendschap, handel en scheepvaart, als
med e van de daarbij behoorende proto
coll en en nota's (Staatsblad 1926, n°. 254.). 
s. 329. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Gezien de wet van den 30-t en Juli 1926, 

Staatsblad nt 254., houdende goedkeuring van 
het op 8 Juni 1925 te 's-Gravenhage tus chen 
Nederland en Siam gesloten verdrag van vriend
schap, handel en scheepvaart;met oijbehoorende 
protocollen en nota's, van welke tukken een 
afdruk en een vertaling bij dit besluit zijn ge
voegd. 1 

Overwegende, dat de akten van bekrachti
ging van dat verdras op 24 Augustus 1926 t e 
's-Gra11enhage zijn mtgewisseld; 

Op de voordracht van Onzen iinister van 
Buitenla ndsche Zaken van 6 September 1926, 
Directie van het Protocol, n°. 2694 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
meergenoemd verdrag, met bijbehoorende 

protocollen en nota's te doen bekendmaken door 
de plaa tsing van dit besluit in het S taatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn , ieder voor zooveel 
hem aanga.at, belast met de uitvoering van 
hetgeen ten deze wordt vereischt. 

's-Gravenhage, den llden September 1926. 
WILHELMINA. 

De Mi'.nister ran Buitenlandsche Zaken, 
VAN KARNEBEEK. 

(Uitge1. 23 Sept. 1926. ) 

YERTALLNC:E:<. 

VERDRAG van Vriendschap, Handel en Scheep
raarl IU$,,chen Nederland ,n Sinrn. 

H . M. de Koningin der ederlanden en Z. i\I. 
de Koning van Siam, bezield met een gelij k 
verlangen om de vriendschap. banden en goede 
verstandhouding, die reeds gelukkigerwijze 
tusschen beide St at en be3t,aan, verder te ont
wikkelen, en overtuigd, dat d it doel niet beter 
bert>ikt zou kunnen worden dan door de her
ziening der verdragen, die vroeger tusscben 
beide la nden ge3loten zijn , hebben be,lotcn 
tot deze herziening over te gaan in een geest 
van billijkheid en tot wederzijdsoh voordeel 
van de beide partijen, en daartoe tot hunne 
gevolmachtigden benoemd : 

Da mrong, Zaakgela tigde van iam te 's-Gra
venhagr, 

die, na elkander mededeeling te hebben ge
daan van hunne wederzijdsche volmachten, 
welke in goeden en behoorlijken vorm werden 
bevonden, omtrent de volgende bepalingen 
zijn overeengekomen : 

Art. 1. l. Er zal bestendige vrede en 
a ltijddurende vriendschap bestaan tusschen 
Nederland en Siam. 

2. De onderdanen van elk der Hooge Ver
dra~sluitende Partijen zullen volle vrijheid 
heb1Jen zich te begevPn op het gebied van de 
anderf' Partij, daar te verblij ven, t e reizen en 
het te verlaten; den landbouw, de cheepvaart, 
de nijverheid te beoefenen, en er handel t e 
drijven, zoowel in bet groot als in het klein ; 
er werkzaam te zijn op godsdienstig gebied 
en op het ~ebied van de weldadigheid en van 
het onderwijs, en er gebruik te ma.ken van eiken 
lasthebber hunner keuze, ten min t e op den 
voet van eigen onderdanen of van dien van 
onderdanen der meest begunstigde natie, mits 
zij zich echter gedragen na.ar de wetten en ver
ordeningen die er van kracht zijn of znllen zijn. 

3. In alles wat betreft de verkrijging van
en de beschikking over den eigendom of het 
bezit van roerende of onroerende goederen van 
eiken aard, zullen d e onderdanen van elk der 
Hooge Verdragsluitende Pa rtijen , over de ge
beele uitgestrektheid van het grondgebied van 
de andere Partij , in a lle opzichten beha ndeld 
worden op denzelfden voet a ls onderdanen ,an 
de meest begunstigde natie, mit zij zich echter 
gedragen naar de wetten en verordeningen, die 
er van kracht zijn of zullen zijn. 

4. Zij zullen niet verplicht worden, er, 
onder wel k voorwend el ook, binnenlandsche 
belastingen of heffini1en te voldoen, die anäer_s __ 
of hooger zijn, dan die, welke betaald worden, 
of zullen betaald worden door eigen onderdanen 
of door onderdanen va n e mee t begunst!J$de 
natie, die niet in het genot is van onthenmg 
van de Siameesche rechtsmacht. 

5. De onderdanen van elk der Hooge Ver
dra~sluitende P artijen zullen, op het grondge
bied van de a ndere P a rtij, op de meest duur
zame wijze, verzekerd zijn van de bescherming 
en eerbiec:Uging hunner persoon en goederen. 
Zij zullen er, te dien aanzien, dezelfde rechten 
en voorrechten geniet en als die, welke zijn of 
mochten worden toegekend aa n eigen onder
danen of aan onderdanen van de meest be
g unstigde na.tie, mits zij zich echter gedragen 
naar de wetten en ve rordeningen rlie er van 
kracht zijn of zullen zijn. 

6. De onderdanen van elk der Hooge Ver
dmgsluitende P a rtijen zullen , op het grond
gebied van de a nd ere Partij , vrijgesteld zijn 
van iederen verplichten persoonlijken mili
tairen dienst, evena ls van iedere bijdrage, 

H . M. de Koningin der Nednla nden : 
Z. Exc. Jonkheer H . A. van K arnebeek, ' 

Hoogstderzelver Minister van Buitenland che 
Zaken, 

, hetzij in geld. hetzij in natura, opgelegd in 
plaats van genoemden persoonlijken dienst. 
Zij zull en er , zoowel in vred es- a ls in o::irlogs
tijd, slechts gedwongen worden tot die verrich
tingen en vorderinion, welke aan eigen onder-
danen worden opoetegd, en wel in dezelfde mate 
en volgens dezelf3e beginselen a ls deze laatsten. Z. M. do Koning van iam : 

Zij ne Doorluchtige H oogheid Prin D.,mras 

1 Hier van is a lleen de N ederlandschr tekst 
opgenomen. Zie voor de .F ransche tekst . 254 
van 1926. 

7. De onderdanen van elk der Hooge Ver
dra~5luitende Partijen zullen, op het grondge
bied van de andere Partij, eene volkomen ge
wett>nsvrijheid gen ieten en het rt>cht hebben, 
mits zij zich gedragen naar de wetten en ver-
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ordeningen die er van kracht zijn of zullen zijn, 
er in eigen. kring of in het openbaar hunnen 
godsdienst uit te oefenen. 
. Art . II. De terreinen en woningen, opslag
.plaatsen, werkplaatsen, magazijnen en andere 
gebouwen der onderdanen van elk der Hooge 
Verdragsluitende Partijen op het grondgebied 
van de andere Partij. die gebezigd worden als 
woonplaats of voor den handel, zullen niet aan 
onderzoek of doorzoekingen kunnen worden 
onderworpen, en de boeken, _papieren en reke
ningen, die er zich zul!en bevinden, zullen niet 
onderzocht of nagezien kunnen worden, be
.halve in de omstandigheden en op de wijze 
voorzien bij de wetten en verordeningen, die 
toepasselijk zijn op eigen onderdanen of op 
onderdanen van de meest begunstigde natie, 
die niet in het genot is van ontheffin5 van de 
Siameesche rechtsmacht. 

Art. III. I. Er zal, van beide kanten, volle 
en algeheele vrijheid van handel en scheepvaart 
zijn tusschen de grondgebieden der Hooge 
Verdrag ]uitende Pa rtijen . 

2. De onderdanen der H ooi:;e Verdragslui
tende Partijen zullen zich, vrijehjk en volkomen 
vellig, met hunne schepen en koopwaren, 
kunnen begeven naar alle plaatsen, havens en 
rivieren van het grondgebied van de andere 
Partij, welke openstaan of zullen openstaan 
voor de buitenlandsche scheepvaart en handel, 
er kunnen verblijven en er vandaan kunnen 
vertrekken, mits zij zich echter gedragen naar 
de wetten en verordeningen die er va.n kracht 
zijn of zullen zijn. E venwel zullen de Hoose 
Verdragsluitende Partij en de bevoegdheid 
hebben om, op den grondslag van de behande
ling der meest begunstigde natie of van eigen 
onderdanen, zoodanige algemeene voorschriften 
uit te vaardigen, die haar goed zullen dunken, 
ten aanzien van den handel in bepaalde ar
tikelen en met name op het stuk van den handel 
in geestrijke, gedistiIJ'eerde of gegiste dranken, 
in alcoholhoudende dranken en alcohol ; op 
het stuk van opium en zijn derivaten, van 
cocaïne, heroïne en andere verdoovende mid
delen, a.ls bedoeld in de Internationale Opium 
Conventie op 23 J anuari 1912 te 's-Gravenhage 
geteekend, en op het stuk van den handel lil 
wapenen en munitie. 

Art . IV. I. De onderdanen van elk der 
Hooge Verdragsluitende Partijen zullen vrijelijk 
toegang hebben tot de rechtbanken van de 
andere Partij, hetzij als eischers, hetzij als ver
weerders. Zij zullen, op denzelfden voet als 
eigen onderdanen of onderdanen van de meest 
begunstigde natie, de bevoegdheid hebben 
procureurs, advocaten of vertegenwoordigers 
te kiezen, en van dezer dien ten gebruik te 
maken voor de bescherming hunner reohten 
voor bedoelde rechtbanken. 

2. ·wat de omstandigheden betreft. waar
onder Nederlandsche onderdanen in Siam in 
rechten zullen kunnen optreden, deze onder
danen zullen dezelfde hehandelin11, genieten als 
eigen onderdanen van Siam, en lil ieder geval 
eene behandeling, die ten minste even gunstig 
zal zijn, als die welke onderdanen van de meest 
begunstigde natie. die niet in het genot is van 
ontheffing van de Siameesche rechtsmacht, 
zullen genieten. 

Art. V. De onderdanen van elk der H ooge 
Verdragsluitende Partijen zullen op het grond 
gebied van de andere Partij eene behandeling 

genieten, die geheel gelijk zal zijn aan de be· 
handeling van eigen onderdanen of aa7l die 
van onderdanen cler meest begunstigde natie 
voor alles wat betreft de invoer-, doorvoer- en 
uitvoerrechten. den opslag, premiën, douane
faciliteiten, en onderzoek en schatting der 
koopwaren . 

Art. VI. Jeclerland erkent in beginsel bet 
zelfbeschikkingsrecht van Siam in douane- en 
fisc.ile aangelegenheden. De Konink\ijk~ Sia
meesche R egeering zal derhalve vrJJehJk de 
douanerechten voor in- en uitvoer, drawbacks, 
op~lagrechten en a! dergelijke rechten kunnen 
-vaststellen . die haar zullen goeddunken ; 
zij zal derhalve het recht hebben de tarieven 
te verhoogen die vastgesteld waren in de tot 
nu toe geld ende overeenkomsten . Zij zal even
wel ten opzichte van Nederland van deze vrij
h eid op tariefgebied geen daadwerkelijk ge
bruik kunnen maken, clan wanneer a lle andere 
Mogendheden, die gerecht igd zijn op grond 
van vroegere overeenkomsten een beroep te 
doen op de bestaande regeling, in dezelfde 
tegemoetkoming zullen hebben toegestemd 
zonder daarvoor bijzondere voordeelen of voor
rechten te bedi ngen. 

Art. VII. In alles wa t betreft het binnen
loopen en ui tvaren, het uitklaren, het ligplaats 
hebben, het laden en lossen van koopvaardij
schepen in de havens, havenbekkens, dokken, 
reeden, ankerplaatsen of r i,ieren van elk der 
Hooge Verdragsluitende Partijen, zal geen 
enkel voorrecht worden toegekend aan koop
vaardijschepen van een derde Mogendheid, 
dat niet eveneens in gelijke mate zal worden 
toegekend aan de koopvaardijschepen van de 
andere Partij , aangezien het de bedoeling van 
de H ooge Verdragsluitende Partijen is, dat 
in die opzichten de koopvaardijschepen van 
elk harer ten minste de behandeling zullen 
ondervinden van nationale koopvaardiJschepen 
of van koopvaa.rdijschepen der meest begun
stigde natie. 

Art. VIII. De bepalingen van dit verdrag 
zijn niet toepasselijk op de kustvaart, uitge
oefend langs de kusten van de heide Hooge 
Verdragsluitende Partijen, welke kustvaart 
uitsluitend onderworpen blijft aan hare weder
zijdsche wetten en verordeningen. 

Art. IX. I. Wanneer een koopvaardij
schip van een der Hooge Verdragsluitende 
Partijen gestrand is of schipbreuk heeft geleden 
in de wa.teren of in een haven van de andere 
Partij, zullen het schip, zijn passagiers en zijne 
lading dezelfde voorrechten en vrijdommen 
genieten, die de wetten en verordeningen van 
de andere Partij in dergelijke omstandigheden 
toekennen of zullen toekennen aan nationale 
koopvaardijschepen of aan koopvaardijschepen 
van de meest begunstigde natie. Aan den 
kapitein en aan de bemanning zullen hulp en 
bijstand worden verleend, in dezelfde mate als 
aan eigen onderdanen of aan onderdanen van 
de meest begun tigde natie, zoowel ten opzichte 
van henzelf, als ten opzichte van het schip, 
de passagiers, hunne bezittingen en die V'1n 
de bemanning, en van de lading. 

2. De koopman goederen van een koop
vaardijschi_p van een der Hooge Verdragslui
tende Partijen, dat gestrand is of schipbreuk 
heeft geleden, zullen op het grondgebied van 
de andere Partij aan geen enkel douanerecht 
zijn onderworpen, tenzij zij er voor binnen-
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landsch gebruik in het verkeer worden gebracht. 
Art. X. l. De koopvaardijschepen die de 

Nederlandsche oî Siameesche vlag voeren en 
de door hun nationale wet vereischte bescheiden 
aan boord hebben om hunne nationaliteit vast 
te ~tellen, zullen in Siam en in Nederland, 
respectievelijk als Nederland~che en Siameesche 
schepen worden beschouwd. 

2. De meetbrieven die aan de schepen van 
elk der beide landen zijn uitgereikt volgens het 
systeem Moorsom, zullen wederzijds worden 
erkend, onder de voorwaarden die later nader 
zullen worden omschreven, nadat de verorde
ningen die ter zake toepasselijk zijn, zullen zijn 
uitgewisseld. 

Art. XI. De onderdanen van elk der Hooge 
Verdragsluitende Partijen zullen op het grond
gebied van de andere Partij, wanneer zij zich 
naar de voorschriften, die door de wet gesteld 
worden, gedragen, dezelfde bescherming ge
nieten, als eigen onderdanen ofonderdanen van 
de meest begunstigde natie genieten of zullen 
genieten voor wat betreft octrooien, handels-

. en fabrieksmerken, handelsnamen , teekeningen 
en modellen en het auteursrecht. 

Art. XII. 1. Elk der Hooge Verdrag
sluitende Partijen zal Consuls-Generaal, Con
suls, Vice-Consuls en andere consulaire ambte
naren kunnen benoemen om te verblijven in de 
steden en havens van het gebied van de andere 
Partij, waar ambtenaren van denzelfden rang 
van andere Mogendheden worden of zullen 
worden toegelaten. 

2. Evenwel zullen die consulai re ambtenaren 
hunne werkzaamheden niet aanvangen voor 
dat hunne benoeming zal zijn goedgékeurd en 
aangenomen door de Regeering van het land 
waarheen zij zijn gezonden. 

3. Zij zullen het recht hebben alle bevoegd
heden uit te oefenen en te genieten van alle eer
bewijzen, vrijstellingen en vrijdommen van 
welken aard ook, die zijn of zullen worden toe
gekend aan consulaire ambtenaren van de 
meest begunstigde natie. 

Art. XIII. 1. In geval van over!ijden van 
een Nederlandsch onderdaan in Siam of van 
een Siameesch onderdaan in Nederland, zonder 
dat het bekend is of er in het, land waar hij is 
overleden erfgenamen of uitvoerders van zijn 
uitersten wil bestaan, welke door hem zijn aan
gewezen, zullen de plaatselijke bevoegde over 
heden daarvan zonder uitstel kennis geven 
aan den naastbijzijnden consulairen ambtenaar 
van het land waartoe de overledene behoorde, 
opdat de nooclige inlichtingen onmiddellijk ter 
kennis van belanghebbenden zullen kunnen 
worden gebracht. 

2. Ingeval een onderdaan van een der Hooge 
Verdra1;sluitende P,utijen, zonder testament 
1;emaakt- te hebbPn, mocht overlijden op het 
grondgebied van de andere Partij, zal de Con
sul-Generaal, de Consul, de Vice-Consul of 
andere consulaire ambtenaar van het land 
waartoe de overledene behoorde, voor zoover 
de wetgeving van elk land dat toelaat en in 
afwachting van de benoeming van een bewind
voerder en totdat deze laatste in staat zal zijn, 
zijn werkzaamheden te verrichten, bezit nemen 
van de persoonlijke eigendommen van den 
overledene, ten behoeve van zijn wettelijke 
erfgenamen en zijn schuldeischers. 

Art. XIV. 1. Met uitzondering van de 
vierde 1tlinea van artikel I, zijn de bepalingen 

van dit verdrag betreffende de onderdanen, 
eveneens toepasselijk op vennootschappen, 
cor:J?oraties en andere wettig bestaande ver
eemgingen, binnen de grenzen harer rechts
bevoegdheid. 

2. Die vennootschappen, col'}'oraties en 
andere wettig bestaande vereenigmgen zullen 
onder geen enkel voorwendsel gedwongen 
kunnen worden om andere of hoogere belas
t :ngen of rechten te betalen dan die welke be
taald worden of zullen worden door vennoot
schappen, corporaties of andere wettig · be
staande vereenigingen der meest begunstigde 
natie. 

Art. XV. De bepalingen van dit verdrag 
zijn toepasselijk op het Nederlandsch grondge
bied in Europa en eveneens, met uitzondering 
van de artikelen XII en XIII, op Nederlandsch
Indië, Suriname en Curaçao. 

Art. XVI. Elk geschil betreffende de uit
legging, de toe12assing of de uitvoering van dit 
verdrag, dat niet tusschen de Hooge Verdrag
sluitende Partijen is kunnen worden opgelost, 
zal worden onderworpen aan het Permanente 
Hof van Internationale Justitie, dat bevoegd 
zal zijn op het geschilpunt te beslissen op ver
zoek van beide Partijen of van een Harer. 

Art. XVII. Vanaf den dag der uitwisseling 
van de bekrachtigingsoorkonden van dit ver
drag zal dit laatste in de plaats treden van het 
verdrag van vriendschap, handel en scheep
vaart, geteekend te Bangkok op 17 December 
1860, van de additioneele artikelen van het 
verdrag van 17 December 1860 betreffende 
den invoer en den verkoop van alcoholhoudende 
dranken in Siam, geteekend te 's-Gravenhage 
op 10 November 1883, van de regeling be
treffende de immatriculatie van Nederlandsche 
onderdanen in Siam, geteekend te Bangkok 
op 1 Mei 1901, en van alle aanvullende rege
lingen en overeenkomsten die tusschen de 
Hooge Verdragsluitende Partijen gesloten zijn 
of bestaan, welke tractaten, verdragen, schik
kingen en overeenkomsten vanaf dienzelfden 
dag zullen ophouden van kracht te zijn. Het 
is nochtans wel verstaan, dat de conventie 
betreffende de toelating van consulaire ver
tegenwoordigers van Siam in de voornaamste 
havens van het Nederlandsch grondgebied 
buiten Europa, geteekend 1 Ap1il 1867, door 
dit verdrag niet komt te vervallen, en van 
kracht zal blijven zoolang zij niet zal vervallen 
overeenkomstig de bepalingen van die con
ventie zelve. 

Art. XVIII. 1. Dit verdrag zal in werking 
treden O.P den dag der uitwisseling van de be
krachtigmgsoorkonden. Het zal van kracht 
blijven gedurende een tijdvak van 10 jaar, te 
rekenen van dien dag. 

2. Voor het geval twaalf maanden voor het 
verstrijken van dien termijn van 10 jaar, geen 
der Hooge Verdragsluitende Partijen aan de 
andere Partij haar voornemen zal hebben te 
kennen gegeven, het verdrag te doen ophouden, 
zal bedoeld verdrag nog van kracht blijven 
gedurende een jaar na den datum waarop een 
der Hooge Verdrag~luitende Partijen het zal 
hebben opgezegd. 

3. Het 1s echter wel verstaan, dat zulk eene 
opzegging niet de herleving van een der trac
taten, verdragen, schikkingen en overeen
komsten, bedoeld in het bovenstaande artikel 
XVII, ten gevolge zal hebben. 
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Art. XIX. Dit verdrag zal worden bekrach
tigd, en de bekrachtigingsoorkonden zullen zoo 
spoedi6 mogelijk, hetzij t e 's-Gravenhage, hetzij 
te Bangkoli , worden uitgewisseld . 

Ter oorkonde waarvan de wederzijdsche ge
volmacht igden dit verdrag hebben geteekend 
en er hunne zegels aan hebben gehecht. 

Gedaan in dubbel , in de Fransche taal, te 
's-Gravenhage, op 8 Juni van het jaar negen
tienhonderd vijf en twintig van de Christelij ke 
jaartelling, overeenkomende met den Ssten 
dag van de derde maand van het iaar twee 
dmzend vierhonderd acht en zestig der Boed
distische jaartelling. 

(L. S.) v. K ARNEBEEK. 
(L . S.) DAMRAS DAMRONG . 

PROTOCOL. 
H et is wel verstaan, dat overal waar in het 

verdrag tusschen Nederland en Siam. geteekend 
te 's-Gravenhage op 8 J uni 1925 van áe Christe
lijke jaartelling, overeenkomende met den 
Ssten dag van de derde maand van het jaar 
twee duizend vierhonderd acht en zestig der 
Boeddistische jaartelling, bepaald is dat een 
van de H ooge Verdragsluitende Partijen aan 
de andere dezelfde beliandeling zal toekennen 
als aan eigen onderdanen of aan onderdanen 
van de meest begunstigde natie, de gunstigste 
van deze beide wijzen van behandeling zal 
worden toegekend. 

Bovendien is wel verstaan, dat de rechten of 
voorrechten, . door een der Hooge Verdragslui
tende Part.tien verleend aan een derde Mogend
heid in verdragen b-etreffende het Internationaal 
Privaatrecht en met name in de Haagsche 
Verdragen die op dit onderwerp betrekking 
hebben, gerekend moeten worden tot de rechten 
en voorrechten, die voortvloeien uit plurilaterale 
verdragen van algemeen karakter, waarop 
wegens hun aard niet de bepalingen toepasselijk 
zijn, die voorschrijven de toekenning van be
handeling op den voet van eigen onderdanen, 
of van onderdanen van de meest begunstigde 
natie. 

Tenslotte is wel verstaan, dat de bepalingen 
van dit verdrag de wetten en verordeningen der 
Hooge Verdragsluitende Partijen die van kracht 
z~jn of zullen zijn inzake immigratie, politie 
of openbare veiligheid, niet beïnv!oede,1, 
wijzigen of vervangen. 

Ter oorkonde waarvan de ondergeteekenden, -
daartoe naar behooren door hunne wederzijd
sche Regeeringen gemachtigd, dit protocol 
hebben geteekend, dat beschouwd zal worden 
één geheel uit te maken met het bovengenoemde 
verdrag. 

Gedaan in dubbel, in de Fransche taal, te 
's-Gravenhage, op 8 Juni van het jaar negen
tienhonderd vijf en twintig van de Christelijke 
jaartelling, overeenkomende met den Ssten 
da(; van de derde maand van het jaar twee 
dmzend vierhonderd acht en zestig van de 
Boeddistische jaartelling. 

(L.S.) v. KARNEBEEK. 
(L. S.) DAMRAS DAMRONG. 

PROTOCOL betreffende de rechtsmacht over 
Nederlandsche onderdanen (en bescherme
lingen) in het Koninkrijk Siam. 

Op het oogenblik waarop heden wordt over
gegaan tot de onderteekening van het nieuwe 

• 

t usschen Nederland en Siam geslot en verdrag 
van vriendschap, handel en scheepvaart, zijn 
de gevolmachtigden van de beide H ooge Ver 
dragsluitende Partijen omtrent het volgende 
overeeno-ekomen. 

Art . 'ï. Het stelsel van rechtsmacht dat 
vroeger in Siam is ingevoerd t en aanzien van 
Nederlandsche onderdanen, evenals de voor
rechten, vrijstellingen en vrijdommen, die de 
Nederlandsche onderdanen t egenwoordig in 
Siam genieten als deel van dat stelsel of daar 
mede verband houdend, zullen worden be
schouwd als te zijn afgeschaft en vervallen 
vanaf den dag der uitwisseling der bekrachti
gingsoorkonden van bovenvermeld verdrag. 
Na dien dag zullen alle Nederlandsche onder 
danen en bescherm elingen, evenals de Neder
landsche vennootschappen, corporaties én 
andere vereenigingen in Siam, onderworpen 
zijn aan de rechtsmacht der Siameesche recht 
banken. 

Art. II. 1. Tot aan den datum waarop de 
Siameesche wetboeken (nl. het burgerlijk wet
boek en het wetboek van koophandel, het wet
boek van Strafrecht, de wetboeken van rechts
en strafvordering, en de wet op de rechterlijke 
organisatie) alle zullen zijn · mtgevaardigd en 
van kracht zullen zijn geworden, en gedurende 
een tijdvak van vijf jaren te rekenen vanaf dien 
datum, zullen de diplomatieke of consulaire 
ambtenaren van Nederland in Siam de bevoegd
heid hebben om in iedere rechtszaak. die aan
hangig is voor eenige Siameesche rechtbank 
(met uitzondering evenwel van het Hoogge
rechtshof of "San Dika"), en waarbij de ver
weerder of de beschuldigde een Nederlandsch 
onderdaan of beschermeling is, of een Neder
landsche vennootschap, corporatie of andere 
vereeniging, tot evocatie der zaak over te gaan 
en zulks in elk stadium van het geding, als zij 
zulks nuttig achten in het belang van het Recht, 
door middel van een schriftelijk verzoek, dat 
gericht wordt tot de rechtbank, waarvoor de 
zaak aanhangig is. 

2. Iedere rechtszaak, waarin op boven
staande wijze tot evoratie is overgegaan, zal 
ter besfüsing worden overgedragen aan de 
consulaire rechtbank of eemg ander bevoegd 
Nederlandsch orgaan, en de rechtsmacht van 
de Siameesche rechtbanken over deze zaak zal 
een einde nemen. De zaak zal berecht worden 
volgens de Nederlandsche wetgeving ; evenwel 
zal de Siameesche wetgeving toepMselijk 
blijven in geval en voorzoover omtrent de zaak 
waarover het proces loopt (tenzij het een straf
baar feit geldt, dat onder de bepalingen van 
het Nederlandsch wetboek van Strafrecht valt) 
rechtsregels bestaan in de bepalingen der 
Siameesche wetboeken, wetten of verorde
ningen, die op regelmatige wijze zijn afge
kondigd, van kracht zijn geworden en behoor
lijk ter kennis zijn gebracht van het Neder
landrnhe GezantEchap te Bangkok. 

3. De rechtsmacht der Nederlandsche con
sulaire vertegenwoordif:,ers in Siam blijft ge
handhaafd voorzoover het betreft zaken, 
waarin op de bovengenoemde wijze tot evocatie 
is overgegaan, en voor de t enuitvoerlegging 
va.n elk vonnis in die zaken gewezen. 

Art. III. 1. Ingeval hooger beroep wordt 
aangeteekend door een Nederlandsch onderdaan 
of door een Nederlandsche vennootschap, cor-
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poratie of andere vereeniging, t egen een vonnis 
van een rechtbank in eersten aanleg, zal het 
hooger beroep behandeld worden voor het H of 
van Beroep te Bangkok. 

2. Beroep in cassatie zal openstaan t egen 
de arresten van het Hof van Beroep te Bangkok. 
Dat- beroep kan worden ingesteld wegens onbe
voegdheid, overschrijding van rechtsmacht, 
en in het algemeen wegens elke schending der 
wet. Het beroep in cassatie zal word en behan
deld door het Siameesche Hooggerechtshof of 
het San Dika" 

3. " I edere Nederlandsche onderdaan of 
beschermeling, of iedere Nederlandsche vennoot
schap, corporatie of andere vereenigins, die 
als verweerder of beschuldigde ·optreedt m een 
proces in de provincie, zal altijd kunnen vragen 
dat de zaak onttrokken worde aan de recht
bank waarvoor hij of zij gedaagd is. Wanneer 
dat verzoek door die rechtbank wordt toege
staan, zal de zaak behandeld worden, hetzij te 
Bangkok, hetzij ter plaatse, door de rechters 
zelf die de rechtbank vormen, welke te Bang
kok bevoegd zou zijn geweest. 

Art.I V. 1. Ten emde de toepassing van 
dit protocol te vergemakkelijken zullen de vol
gende overgangsbepalingen in acht worden 
genomen: · 

a. Wanneer in een zaak de rechtsvordering 
nog niet aanhangig is gemaakt vóór den datum 
waarop de uitwisseling der bekrachtigingsoor
konden van boven bedoeld verdrag plaats zal 
hebben, zal die zaak gebracht worden voor de 
Siameesche rechtbanken, zelfs indien de feiten, 
die aanleiding gaven tot den eisch, zich mochten 
hebben voorgedaan vóór dien datum. 

b. Iedere zaak die op dien datum in be
handeling is bij de Neder!andsche consulaire 
rechtbank in Siam, za! te harer uitsluitende 
bevoegdheid blijven, en zij zal er tot het einde 
van het geding en van de tenuitvoerlegging 
der gewezen vonnissen kennis van nemen. 
Voor deze groep van zaken wordt de rechts
macht van de Nederlandsche consulaire amb
tenaren in Siam gehandhaafd. 

2. De Siameesche overheid zal hare mede
werking verleenen ten opzichte van alle zaken 
die voor de Nederlandsche consulaire ·recht
bank gebracht zullen worden ingevolge het 
hierboven onder /, bepaalde, of waarin de 
Nederlandsche diplomatieke of consulaire ver
tegenwoordigers in Siam ingevolge art. II van 
dit protocol tot evocatie mochten overgaan. 
Deze medewerking zal verleend worden op 
verzoek dier vertegenwoordigers en zal be
trekking hebben op alles wat die zaken betreft . 

Art. V. Tot aan het tijdstip wa8rop de hier
boven opgenoemde Siameesche wetboeken alle 
van kracht zullen zijn, zal de Siameesche 
Regeering voortgaan met aan het Gezantschap 
der Nederlanden te Bangkok mededeeling te 
doen van den tekst van alle nieuw uitgevaar
di~de wetten en verordeningen, en zij zal zich 
beijveren rekening te houden met de opmer
kingen die dat Gezantschap haar binnen rede
lijken tijd naar aanleiding dier bepalingen zal 
YOorleggen . 

Art. Vl. De bewoordingen "Nederland" en 
"Nederlandsch" hebben in dit protocol zoowel 
op het Nederlandsch grondgebied in Europa 
als op Nederlandsch-Indië, Suriname en 
Curaçao betrekking. 

Ter oorkonde waarvan de ondergeteekenden, 
daartoe behoorlijk door hunne wederzijdsche 
Regeeringen gemachtigd, <lit protocol hebben 
get eekend en daaraan hunne zegels hebben 
gehecht. 

Gedaan in dubbel in de Fransche taal, te 
's-Gravenhage, op 8 Juni van het jaar negen
tienhonderd vijf en twintig van de Christelijke 
jaartelling, overeenkomende met den 8sten 
dag van de derde maand van het jaar twee 
duizend vierhonderd acht en zest ig der Boed
distische jaartelling. 

(L. S.) v. KARNEBEEK. 

(L. s .) DAMRAS DAMRONG. 

MINISTERIE 
VAN B uITENLANDSCHE ZAKEN 
AFDEELING J URIDISCHE ZAKEN 

's-Gravenhage, 8 Juni 1925. 
Bij gelegenheid van de onderteekening op 

heden van het verdrag van vriendschap, handel 
en scheepvaart tusschen Nederland en Siam, 
heb ik de eer te verklaren, dat Hr. :Ms. Re
geering dit verdrag aldus verstaat - en aan 
eene zoodanige opvatting hare goedkeuring 
hecht - dat geen der clausules, waarbij de be
handeling van de meest begunstigde natie aan 
Nederland wordt toegekend, zal worden uit
gelegd als zouden daardoor aan Nederland 
worden toegekend rechten, levoegdheden, voor
rechten of vrijdommen, die voortvloeien uit het 
bestaan van vrijstellingen in douane-, fiscale- of 
gerechtelijke zaken die andere Staten mochten 
bezitten, en die niet uitdrukkelijk worden toe
gekend door bovenbedoeld verdrag of de twee 
op denzelfden dag geteekende protocollen. 
Hr. Ms. Regeering constateert bovendien dat 
het wel verstaan 1s, dat, ten aanzien van het 
recht van evocatie, zooals dat vastgesteld is 
in het protocol betreffende de rechtsmacht ten 
aanzien van Nederlandsche onderdanen in het 
K oninkrijk Siam, Nederland recht heeft op 
dezelfde voordeelen of "°orrechten, toegekend, 
of binnen tien jaren na het van kracht worden 
van bovenbedoeld verdrag toe te kennen aan 
derde Mogendheden, wier onderdanen niet in 
het $enot zijn van de algemeene ontheffing van 
de Siameesche rechtsmacht. 

Ik ·zou er prijs op stellen indien U mij wilde 
bevestigen dat de Koninklijke Regcering van 
Siam het met deze vaststelling eens is. 

v. KARNEBEEK. 

Den Heer Prins DAMRAS, Zaakgelastigde van 
Siani. 

KONINKLIJK GEZANTSCHAP 
VAN SIAM 

's-Gravenhage, 8 Juni 1925. 
Ik heb de eer de goede ontvangst te berichten 

van het schrijven dat Uwe Excellentie heden 
wel tot mij heeft willen richten en waarbij Zij 
mij heeft verklaard dat Hr. Ms. Regeering het 
verdrag van vriendschap, handel en scheep
vaart tusschen Nederland en Siam, dat heden 
geteekend is, aldus verstaat - en aan eene zoo
danig opvatting hare goedkeuring hecht - dat 
geen der clausules, waarbij de behandeling van 
de meest begunstigde natie aan Nederland wordt 
toegekend, zal worden uitgelegd als zouden 
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daardoor aan Nederland worden toegekend 
rechten, bevoegdheden, voorrechten of vrij
dommen, die voortvloeien uit het bestaan van 
vrijstellingen in douane-, fiscale- of gerechtelijke 
zaken die andere Staten mochten bezitten, en 
die niet uitdrukkelijk worden toegekend door 
bovenbedoeld verdrag of de twee op denzelfden 
dag geteekende protocollen. De Koninklijke 
Regeeri_ng van Siam neemt goede nota van deze 
verklarmg. 

Uwe Excellentie heeft mij bovendien ver
klaard, dat de Regeering der Koningin con
stateert, dat het wel verstaan is, dat, ten aan
zien van het recht van evocatie, zooals dat vast
gesteld is in het protocol betreffende de rechts
macht ten aanzien van Nederlandsche onder
danen in het Koninkrijk Siam, Nederland recht 
heeft op dezelfde voordeelen of voorrechten, 
toegekend, of binnen tien jaren na het van 
kracht worden van bovenbedoeld verdrag toe 
te kennen aan derde Mogendheden, wier onder
danen niet in het genot zijn van de algemeene 
ontheffing van de Siameesche rechtsmacht. 

In opdracht van m\jne Regeering heb ik de 
eer te verklaren, dat de Konmklijke Regeering 
van Siam het met deze vaststelling eens is. 

DAMRAS DAMRONG. 
Zijner Excellentie 

. Jonkheer Mr. H. A. VAN KARNBEEK, Minister 
van Buitenlandsche Zaken, 's-Gravenhage. 

13 September 1926. BESLUIT tot beslissing 
van het geschil over de woonplaats van de 
armlastige krankzinnige D. Thomas, We
duwe Oostclam. S. 330. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Beslissende het geschil over de woonplaats 

van de armlastige krankzinnige D. Thomas, 
,veduwe F. C. Oostdam ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
5 Mei 1926, n°. lll; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 
8 September 1926, n°. 1685, Afcleeling Arm
wezen: 

Overwegende, dat Dorothea Thomas, We
duwe Oostdam, geboren te Scheveningen op 
28 Maart 1864, van uit hare woonplaats te 
's-Gravenhage in 1917 voor rekening van het 
Roomsch-Katholiek Parochiaal Armbestuur 
van den H. Antonius Abt, te Scheveningen, als 
bestedelinge werd opgenomen in het Roomsch
Katholiek Gasthuis te Breda en op 22 Decem
ber 1917 in het bevolkingsregister aldaar werd 
ingeschreven ; dat zij daar verbleef, tot hare 
overbrenging naar een krankzinnigengesticht 
noodzakelijk bleek ; dat zij krachtens rechter
lijke machtiging, aangevraagd op 31 Augustus 
1924, werd geplaatst in het geneeskundig ge
sticht voor krankzinnigen "Voorburg" te 
Vught; 

dat over de betaling der verpleegkosten ge
schil is ontstaan tusschen de gemeentebesturen 
van Breda en 's-Gravenhage en Gedeputeerde 
Staten van Noordbrabant op wier verzoek de 
Kantonrechter te Breda eenige getuigen onder 
eede heeft gehoord, er niet in zijn geslaagd het 
geschil in der minne bij te leggen ; 

Overwegende, dat D. Thomas, Weel. Oost
dam, op het tijdstip, waarop zij in het R.-K. 

Gasthuis te Breda werd uitbesteed, woonplaats 
had in de gemeente 's-Gravenhage; 

dat de band met deze gemeente niet werd 
verbroken door de enkele omstandigheid, dat 
zij door het R.-K. Parochiaal Armbestuur van 
den H. Antonius Abt te Scheveningen (gem_ 
's-Gravenhage) in de gemeente Breda werd uit
besteed; 

dat niet is gebleken, dat zij het voornemen 
heeft gehad te Breda haar hoofdverblijf te ves
tigen en zij, naar het oordeel van den Inspecteur 
voor het Staatstoezicht op krankzinnigen, daar
toe ook niet in staat kon worden geacht; 

dat D. Thomas, Wed. Oostdam derhalve, 
toen op 31 Augustus 1924 de rechterlijke 
machtiging om haar in een krankzinnigenge
sticht te plaatsen werd aangevraagd, hare 
woonplaats nog had te 's-Gravenhage. 

Gezien de Armenwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

als woonplaats van de armlastige krank
zinnige D. Thomas, Wed Oostdam, voor de 
toepassing van artikel 39 der Armenwet aan 
te wijzen de gemeente 's-Gravenhage. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat tegelijk met de in hoofde dezes 
vermelde voordracht van Onzen genoemden 
Minister, in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State, Afdeeling voor de geschillen 
van bestuur. 

's-Gravenhage, den 13den September 1926. 
WILHELMINA. 

De }JIJ inister van Binnenl. Zaken en Landbouw, 
J. B. KAN. 

( Uitgeg. 29 Sept. 1926.) 

N°. 1685. 

ARMWEZEN. 
's-Gravenhage, 8 Bept. 1926-

Woonplaats van de armlastige 
krankzinnige D. Thomas, Weduwe 

F . C. Oostdam. 

Aan de Koningin. 
Eerbiedig wordt Uwer Majesteit hierbij aan

geboden een advies van den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur, 
dd. 5 Mei j.l., n°. lll, met daarbij behoorend 
:>ntwerpbesluit, betreffende het geschil over 
de woonplaats van de armlastige krankzinnige 
D. Thomas, Wed. F. C. Oostdam. 

Aangezien tegen het voorstel van den Raad 
van State, Afdeeling voor de Geschillen van 
Bestuur bij mij bedenkingen bestonden, bracht 
ik deze, krachtens machtiging van Uwe Majes
teit ter kennis van de afdeeling. Het daarop 
ontvangen nader advies, dd. 7 /13 Juli 1926, 
n°. lll /103, waarbij de afdeeling mededeelde, 
dat zij haar ingenomen _standpunt meende te 
moeten handhaven, wordt mede hierbij over
gelegd. 

Bovenbedoeld ontwerp-besluit is va.n den 
volgenden inhoud : 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Beslissende het geschil over de woonplaats 

van de armlastige krankzinnige D. Thomas, 
Weduwe F. C. Oostdam; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
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Geschillen van Bestuur. gehoord, advies van 
5 Mei Hl26, n°. ll l ; . 

Op de voordmcht van Onzen Minister van 
Binnenla ndsche Zaken en Landbouw van 

Overwegende, nat Dorothea Thomas, We
duwe Oostdam, geboren te Scheveningen op 
28 Maart 1864, van uit hare woonplaats te 
's-Gravenhage in 1917 voor rekening van het 
Roomsch-Katholiek Parochiaal Armbestuur 
van den R. Antonius Abt, te Scheveningen, 
als bestedelinge werd opgenomen in het 
Roomscb-Katholiek Gasthuis te Breda e n op 
22 December 1917 in het bevolkingsregister 
aldaar werd ingeschreven ; dat zij daar ver
bleef, tot hare overbrenging naa r een krank
zinnigengesticht noodzakelijk bleek ; dat zij 
krachtens rechterlijke machtiging, aangevraagd 
op 31 Augustus 1924, werd geplaat-st in het 
geneeskundig gesticht voor krankzinnigen 
,,Voorburg" te Vughl,; 

dat over de betaling der verpleegkosten ge
schil is ont, taa n tusschen de gemeentebesturen 
van Breda en 's-Gravenhage en Gedeputeerde 
Staten van Nwrdbrabant, op wier verzoek de 
K antonrechter te Breda eemge getuigen onder 
eede heeft gehoord, er n iet in zijn geslaagd het 
geschil in der minne bij te leggen ; 

0. dat niet is komen vast te at.aan, dat, nadat 
de patiënte de gemeente 's -Gmvenhage ver
laten had, eenige feitelijke band haar nog met 
deze gemeente verbond ; 

dat de gemeente 's -Gravenhage ten deze dns 
niet als de woonplaats der patiënte kan worden 
aangemerkt ; 

dat ook de gemeente Bretla niet als de woon
plaats der patiënte voor de toepassing van 
artikel 39 der Armenwet in aanmerking kan 
komen, a.angezien niet is gebleken, dat zij het 
voornemen heeft gehad aldaar haar hoofdver
blijf te vestigen en zij naar het oordeel van den 
Inspecteur voor het Staatstoezicht op krank
zinnigen daartoe ook niet in staat kon worden 
geacht; 

Gezien de Armenwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

te verklaren, dat geene gemeente kan worden 
aangewezen als woonplaats van de armlastige 
krankzinnige D. Thomas, Weduwe Oostdam, 
voor de toepassing van artikel 39 der Armenwet. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw is belast met de uitvoering van 
dit besluit, waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State, Afdeeling 
voor de Geschi!len van Bestuur en aan de 
Algemeene Rekenkamer. 

De Minister van Binnen/,and.oche Zaken 
en Landbouw, 

Met den inhoud van dit ontwerp-besluit kan 
ik mij bezwaarlijk vereenigen. 

Dorothea Thomas. Weduwe F. C. Oostdam, 
geboren te Scheveningen, in de gemeente 's-Gra
venhage, op 28 Maart 1864, behoorde tot de 
ondersteunden van het R.-K. Armbestuur 
aldaar en werd als zoodanig door en voor reke
ning van dat armbestuur in 1917 uitbesteed 
in het R.-K. Gasthuis te Breda. Zij bleef dus 
behooren tot de bedeelden van dat armbestuur ; 
haar verblijfplaats was afhankelijk van be
schikkingen van dat armbestuur - zooals dit 
ook in het woord "uitbesteden" zijne uitdruk
king vindt -, welk bestuur ieder oogenblik 
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over hare onderbrenging anders kon beschikken. 
Naar het mij voorkomt blijft in dergelijke 

gevallen de band met de gemeente, waar de 
uitbestede persoon oorspronkelijk woonplaats 
had, bestaan. 

Dit klemt in dit bijzonder geval te meer 
wijl de Weduwe Oostdam. volgens het advies 
van den Inspecteur van het K rankzinnigen- , 
wezen te Utrecht, dd. 11 April 1925, A. n°. 264, 
in 1917 bij haar komst te Breda, of later, tijdens 
haar verblijf aldaar, niet in staat is geweest tot 
het vestigen van een h.oofdverbliJf· 

Naar mijne meening - welke m overeen
stemming is met vorige beslissingen - behoort 
derhalve de gemeente 's-Gravenhage aange
merkt te worden als de woonplaats Yan de 
a rmlastige krankzinnige Da . Thomas, Weduwe 
F. C. Oostdam op het tijdstip van de aanvrage 
d_er rechterlijke machtiging voor haar opneming 
in een krankzinriigengest1cht. 
De .Minister van Binnenl. Zaken en Landbouw, 

J. B. KAN. 

13 Septernber 1926. BESLUIT tot vernietiging 
van het besluit van den Raad van Arbeid 
te Eindhoven van 17 Maart 1926, n°. 56, 
waarbij een salarisregeling wordt vastge
steld voor den in functie zijnden Inspecteur 
l ste klasse bij dien Raad. S. 33 l · 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid van 9 September 
1926, n°. 2065, afdeeling Arbeidersverzekering; 

Overwegende, dat de Raad van Arbeid te 
Eindhoven bij besluit van 17 Maart 1926, nê. 56, 
voor den Inspecteur lste klasse bij dien Raad 
een salarisregeling heeft vastgesteld onder be
paling, dat die regeling alleen geldt voor den 
thans in functie zijnden titularis ; 

Overwegende, dat de Verzekeringsraad zich 
dd. 25 Juni 1926 tot Ons heeft gewend met 
verzoek vorenbedoeld besluit te vernietigen 
wegens strijd met het algemeen belang ; 

Overwegende, dat met ingang van 1 Januari 
1923 bij de decentralisatie van de uitvoering 
der Ongevallenwet 1921 een groot aantal 
agenten der Rijksverzekeringsbank in den rang 
van Inspecteur l ste of 2de klasse naar de Raden 
van Arbeid overgingen ; 

dat onder hen zich o. m. bevond de Inspec
teur lste klasse bij den Raad van Arbeid te 
Eindhoven, te wiens behoeve de onderwerpelijke 
salarisregeling werd vastgesteld ; 

dat bij voren bedoelden overgang werd voorop
gesteld, dat deze voor de betrokkenen geen 
wijziging zoude brengen in hunne s.alarisver
houdmg, en dat zij mitsdien zouden bezoldigd 
worden alsof zij bij de Rijksverzekeringsbank 
als agent werkzaam gebleven waren ; 

dat de jaarwedden van de agenten der Rijks
verzekeringsbank in een star.tl plaats lste klasse 
in minimum bedragen f 2400 en in maximum 
f 4600, welk maximum wordt bereikt door 
6 jaarlijksche en 5 tweejaarlijksche verhoogingen 
van f 200; 

dat bovenbedoeld besluit van den Raad van 
Arbeid te Eindhoven van 17 Maart 1926 de jaar
wedde van zijn Inspecteur lste klasse bepaalt 
op in minimum f 4600 en in maximum f 5000. 
te bereiken met 2 tweejaarlijksche verhoogingen 
van f 200; 

40 
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dat laatstbedoelde regeling voor den belang
.. hebbende derhalve belangrijk gunstiger is dan 
de salarisregeling voor de agenten bij de Rijks
verzekeringsbank ; 

dat niet is gebleken, dat de taak van den 
Inspecteur lste klasse bij den Raad van Arbeid 
te Eindhoven, welke taak zoo goed als geheel 
dezelfde is als door den betrokkene werd ver
vuld, toen hij nog agent der Rijksverzekerings
bank was, meeromvattend is dan die van de 
1,mbtenaren van overeenkomstigen rang bij de 
overige Raden van Arbeid, wier salarisrege
lingen in overeenstemming zijn met die voor 
de agenten der Rijksverzekermgsbank ; 

Overwegende, dat toepassing van de door 
den Raad van Arbeid t e Eindhoven vastgestelde 
salarisregeling voor den Inspecteur l ste klasse 
bij dien Raad mitsdien een onnoodige st~jging 
van de administratiekosten van dien Raad 
zou tengevolge hebben, hetgeen in strijd moet 
worden geacht met het algemeen belang ; 

Gelet op artikel 86, eerste lid, der R adenwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het besluit van den Raad van Arbeid te 
.Eindhoven van 17 Maart 1926, n°. 56, waarbij 
een salarisregeling werd vastgesteld voor den 
thans in functie zijnden Inspecteur l st e klasse 
bij dien Raad, te vernietigen wegens strijd met 
het algemeen belang. · 

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

's-Gravenhage, den 13<len September 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Niji ,erheid, 
J . R. SLOTEMAKER DE BRUÏNE. 

( Uitgeg. 30 Sept. 1926.) 

13 September 1926. KONINKLIJK BESLUIT. 
De gemeenteraad is niet verplicht steun 

als bedoeld in art. 13 te verleenen, wanneer 
het mot ief voor de ouders om hun kinderen 
een school van een bepaalde richting te 
doen bezoeken, niet is ,de wensch om hen 
onderwijs van die richting t e doen genieten, 
doch, als in casu, is gelegen in de persoon
lijke verhouding van den vader tot een 
onderwijzer. 

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

den Raad der gemeente Voorst, tegen het be
sluit van Ged. Staten van Gelderland van 
9 Maart 1926, n°. 149, waarbij met vernietiging 
van zijn besluit van 22 September 1925 n°. 
64.8/7, is bepaald, dat aan J. W. Hagens te 
Teuge, gemeente Voorst, van 1 April 1925 af 
voor twee zijner kinderen als vergoeding, be
doeld in art. 13 der Lager-Onderwijswet 1920, 
behoort te worden toegekend een bedrag van 
f 40 per jaar en per schoolgaand kind ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
18 Augustus 1926, n°. 713; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Ond\ll'Wijs, Kunsten en Wetenschappen van 
S September 1926, n°. 7227, afd. L. 0. A. ; 

0. dat de Raad der gemeente Voorst bij 
besluit van 22 September 1925 n°. 64.8/7 af
wijzend heeft beschikt op het verzoek van 
J. W. Hagens te Teuge om eene tegemoet-

koming in de kosten, verbonden aan het be· 
zoeken door twee zijner kinderen van een op 
grooteren afstand dan 4 K.i\L van zijne woning 
gelegen bijzondere school voor gewoon lager 
onderwijs te Twelloo, uit overweging, dat ge
bleken is, dat het den verzoeker niet zoozeer 
t e doen is om bijzonder onderwijs van eene 
bepaalde richting, doch de redenen, waarom 
hij z\jne kinderen naar de bijzondere school te 
Twelloo zendt, meer betreffen zijne persoonlijke 
verhouding tot een der onderwijzers aan de 
openbare lagere school te Teuge, in verband 
waarmede het in strijd met het beg;nsel van 
art. 13 der Lager-Onderwijswet 1920 geacht 
moet worden om den gevraagden steun toe 
te kennen ; dat, nadat J. W. H agens van dit 
raadsbesluit bij Gedeputeerde Staten van 
Gelderland in beroep was gekomen. deze bij 
besluit van 9 Maart 1926, n°. 149, met, ver
nietiging van het raadsbesluit, hebben bepaald, 
dat aan J . W. Hagens te Teuge van 1 April 
1925 af voor twee zijner kinderen al~ vergoeding, 
bedoeld in art. 13 der Lager-Onderwijswet 1920, 
behoort te worden toegekend een bedrag van 
f 40 per jaar en per schoolgaand kind, uit over
weging, dat het, h. i. niet op den weg ligt van 
den gemeenteraad, te treden in de motieven, 
die ouders, voogden of verzorgers van in den 
leerplichtige leeftijd vallende kinderen hebben 
bewogen om voor deze kinderen onderwijs van 
eene bepaalde richting te verlangen ; dat mit~
dien de gevraagde tegemoetkoming niet op de 
door den gemeenteraad aangevoerde gronden 
kan worden onthouden; dat van dit besluit 
de Raad der gemeente Voorst bij Ons in beroep 
is gekomen, aanvoerende, dat z. i. -wel degelijk 
mag worden gelet op de motieven, welke ouders, 
voogden of verzorgers van in den leerplichtigen 
leeftijd vallende kinderen hebben bewogen, om 
voor deze kinderen onderwijs van eene bepaalde 
richting te verlangen, en hij mitsdien van oor
deel is, dat Ged. Rtaten ten onrechte zijn be
sluit hebben vernietigd ; 

0. dat krachtens art. 13, eerste lid, der Lager
Onderwijswet 1920 ten behoeve van ouders, 
voogden of verzorgers van in den leerplichtigen 
leeftijd vallende kinderen, die deze kinderen 
openbaar onderwijs dan wel bijzonder onder
wijs van eene bepaalde richting wenschen te doen 
genieten. terwijl de woning dier kinderen meer 
dan 4 K .M. is verwijderd van eene voor hem 
toegankelijke school voor gewoon of voor uit
gebreid lager onderwijs, waar het door hen 
gewenschte onderwijs wordt gegeven, desver
langd uit de gemeentekas steun wordt verleend 
ter tegemoetkoming in de kosten, verbonden 
aan het bezoeken van eene op grooteren afstand 
dan 4 K . M. van de woning, doch binnen de 
gemeente of in eene naburige gemeente, ge
legen school voor gewoon of voor uitgebreid 
lager onderwijs, waar het door hen gewenschte 
onderwijs gegeven wordt; dat blijkens de over
gelegde stukken J. W. Hagens t e Teuge twee 
zijner kinderen de bijzondere lagere school te 
Twello doet bezoeken, niet omdat hij hen bij
zonder onderwijs van eene bepaalde richting 
wenscht te doen genieten, maar omdat hij meent 
reden tot klacht te hebben over achteruit
zetting van zijne kinderen door een onderwijzer 
op de openbare lagere school te Teuge en ze 
deswege die school niet wil doen bezoeken ; dat 
derhalve hier niet aanwezig is een geval, waarü1 
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krachtens de vorenvermelde wetsbepaling steun 
uit de gemeentekas kan worden verleend ; dat 
mitsdien d_e gemeenteraad terecht op de aan
vrage afwijzend heeft beschikt en zijn besluit 
ten onrechte door Ged. Staten is vernietigd : , 

Gez;en de Lager-Onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van het bestreden hcsluit 
van Ged. Staten van Gelderland bet besluit 
van den Raad der gemeente Voorst van 22 Sep
tember 1925, n°. 64.8 /7, waarbij het verzoek 
van J. W. Hagens t e Teuge, om eene tegemoet
koming, als bedoeld bij art. 13 der Lager
Onderwijswet 1920, is afgewezen, te handhaven. 

Onze 111inister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast, enz. (A. B.) 

14 Septemher 1926. BESLUIT tot wijziging van 
het btizonder reglement van politie voor 
het kanaal door Walcheren, vast~esteld 
bij Koninklijk besluit van 23 Mei 1892 
(Staatsblad n''. ll6), gewijzigd bij Konink
lijke besluiten van l December 1897 
(Staatsblad n°. 217) en 20 Augustus 1910 
( Staatsblad n°. 265). S. 332. 

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

Waterstaat van 28 Juli 1926, La. G, Afdeeling 
Waterstaat A., tot wijziging van het bijzonder 
reglement van politie voor het, kanaal door 
Walcheren, vastgesteld bij Koninklijk besluit 
van 23 Mei 1892 (Staatsblad n°. 116) en gewijzigd 
bjj Koninklijke besluiten van 1 December 1897 
(Staatsblad n°. 217) en 20 Augustus 1910 
(Staatsblad n°. 265) ; 

Gelet op de wet van 28 Februari 1891 (Staats
blad nê. 69), en op artikel 1 van het Algemeen 
reglement van politie voor rivieren en Rijks-
kanalen · · 

Den Raad van State gehoord (advies van 
17 Augustus 1926, n°. 12) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 10 September 1926, 
n°. 344, afdeeling Waterstaat A. ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
het bijzonder reglement van politie voor het 

kanaal door Walcheren, vastgesteld bij Konink
lijk besluit van 23 Mei 1892 (Staatsblad n°. 116) 
en gewijzigd bij Koninklijke besluiten van 
1 December 1897 (Staatsblad n°. 217) en 20 
Augustus 1910 (Staatsblad n°. 265) t e wijzigen 
als volgt: 

Aan net eerste lid van artikel 5 wordt het 
volgende toegevoegd : 

"Indien zulk eene sluitingsperiode eindigen 
zou minder dan 20 minuten vóór het tijdstip 
van vertrek van een boot van de Stoomvaart
Maatschappij " Zeeland" gevestigd te Vlissingen, 
zal deze periode worden verlengd tot laatst
bedoeld t~jdstip." 

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

's-Gravenhage, den l4den September 1926. 
WILHELMINA. 

De 11,Jinister 11an Waterstaat, H. v. D. VEGTE. 
(Uitgeg. 30 Sept. 1926.) 

l G September 1926. KONINKLIJK BESLUIT. 
Appellant, raadR!id, heeft kousen gele

verd ten behoeve van leerlingen van een 
bijzondere school , nadat de R aad gelden 
beschikbaar had gesteld voor verstrekking 
van gemeentewege van voeding en klee
ding o. a. aan leerlingen van bedoelde 
school; leveringen _ als de onderhavige 
plachten te geschieden voor rekening van 
de gemeente ; appellant heeft eene ten 
name van de gemeente gestelde rekening 
ter ~ecretari e ingeleverd. Onder deze om
standigheden, en nu niet aannemelijk is 
gemaakt dat het in het voornemen lag de 
kosten van aankoop der kousen te kwijten 
uit andere dan gemeentegelden moet de 
levering worden geacht te zijn geschied 
ten behoeve van de gemeente. 

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

P. J . Geraerts te Erica, gemeente Emmen, 
tegen het besluit van Ged. Staten van Drenthe 
van 29 Apri! 1926, n°. 101, waarbij hij vervallen 
is verklaard van zijn lidmaatschap van den 
Raad dier gemeente ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de ge
schillen van bestuur, gehoord, advies van 
25 Augustus 1926, n°. 717; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 11 
September 1926, n°. 6468, afd. B. B.; 

0. dat Ged. Staten van Drenthe bij besluit 
van 29 April 1926 n°. 101, het lid van den ge
meenteraad van Emmen P. J . Geraerts ambts
halve van zijn raadslidmaatschap vervallen 
hebben verklaard , uit overweging dat op de 
gemeente-begrooting voor 1925 f 7000 was uit
getrokken voor verstrekking van gemeentewege 
van voeding aan schoolgaande kinderen en dat 
van dat bedrag f 90 was geraamd voor kinderen 
van de St. Gerardusschool te Erica; dat P. J. 
Geraerts in 1925 tegen overlegging van bons 
door het hoofd der genoemde school ten be
hoeve van op die school gaande kinderen 
kousen heeft geleverd en deswege naderhand 
eene ten name van de gemeente Emmen ge
stelde rekening ten bedrage van f 55.49 deugde
lijk verklaard door genoemd schoolhoofd, ter 
gemeentesecretarie heeft aangeboden ; dat, al 
kan worden aangenomen, dat P. J. Geraerts 
met betrekking tot de door hem gedane levering 
in onwetendheid verkeerde ten opzichte van 
het a! of niet toelaatbare daarvan met het oog 
op het bepaalde bij art. 24 der Gemeentewet 
en geenszins het opzet heeft gehad zijne plichten 
als raadslid te verzaken, niettemin naar het 
oordeel van hun college uit de voorliggende 
feiten geen andere gevolgtrekking kan worden 
gemaakt, dan deze, dat die levering niet ten 
behoeve van het schoolbestuur, doch onmid
dellijk ten behoeve van de gemeente Emmen 
is geschied ; 

dat van dit besluit P. J. Geraerts te Emmen, 
bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende dat 
het schoolbestuur aan het schoolhoofd opdracht 
had gegeven voor rekening van dat bestuur 
bij hem kousen te koopen ter uitdeeling aan 
de behoeftige schoolkinderen; dat het school
hoofd bij gelegenheid van den koop op zijne 
desbetreffende vraag uitdrukkelijk aan hem 
heeft verklaard, dat de levering geschiedde niet 

40'-
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aan het gemeentebestuur, maar aan het school
bestuur; dat de levering derhalve geschiedde 
aan het schoolbestuur, en hieraan niet afdoet 
dat hij enkele weken later de rekening abusieve
lijk heeft gesteld ten laste van de gemeente, 
noch ook, dat het schoolhoofd de rekening 
deugdelijk heeft verklaard, welke verklaring 
slechts betrekking heeft op het verschuldigde 
bedrag ; dat het schoolbestuur niet alleen erken
de voor de betaling aansprakelijk te zijn, maar 
ook inderdaad het verschuldigde betaald heeft, 
vóórdat de gemeenteraad zich voor het eerst 
ter zake had uitgesproken ; 

0. dat nadat bij de begrooting van de ge
meente Emmen voor 1925 gelden beschikbaar 
waren gesteld voor verstrekking van gemeente
wege van voeding en k.leeding o. a. aan leer
lingen van de Roomsch-Katholieke St. Gerar
dusschool te Erica (gem. Emmen) het lid van 
den Raad der gemeente P. J. Geraerts in 1925 
ten behoeve van leerlingen van die school 
kousen heeft geleverd : 

dat leveringen als de onderhavige plachten 
te geschieden voor rekening van de gemeente ; 

dat P. J. Geraerts ter zake van de levering 
eene ten name van de gemeente gestelde reke
ning, nadat deze door het hoofd der school 
deugdelijk was verklaard, ter secretarie heeft 
ingediend; 

dat onder deze omstandigheden, en nu niet 
aannemelijk is gemaakt, dat het in het voor
nemen lag de kosten van den aankoop van 
de kousen te kwijten uit andere dan gemeente
gelden. de levering moet geacht worden te zijn 
geschied ten behoeve van de gemeente ; 

dat mitsdien Ged. Staten terecht het lid 
van den Raad der gemeente Emmen P. J. 
Geraerts wegens overtreding van het in art. 24 
der Gemeentewet gesteld verbod van zijn lid
maatschap vervallen hebben verklaard; 

Gezien de Gemeentewet : 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw is belast, enz. (A. Il.) 

venhage; 2°. het Dagelijksch Bestuur van den 
Stedebouwkundigen Raad van het Neder
landsch Instituut voor Volkshuisvesting en 
Stedebouw te Amsterdam; 3°. het Bestuur 
van de Vereeniging tot behoud van natuur
monumenten in Nederland te Amsterdam 1 
4° Mr. R. A. Benthem Sijpkens te Wassenaar, 
tegen het besluit van Gedeputeerde Staten 
van Zuid-Holland van 27 October 1925, waarbij 
het uitbreidingsplan voor Wassenaa.r is goed
gekeurd; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
geschillen van bestuur, gehoord, advies van 
4 Mei 1926, n°. 232 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid, Handel en Nijverheid van 11 Sep
tember 1926, n°. 5922 M. P. B. R. afd. Volks
gezondheid ; 

0. dat de Raad der gemeente Wassenaar 
in zijne vergadering van 4 Februari 1925 voor 
zijne gemeente een uitbreidingsplan als be
doeld in art. 31 der Woningwet heeft vast
gesteld ; 

dat, nadat daartegen van verschillende 
zijden bij Gedeputeerde Staten van Zuid
Holland bezwaren waren ingebracht o. a. door 
het Bestuur der vereeniging tot behoud van 
natuurmonumenten in Nederland, gevestigd 
te Amsterdam, en door Mr. R. A. Benthem 
Sijpkens te Wassenaar, dit college bij besluit 
van 27 October 1925 G.S. n°. l, het bedr>elde 
plan van uitbreiding heeft goedgekeurd, da,ubij 
o. m. overwegende t en aanzien van het adres 
van het bestuur der Vereeniging tot behoud 
van natuurmonumenten in Nederland, dat 
de door dit bestuur ingebrachte bezwaren 
hierop neerkomen, dat bij de vaststelling van 
het uitbreidingsplan geen rekening is gehouden 
met het uitbreidingsplan van 's-Gravenhage 
en dat voorts te weinig aandacht is geschonken 
aan het behoud van natuurmonumenten in 
den vorm van bosschen en groote buiten
plaatsen welke in de omgeving van Wassenaar 
zoo overvloedig worden aangetroffen en dii>, 
zooals de ervaring van de laatste jaren geleerd 
heeft, gevaar loopen de eene na de andere 
verkaveld en door den aanleg van e<>n wegennet 
als villapark in exploitatie gebracht te worden, 

15 September 1926_ KONINKLIJK BESLUIT. waardoor o.a. terreinen, die ook van waarde 
Als " belanghebbenden in den zin van zijn op natuur-historisch gebied, getroffen 

art. 31 3• lid kunnen slechts worden be- zullen worden; dat Burgemeester en Wet-
schouwd zij, die eigenaren zijn van of I houders van Wassenaar hiertegen hebben 
wel een zakelijk of ander recht kunnen aangevoerd, dat bij de samenstelling van het 
doen gelden op terreinen, die door het uitbreidingsplan wel degelijk overleg is ge-
uitbreidingsplan getroffen worden. , fleegd met Burgemeester en Wethouders van 

H et goedkeuringsbesluit van Ged. Staten s-Gravenhage en dat van de zijde van die 
wordt vernie•igd voorzoover de goedkeu- gemeente geen enkel bezwaar tegen het plan 
ring betreft, een terrein, dat door een werd opgeworpen ; dat zij het overigens be-
geprojecteerden weg in twee moeilijk te ' treuren dat onder de bebouwing van Was
verkavelen wigvormige deelen wordt ge- senaar het natuurschoon zal lijden, doch er 
splitst welke, zoo niet onverkoopbaar, dan , op wijzen, dat de Woningwet geen middel 
toch zeker minderwaardig bouwterrein op- aan de hand doet om dit eenigszins te ver-
leveren, zoodat, mede in verband met art. hinderen, tenzij de Raad door regelend op te 
5 2• lid, appellants eigendom aanmerkelijk ! treden er voor wake, dat de zoogenaamde 
in waarde zal verminderen, terwijl het I open bebouwing ruim gehouden wordt ; dat 
weggedeelte over dat terrein zonder over- ' de vertegenwoordigers van de bedoelde ver
wegend bezwaar in de naaste toekomst , eeniging op het bezwaar als zou het uitbrei
kan worden gemist. dingsplan niet aansluiten aan dat van 's-Gra-

venhage, in de openbare vergadering van hun 
WIJ WILHELMINA, ENZ.; college niet zijn t eruggekomen •en dat h un 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld door college dus de verklaring van Burgemeester 

'1°. Burgemeester en Wethouders van 's-Gra.- en Wethouders van Wassenaar hieromtrent, 
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Staten bij Ons in beroep zijn gekomen: 1°. het 
gemeentebestuur van 's-Gravenhage, 2°. het 
Dagelijksch Bestuur van den Stedebouw
kundigen Raad van het Nederlandsch Instituut 
voor Volkshuisvesting en Stedebouw te Am
sterdam; 3°. het Bestuur van de Vereeniging 
tot behoud van natuurmonumenten in Neder
land te Amsterdam, en 4°. Mr. R. A. Benthem 
Sijpkens te Wassenaar; 

dat er overleg gepleegd is. niet in twijfel trekt ; 
dat wat het behoud van het natuurschoon 
aangaat, Gedeputeerde Staten, gelet op het 
rapport van den Inspecteur der Volksgezond
heid, alsook op grond van de mededeelingen 
van den Burgemeester in de openbare verga
dering, niet den indruk gekregen hebben, dat 
bij de vaststelling van dit uitbreidingsplan 
niet genoeg op het behoud V8n het natuur
schoon gelet is ; rlat dan ook deze bez'l'aren 
geen aanleiding kunnen geven aan het uit
breidingsplan goedlrnuring te onthouder ; en 
ten aanzien van het bezwaarschrift van Mr. 
R. A. Benthem Sijpkens, dat deze bezwaar 
maakt tegen den weg die over zijn terrein, 
groot l H.A. 97 A. 77 c.A., ir schuine richting 
op eene breedte van 14 M. ontworpen is a ls 
verbinding van de K on.ijnenlaan en den Schouw
weg; dat toch die weg, zijns inziens noch voor 
het interlokaal, noch voor het lokaal verkeer 
noodig, zijn terrein op ongunstige wijze in 
tweeën zal snijden, zoodat hij belemmering 
zal ondervinden bij den voorgenomen bouw 
van 8 villa's op dat terrein; dat Burgemeester 
en Wethouders van Wassenaar hiertegen heb
ben opgemerkt, dat aan den bedoelden weg 
wel degel.jjk behoefte is ; dat ook eene wijziging 
1n de ri chting van dien weg bezwaarlijk is, 
daar hij een onmisbaar deel zal vormen van 
eene dwars door de geheele gemeente ont
worpen verbinding en logisch ontworpen is 
als rechte verbinding tusschen den bestaanden 
hoofdweg aan het Park de Kieviet en de 
bestaande Groen-van-Pri nstererlaan, terwijl 
vermindering van de breedte niet toelaatbaar 
is, daar de geheele verbindingsweg tot aan 
de grens der gemeente nergens op eene breedte 
van minder dan 14 M. ontworpen is; dat het 
bezwaar in hoofdzaak hierop neerkomt, dat 
de eigenaar van den grond, in plaats van zijn 
voorgenomen 8 villa's slechts 5 à 6 villa's kan 
plaatsen, wat toch geen reden kan zijn het 
uitbreidingsplan niet goed te keuren: dat 
Burgemeester en w ·ethouders na afloop van 
de gehouden openbare vergadering n og aan 
hun College schriftelijk hebben meegedeeld, 
dat zij bereid zijn te bevorderen dat aan den 
weg een voor Mr. Benthem Sijpkens gunst,iger 
richting wordt gegeven, en wel zóó dat nie1, 
zi,;n geheele ter rein diagonaitlsgewijze zal wor
den cloorsneden, tem ijl zt zich t evens tereirl 
hebben verklaard te bevorderep_ dat den heer 
van Benthem Sijpkens eene ver~achting wordt 
toegestaan in de op zijn terrein gevestigde en 
de bebouwing regelende servituten; da t hun 
college, ook gelet op de mondelinge toelichting 
door den Burgemeester in de openbare ver
gadering gegeven, tot de overt uiging is ge
komen, dat aan den bedoelden verbindingsweg 
over des adressants terrein inderdaad behoefte 
is en dat. al kan worden toegegeven, dat het 
terrein niet op de voor bouwen meest voor
deelige wijze door den weg gekruist "ordt. 
hieiin op zich zeil geen reclen is gelegen om , 
aan het plan goedkeuring te onthouden, te 
minder waar het zeer twijfelachtig is of, gelet 
op de toezeggingen van de zijde van het ge
meentebestuur ten aanzien der bebouwing 
met villa's, reeds bij de openbare behandeling 
gedaan, de adressant wel een.ige schade van 
beteekenis zal lijden ; 

da t het gemeentebestuur van 's-Gravenhage 
in hoofdzaak aanvoert, dat door Burgemeester 
en Yl1ethouders van , ,Yassenaar noch mon
de! ng, noch schriftelijk met het gemeente
bestuur van 's-Gravenhage overleg is gepleegd; 
dat het een.ige, wat in deze aangelegenheid is 
geschied, is, dat door den Directeur van den 
dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuis
vesting te 's-Gravenhage op eigen initiatief 
einde 1922 - begin 1923 overleg is gepleegd 
met den ontwerper van het Wassenaarsche 
uitbreidingsplan den architect J. .Mut•ers; 
da• het, nverleg t usschen de'.7-e twee technici 
zich uitsluitend heeft bepaald tot, de aanslui
ting der wegen, weer in het bijzonder van de 
hoofdverkeerswegen in de aan elkaar gren
zende gedeelten van de uitbreidingsplannen 
der beide gemeenten ; dat daarbij het plan 
als zoodanig in het geheel niet ter sprake is 
gekomen; dat tegen di t plan zeer ernstige 
bedenkingen bestaan, omdat niet of sleclits in 
onvoldoende mate rekening is gehouden met 
de wenschelijkheid van behoud van bestaand 
natuurschoon; dat dit bij tenuitvoerlegging 
van het ui t breidingsplan dreigt verloren te 
gaan ; dat, naarmate de bebouwing voort
schrijdt, het natuurschoon wel moet ver
dwijnen . tenzij daartegen maatregelen worden 
getroffen ; dat dit n.iet a ltijd onmiddellijk ten 
volle merkbaar is, omdat somtijds in den 
aanvang villa's met groote tuinen ontstaan ; 
dat echter de verdere vnkaveling, gepaard 
aan het omhakken van het opgaande hout, 
ook clan meesta l slechts een kwes1·,ie van tijd 
is ; dat deze gang van zaken door het uit
breidingsplan, dat de Raad der gemeente 
Wassenaar heeft, vastgesteld, niet wordt ge
stuit, doch in l:elangrijke mate in de hand 
gewerkt; dat toch nagenoeg alle buitenplaat
sen - ook zulke, waarop eene beplanting van 
buitengewone waarde aanwezig is - op dit 
plan zijn bedekt met wegennetten en bouw
blokker : dat het wellicht mogelijk is hier en 
daar een boom te sparen doch dat het natuur
schoon als zoodanig op deze ,v:ïjze onherroe
peljjk verni etigd wordt ; dat voor een zoo 
stelselmatige vernietiging van het natuurschoon, 

, als het thans goedgekeurde uitbreidingsplan 
toelaat te minder aanleiding is, omdat de 
jaarlijksche toeneming der bevolking in de 
gemeente het niet noodzakelijk. maakt een 
zoo reusachtige oppervlakte aan onmiddellijk 
exploiteeri,are bouwterreinen ter beschikking 

dat van het besluit van Gedeputeerde 

t.e hebben; dat van l Januari 1900 tot l 
Tanuari 1925 het aantal inwoners van Was
senaar iq toegenomen van 3619 tot 8484, der
halve mP.t 4865, dit is ongeveer 195 per jaar; 
dat het geheele gebied van het uit breidingsplan 

' ruimte geeft voor ongeveer een half millioen 
inwoners ; dat zonder meer ka.n worden toe -
gegeven, dat de toeneming van het aantal 
inwoners van Wassenaar voortaan in een 
sneller tempo dan tot dusverre zal geschieden, 
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d" v"rkoopprij s van dergelijken grond voor 
perC'eelen van die grootte tusschen f 7 e-n i 9 
per M2 lic,t ; dat het uitbreidingsp!an, hetwelk 
voor he~ zQnder eenig nut is, ruim 2000 M2 

vau zijn grond voor weg komt vragen ; dat de 
-iiagonaalsgewijze snijding maakt, dat het 
overblij vende door zijn zonderlingen vorm 
enkele guldens per Afoter in waarde daalt; 
dat hij hierdoor in ongunstiger posit ie komt. 
dan iemand, van wiens grond 1_13 voor weg is 
aangewezen en die daarom bijzondere wet te
lijke bescherming geniet; dat de toezegging 
van de gemeente beoogt deze laatste wartrde
vermindering te verkleinen ; dat hij met de 
gemeente van oordeel i~, dat indPrdaad eenige 

maar dat te eenen male is uitgesloten, dat 
het in een dusdanig tempo zou geschieden dat 
.de geheele in het uit breidingsplan begrepen 
grond als voor bebouwing in de naaste toe
komst bestemd moet worden geacht ; dat, 
waar krachtens ar t . 31 der Woningwet, j0 • 

art. 11 van het Woning besluit slechts van de 
gronden, die "in de allernaaste t oekomst " 
voor bebouwing zijn b0stemd, een in details 
afdalend beeld in het plan moet worden opge
nomen, het g~meentebestuur van oordeel is, 
dat v oor een gemeente van nog geen 9000 
zielen vastst elling van een uitbreidingsplan als 
het onderhavige, dat ruimte biedt voor ette
li~ke honderdduizenden inwoners, allerminst 
n oodzakelijk e n practi sch onuitvoerbaa r is e n 
in strijd met genoemd art. 11 van het Wo- , 
ningbesluit; 

dat het Dagelijksch Bestuur van den Stede
bouwkundigen R aad van het Nederlandsch 
[nstituut voor Volksh uisves ting en Stedebouw 
op gelijksoor tige gronden als het gemeente
bestuur van 's-Gravenhage aanvoert dat hP-t 
uit breidingsplan niet voldoet aan den eisch 
van art. 31 der Woning,.et: da.t het zij eer 
plan voor uitbreiding in de naaste toekomst, 
en dat daarbij weinig of geen aandacJ->t is ge
wijd aan het behoud van bestaand natuur
schoon ; 

tegem oetkoming d aari n i s n eergelegd ; d a.t d e 
villa's bij die oplossing echter t en deelP aan den 
ontworpen weg zullen moeten staan en d11 ge-

1 meente daarom verlangt, dat hij dezen weg 
op zijne rekenin,,, zal aanleggen ; dat de be
t eekeuis van cli t ved angen hieruit blijkt, dat 
de Directeur van Gemeentewerken de kosten 
van den wng C'p f 12000 ra.amt, welk bedrag 
in werkelijkheid wel belangrijk hooger zal zijn. 
en voorts de gemeente Wassenaar eene s tor
ting van f 3 per Meter in het wege nfonds vor-

dat het Bestuur der Vereenigino tot behoud 
va n Na tuurmonumenten in Nederfand verwijst 
naar zijn aan Gedeputeerde Staten ingediend 
adres, waar bij verzocht werd om in meerdere 
mate rekening te houden met het behoud van 
natuurschoon en grootere gedeelten a ls na 
tuurreservaten aan t e wijzen ; 

dat Mr. R. A. Bent hem Sijpkens aanvoert 
dat het hier volgens Burgemeester en Wet
houders van ·w assenaar gaat om eene inter
locale verbinding tusschen Meyendell en de 
Kieviet en den ont worpen hoofdweg naar 
Veur ; dat. wanneer men bedenkt dat Me_yendell 
na de onteigening door de gemeente 's-Gra 
venhage voor bebouwing niet meer in aan
merking komt, men niet zond er bevreemding 
kan lezen , dat een hoofdverkeersweg tusschen 
het park de Kieviet (dat volgebouwd ongeveer 
100 villa's zal tellen ) en de gemeente Veur 
noodig zou zijn ; dat er, voorzoover aan een 
dergelijk verkeer ooit t e denken valt, op het 
uitbreidingsplan wegen genoeg zijn om daarin 
te voorzien; dat voorts onjuist is de bewering 
va n Burgemeester en Wethouders, dat de 
ontworpen verkeersweg een logische door
t rekking is van den bestaanden hoofdweg van 
het Park de Kieviet ; dat de hoofdweg van 
het Park de Kieviet de Wilhelminalaan is, 
die op den Groot-Hasebroekschenweg uitkomt 
bij het kruispunt café de Kieviet, dat hierover 
druk verkeer is en hij daarom is geaspha lteerd ; 
dat de andere laan (Koninginneweg) volgens 
Burgemeester en ,vethouders de hoofdweg, 
van geen beteekenis is voor het verkeer , dat 
hij voorts t engevolge va n het uit breidingsplan 
groote schade zal lijden zelfs met de door 
Burgemeester en Wethouders gedane toezeg
ging; dat hij 12.000 M:2 bouwterrein heeft, 
gelegen aan twee groote wegen ; dat hij zonder 
eenigen wegenaanleg dezen gronc:1 in 8 stukken 
van 1500 M:2 (daar het servituut, waarop de 
gemeente indirect de rechthebbende is. kleinere 
parcelleering verbiedt) kan verkoopen ; dat 

1 dert ; dat het motief voor dit verlangen is, 
' dat de gemeente den betwisten weg in afzien
' baren tijd toch niet noodig heeft ; dat er geen 

treffender illustratie dan dez~ laatst e m.ed3-
deeling is van het feit, hoezeer de gemeente 
in dit uitbreiding~plan met zijne belange n 
speelt ; dat hij nu niet alleen den grond voor 
den voor hem nutteloozen en voor het publiek 
zoo belangrijk geheeten weg zou moeten 
afstaan, maar dezen ook nog voor zijne reke
ning moeten aanleggen ; 

0 . dat met het in art. 31, 3° lid, der Wo
ningwet gestelde vereischte van goedkeuring 
door Gedeputeerde Staten van een door den 
gemeenteraad vastgesteld plan van uitbreiding 
en de daarbij t oegekende bevoegdheid om van 
het verleenen der goedkeuring bij . Ons in be
roep t e komen, kennelijk is bedoeld waar
borgen t e sche ppen dat bij de toepassing van 
art. 31 der Woningwet voldoende rekening . 
worde gehouden met cJ e belangen van .. hen, 
die eigenaren zijn van of 1vel een zakehJk of 
a nrler ·recht kunnen doen gelden op terreinen, 
die door het uitbreidingsplan getroffen worden; 

clat in vertand hiermede slechts zoodanige 
eigenaren en rechthebbenden als belangheb
benden in den zir. van art. 31, 3° lid, der wet 
kunnen worcl en beschouwd ; 

dat de onder 10., 20. en 3°. genoemde appel
lanten, van wie niet word t beweerd en ook 
niet is gebleken da t zij eigenaren zijn van nf 
rechthebbenden op t erreinen welke door het 
uitbreidingsplan der gemeente Wassenaar, 
vastgest eld bij raadsbesluit van 4 Februari 
1925, getroffen worden, derhalve niet zijn aan 
te merken r.ls belanghebbenden in den zin 
der wet en zij mitsdien in hun beroep niet-ont. 
vankelijk behooren t e worden verklaard; 

0. t en aanzien van het beroep van Mr. W. 
A. Benthem Sijpkens, dat deze appellant 
blijkens de stukken eigenaar ;s van een tus
schen de Konijnenlaan en den Schouwburg 
gelegen terrein, dat door den daarover krach
tens het uitbreidingsplan ontworpen weg rn 
diagonaal richting zal worden doorsneden, 
waardoor het, mede naar het oordeel van den 
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HcJofdinspecteur van de Volkshuisvesting, in 
twee moeilijk te verkavelen wigvormige deelen 
wordt gesplitst, welke. zoo niet onverkoopbaar, 
dan toch zeker minderwaardig bouwterrein 
opleveren ; dat tengevolge daarvan, mede in 
verband met het in art. 5. 2• lid, der Woning
wet bepaalde, des appellan•s eigendom aan
merke!ijk in waarde zal verminderen ; 

t). wijders, dat- de bovengenoemde weg 
weliswaar mag ztin bPdoeld a1.s een onderdeel 
van eene v erhinclings-:veg van Meyendell en 
het park de Kieviet naar de gemeente Veur, 
doch dat er naast de hier ontworpen verbin
ding, blijkens het uitbreidingsplan, nog een 
andere zeer goede en zeker niet langere route 
(de Wilhelminalaa.n, de Stoeplaan enz.) naar 
de genoemde gemeente kan worden gevolgd, 
zoodat het weggedeelte over des appellants 
terrein zonder overwegend bezwaar in de 
naaste toekomst kan worden gemist ; 

<iat onder deze omstandigheden het bezwaar 
van dezen appellant gegrond is te achten; 

dat mitsdien de goedkeuring van het uit
bre'fdingsplan, voorzoovrr het het. terrein van 
den a.ppellant Benthem Sijpker>s betreft, be
hoort •e worden vernietigd, terwij l, daar het 
uitbreidingsplan door deze gedeeltelijke niet
goedkeuring niet in zijn wezen wordt aangetast, 
de verleende goedkeuring voor het overige 
kan blijven gehandhaafd; 

Gezien de Woningwe~; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
10. de appellanten onder 10, 2° en 3° genoemd 

niet-ontvankelijk te verklaren in hunne be
roepen; 

20 met handhaving voor het overige van 
het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Zuid-Holland, waarbij goedkeuring is ver
leend aan het plan van uitbreiding, krachtens 
art. 31 der Woningwet, vastgesteld door den 
R aad der gemeente Wassenaar bij besluit 
van 4 Februari 1925, het genoemde . besluit 
van Gedeputeerde Staten te vernietigen, voor 
zoover de daarbij verleende goedkeuring betreft 
de in het plan aangewezen gronden t usschen 
de Konijnenlaan en den Schouwweg, toebe
hoorende aan Mr. R. A. Benthem Sijpkens. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nij-
verheid is belast enz. (A. B.) 

15 September 1926. KONINKLIJK BESLUfi'. 
Vervolgcursussen welke naar hun aard 

tot het lager onderwijs behooren, maar 
die niet voldoen aan de bepalingen der 
wet, mogen niet uit de gemeentekas worder 
bekog<,igd en mogen voor zoover het bij
zondere cursussen zijn daaruit niet worden 
gesubsidieerd. 

WIJ WILHELMINA, ENZ ; 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
Burgemeester en Wethouders van Epe namens 
den Raad dier gemeente tegen het besluit. van 
Gedeputeerde St,iten van Gelderland van 5 
Augustus 192,'5, n°. 409, waarbij goedkeuring 
is onthouden aan het raadsbesluit dier ge
meente van 19 Maart 1925 tot wijziging der 
begrooting voor het dienstjaar 1925 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 

Geschillen van Bestuur gehoord, advies van 
26 Mei 1926, n°. 277; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 
11 September 1926, n°. 6427, afdaeling Binnen
landsch Bestuur; 

0. dat Gedeputeerde Staten van Gelderland 
bij hun besluit van 5 Augustus 1925, n°. 409, 
goedkeuring hebben onthouding aan het be
sluit van den Raad der gemeente Epe, van 
19 Maa rt 1925, tot wijziging der begrooting 
voor 1925, uit overweging dat bij dit raads
besluit de begrooting voor 1925 wordt aan
gevuld, ten einde openbare vervolgcursussen 
te kunnen bekostigen en dergelijke cursussen 
aan bijzondere scholen te kunnen subsidieeren. 
als bedoeld in de verordening, vastgesteld bij 
raadsbesluit del. 25 October 1923, dat het 
onderwijs te geven aan deze gemeentelijke 
cursussen, naar zijn aard lager schoolonderwijs 
is en wel dat, bedoeld in art. 3, lid 1, der Lager
Onderwijswet 1920; dat dit onderwijs dan ook 
behoort te voldoen aan de bepalingen, bij de 
Lager-Onderwijswet l 920 gesteld, hetgeen n iet 
het geval is en dat dit onderwijs derhalve in 
strijd is met de wet ; dat voorts ingevolge art. 
102 der Lager-Onderwijswet 1920 slechts een 
bijdrage in de kosten van het bijzonder ver
vo lgonderwijs van gemeentewege wordt toe
gekend, indien dit onderwijs voldoet aan de 
eischen, gesteld in de wet ; dat deze cursussen 
aan de bijzondere scholen evenmin als de ge
meentelijke zullen voldoen aan deze eisohen 
en ingevolge art . 5 der Lager-Onderwijswet 
1920 de gemeenten aan bijzondere scholen 
a lleen een geldelijke bijdrage of andere onder
steuning mogen toekennen in de gevallen en 
onder de voorwaarden in de wet genoemd; 
dat derhalve subsidieering van bijzondere ver
volgcursussen in strijd met a rt. 5 der Lager
Onderwijswet 1920 is; 

dat van dit besluit Burgemeester en Wethou
ders van Epe, namens den Raad dier gemeente, 
bij Ons in beroep zijn gekomen, aanvoerende, 
dat bij aanvaarding van het standpunt t e 
dezen aanzien van Gedeputeerde Staten evolutie 
van het onderwijs zou zijn uitgesloten, hetgeen 
niet de bedoeling van den wetgever kan zijn ; 

0. dat blijkens het ambtsber.icht van den 
Hoofdinspecteur van het Lager-Onderwijs in 
de tweede Hoofdinspectie de cursussen, welke 
de Raad van Epe beoogt te bekostigen of te 
subsidieeren; naa r de bedoeling van den Raad 
zullen omvatten de vakken, genoemd in · art. 2 
onder a, c, d, g en k der Lager-Onderwijswet 
1920 en mitsdien a ls lager-onderwijs in den 
zin dezer " et zijn te beschouwen ; 

dat dit onderwijs in art. 3, 1 e lid, der wet 
wordt onderscheiden in gewoon lager-onderwijs . 
vervolgonderw~js, uitgebreid lager onderwijs en 
buitengewoon fager onderwijs ; 

dat de hierbedoelde cursussen blijkens de 
stukken niet kunnen worden bescho uwd als 
buitengewoon lager onderwijs, zooals dit on
derwijs in art. 3, 5° lid, nader wordt aangeduid, 
terwijl zij evenmin zullen voldoen aan de ver
eischten bij het 2de, 3de en 4de lid onder
scheidenlijk voor gewoon lager onderwijs, ver
volgonderwijs en uitgebreid lager onderwijs 
ge~teld , voor zoover het geheel of gedeeltelijk 
uit openbare kassen wordt bekostigd; 

dat derhalve deze cursussen niet vit de ge-
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meentekas mogen worden bekosti~d en voor 
zoover het bijzondere Pursussen zijn, daaruit 
ruet mogen worden gesubsidieerd, zoodat, Ge
deputeerde Staten mitsdien terecht aan het 
raadsbesluit, waarbij met aanvulling van de 
gemeentebegrooting voor het dienstjaar 1925 
en daarvoor benoodigde gelden op de begrooting 
zijn uitgetrokken, hunne goedkeuring hebben 
onthouden; 

Gezien d e Gemeentewet en de Lager-On
derwijswet 1920; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken en 

Landbouw is belast met de uitvoering van dit 
besluit, waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan den Raad van State, Afdeeling voo1· de 
Geschillen van Bestuur. 

'h-Gravenhage, den 15 September 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister ,;an Binnenl. Zaken en Lanàbouw, 
J. B. KAN. (B.) 

16 September 1926. BESLUIT houdende wijziging 
van het Postbesluit 1925 (Staatsblad n°. 
396), het Pakketpostbesluit (Staatsblad 
1919, n°. 574), het Internationaal Postbe
sluit 1925 (Staatsblad n°. 394) en het Gi
robesluit 1924 (Staatsblad n°. 451). S. 333. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Overwegen< 1e, dat het wen~chelijk is om 

wijziging te brengen in het Postbeslnit 1925 
(Staatsblad n°. 396), in het Pakketpostbesluit 
(Staatsblad 1919, n°. 574), gewijzigd bij de 
besluiten van 28 November 1919 (Staatsblad 
no. 790), 22 Februar i 1921 (Staatsblad n°. 88), 
20 December 1921 (Staatsblad n°. 13tl3}, 23 Sep
tember 1924 (Staatsblad n°. 458) en 25 Sep
tember 1925 (Staatsblad n°. 397), zoomedc m 
het Internationaal Postbeslui t 1925 (Staatsblad 
no. 394), gewijzigd bij besluit van 24 April 192û 
(Staatsblad n°. 75) en het Girobcsluit 1924 
(Staatsblad n°. 451), gewijzigd bij de besluiten 
van 26 Maart. 1925 (Staatsblad n°. 120). Il No
vember 1925 (Staatsblad n°. 441) en 29 Mei 1926 
(Staatsblad n°. 15',) ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 25 Augustus 1926, n°. 3, 
Afdeeling Posterijen en Telegrafie ; 

Den Raad van 8tate gehoord (advies van 
7 September 1926, n°. 28) , 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden MiniRter van 13 f>eptember 1926, 
n°. 4, Afdeeling Posterijen en Telegrafie; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bef.alen a ls volgt : 
Art. . In artikel 2, § l, van het Posthesluit 

1925 (Staatsblad n°. 396) wordt in plaats van 
,,7½ cent" gelezen "5 cent". · 

Art. IT. Het vermelde sub b van artikel 3, 
§ 1. 1 • lid van het Postbesluit 1925 wordt ge
wij7igd en gelezen a ls volgt : 

"b. de overige gedrukte stukken, welke op 
vooruit vastgestelde tijdst,ippen bij ten minste 
2000 of, indien z(j overeenkomstig het bepaalde 
in § 3, 4 • lid, van dit art,ikel rmgcadresseerd 
worden verzonden, bij ten minste 100 met 
elkander overeenstemmende exemplaren gelijk
tijdig ten kantore der posterijen worden aan
geboden." 

In § 3, 2• lid, van het onderhavige artikel 
wordt tusschen "Indien" en "het" tusschen· 
gevoegd: ,,van de stukken, bedoeld in § 1, 
l • lid, sub c, van dit artikel". Het derde lid 
van de onderwerpelijke paragraaf vervalt. Het 
vierde en vijfde lid van dezelfde paragraaf 
worden respectievelijk genummerd als derde en 
vierde lid. 

Art. III. In artikel 8, § 2, l • lid, sub a, 
§ 2, 2• lid en § 3, 1 e lid, va!! het Postbesluit 1925 
wordt telkens in plaats van "30 cent" gelezen 
,,20 cent.". 

Art. IV. In artikel 14, § 1, l• lid, van het 
Postbesluit 1925 wordt in plaats van "zegel
afdruk van 7½ cent" gelezen "zegelafdruk van 
5 cent". 

Art. V. In artikel 18, 2• lid, l• zin, van 
het Postbesluit 1925, wordt in plaats van " 12½" 
gelezen "7½ of 12½"• 
' Art. VI. In artikel 5, § 1, l • lid, van het 
Pakke,postbesluit (Staatsblad 1919, n°. 574) 
wordt in plaats van "40 cent", ,,50 cent" en 
,,60 cent" respectievelijk gelezen "30 cent", 
,,40 cent" en "50 cent" . 

Aan de vermelde paragraaf wordt als derde 
lid toegevoegd : ' 

"3. Van de betaling, van het in het vorig lid 
bedoelde recht kan in bijzondere gevallen door 
den Directeur-Generaal der Posterijen en 'rele
grafie vrijstelling worden verleend." 

Art. VU. In artikel 10, § 2, l• lid, sub a, 
§ 2, 2• lid en § 3, l • lid, van het Pakketpost
besluit wordt telkens in plaats van "40 cent" 
gelezen "30 cent". 

Art. VIII. In artikel 2, § 1, sub 1° a, en 
sub 2° a, van het Internationaal Postbesluit 
1925 (Staatsblad n°. 394) vervallen telkens de 
woorden "per zeepost" : in laatstgenoemde be
paling wordt in plaats van "7½ cent" gelezen 
,,5 cent". 

De puntkomma. aan het slot van~ 1, sub 3° a, 
van het onderhavige artikel wordt gewijzigd 
in een punt. Aan dit slot wordt voorts toe
gevoegd: 

"In afwijking hiervan geldt echter in het 
verkeer met Nederlandsch-lndië, Suriname en 
Curaçao, per zeepost, voor nieuwsbladen en 
bijvoegsels, welke voldoen aan de voor deze 
stukken in artikel l, 1 • lid, sub c en d van de 
Postwet (Staatsblad 1919, n°. 543) gegeven 
omschrijving, indien de frankeering b ti A.bonne
ment geschiedt, per nummer of exemplaar een 
port van 1 cent voor een gewicht van niet 
meer dan 55 gram, boven 55 tot en met 150 
gram 2 cent en vr>orts voor elk meerder gewicht 
van 50 ~ram of restend gedeelte van 50 gram 
1 cent daarboven." 

In § 6 van het onderwerpelijke artikel ,rnrdt 
in plaats van "uit het buitenland" gelezen "uit 
Nederlandsch-Indië, Suriname, Curaçao of het 
buitenland''. 

Art. IX. In ari,ikel 13, 1 c lid, sub 2° a, 
van het Internationaal Postbesluit 1925 ver
vallen de woorden "per zeepost". 

Art. X. H et vermelde in artikel 22, 1 e lid, 
sub b, van het Internationaal Postbeslui t 1925 
wordt vervangen door : 

,,b. voor de door andere landen aan Neder
landsche postkantoren geleverde : 

de aan Nederland in rekening gebrachte prijs, 
verhoogc' met het port, bedoeld bij artikel 4 
of artikel 5 der Wet, benevens een recht, 
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hetwelk respectievelijk voor 1 maand, 2 maan
den en 3 maanden bedraagt: 

voor de maandbladen 5, 5 en 10 cent; 
voor de bladen, die meer dan éénmaal per 

maand, doch ten hoogste tweemaal per week 
verschijnen 10, 15 en 20 cent; 

voor de bladen, die meer dan tweemaal, 
doch ten hoogste zevenmaal per week ver
schijnen 15, 20 en 30 cent ; 

voor de bladen, die meer dan zevenmaal per 
week verschijnen 20, 30 en 40 cent." 

Art. XI. Artikel 27, 2• lid van het Inter
nationaal Postbesluit 1925 wordt gelezen als 
volgt: 

,,2. Met afwijking in zoover van het be
pa.alde bij het vorige lid zullen gedt>rende den 
bij artikel 7, 2• lid, van dit besluit bedoelden 
termijn van geldigheid, de infrevolge het Alge
meen Postverdrag van Madrid aangemaakte 
antwoord-coupons hier te lande worrlen inge
wisseld tegen een frankeerzC'![el van 15 cent 
dan wel tegen twee of meer frankeerzegels tot 
een gezamenl~jke waarde van 15 cent." 

Art. XII. De laatste zin van het 9° lid 
van artikel 15 van het Girobesluit 1924 (Staats
blad n°. 451 ), zooals ili t laatstelijk is gewijzigd 
b~j het besluit van 29 Mei 1926 (Staatsblad 
n°. 158) wordt gelezen: 

"Het recht voor de expresse-bC'stelling is gnlijk 
aan het bedrag, hetwelk boven het gewone port 
volgens de bepalingen van den postdienst voor 
expresse-bestelling van binnenlandsche post
stukken is verschuldigd. Het volgens deze 
bepalingen bij vooruitbetaling verschuldigde 
mini.num-bedrag wordt van het tegoed van de 
rekening van den trekkn in mindering gebracht, 
evenals hetgeen daarenboven ver~ohuldigd 
mocht zijn en niet van den geadresseerde 
mocht kunnen worden ingevorderd." 

Art. XIII. De bepalingen van dit besluit 
treden in werking op 1 October 1926, met dien 
verstande, dat artikel X niet zal iselden voor 
abonnementen op buitenlandsche nieuwsbladen 
en tijdschriften gedurende cle maanden October, 
November en December 1926. 

Onze Min;ster van Waterstaat, is belast met 
cle uitvoering van dit besluit, dat in het S ·aats
blad geplaatst en in afschrift aan den Raad 
van State medegedeeld zal worden. 

's-Gravenhage, den 16den September 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, H. v. D. VEGTE. 
( Uitgeg. 20 Sept . 1926.) 

16 Septembe,· 1926. KONINKLIJK BESLUIT. 
Cursussen, waar onderwijs za l worden 

gegeven in verschillende vakken, waarvan 
eenige genoemd in art. 2. zijn te beschou
wen als lager onderwijs in den zin der wet. 
Vi1aar deze cursl1ssen niet kunnen worden 
beschouwd als cursussen voor buitenge
woon l. o., en evenmin voldoen aan de 
vereischten voor gewoon J. o., vervolgon
derwtis en u. L o. !liesteld, voorzoover het 
geheel of 11edeeltehjk wordt bekostigd uit 
openbare Jmssen, mogen zij niet uit de 
gemeentekas worden bekostigd. 

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

den Raad der gemeente Rheden tegen het be
slult van Ged. Staten van Gelderland van 

6 October 1925, no. 198, waarbij goedkeurrng 
is onthouden aan zijn besluit van 21 J·uli 1925, 
no. 16c, tot wijziging der gemeentebegrooting 
voor het dienstjaar 1925 ; 

Den Raad va,n State, Afdeeling voor de ge
schillen van bestuur, gehoord, advies van 
2 Juni 1926, n°. 62; 

Oij de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 13 
September 1926, n°. 6429, afd. B.B. ; 

0. dat de gemeenteraad van Rheden bij be
sluit van 21 J·uli 1925 de begrooting voor het 
dienstjaar 1925 heeft gewijzigd onder anderen 
door toevoeging van een post. groot f 8000 
wegens kosten van cursussen voor maatschap
pelijk onderwijs ; 

dat Ged. Staten bij besluit van 6 October 
1925 n°. 198, aan het raadsbesluit de goed
keuring hebben onthouden uit overweging, dat 
bij dit raadsbesluit de begrooting 1925 gewijzi~_d 
wordt , ten einde voor het vervolgonderwijs 
cursussen voor maatschappelijk onderwijs in de 
plaats te kunnen stellen ; dat het onderwijs a,rn 
laa.tstbedoelde cursussen te geven naar z1Jn 
aard lager schoolonderwijs is en wel dat7 be
doeld in art. 3, lid I der Lager-Onderw1Jswet 
1920; dat dit onderwi~s dan ook behoort te 
voldoen aan de bepacingen, bij de Lager
Onderwijswet gesteld, hetgeen niet het geval 
is en derhalve in strijd is met de wet; dat 
dientengevolge het onderwerpelijke raadsbe
sluit, waarbij gelden op de begrooting worden 
gebracht voor bekostiging van bovenbedoelde 
cursussen, niet voor goedkeuring vatbaar is; 

dat de gemeenteraad in beroep aanvoert dat 
in de voorafgegane jaren bij het geven van het 
vervolgonderwijs zooals dat door de Lager
Onderwijswet 1920 werd voorgeschreven, geen 
voldoende deelname kon worden verkregen, 
terwijl ook de resultaten van dat onderwijs niet 
evenredig bleken aan de daaraan verbonden 
kosten ; dat blijkbaar ook door de wetgevende 
macht deze bezwaren tegen het vervolgonder
wijs zijn ingezien toen door de wet van 16 Fe
bruari, 1923, S. 38, de aan de gemeenten op
gelegde ,,erp!ichting tot het geven van ver
volgonderwijs kwam te vervallen ; dat evenwel 
in de wet de omschrijving van dat onderwijs. 
waarvoor eischen zijn gesteld, is behouden ; 
dat ui t de praktijk van het vervolgonderwijs 
steeds is gebleken, dat bij velen wel de belang
stelling voor speciale vakken kon worden op
gewekt, en behouden, doch dat t egenzin bestaat 
tegen het volgen van algemeen onderwijs, zooals 
met het vervolgonderwijs wordt bedoeld ; dat 
in verband daarmede de wenschelijkheicl is 
erkend om door het scheppen van de gele&en
heid om onderwijs te ontvangen in enkele, ctoor 
de betrokkene zelf, na overleg met daartoe bP
voegden, te kiezen vakken, de kans voor meer
dere ontwikkeling te geven : a. aan hen die de 
lagere school met vrucht hebben doorloopen ; 
b. aan hen, die de lagere school niet of niet, met 
vrucht hebben doorloopen ; en c. aan ouderen 
(boven 18 jaar) met onvoldoende schoolont
wikkeling; 

0. dat blijkens nadere ambtsberichten, over
gelegd naar aanleiding van de openbare be
handeling der zaak voor de Afdeeling van den 
Raad van State voor de Geschillen van Bestuur, 
aan de cursussen welke de Raad van Rheden 
beoogt te bekostigen, naar de bedoeling van 
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den . Raad, onderwijs zal worden gegeven in 
verschillende vakken, waarvan eenige worden 
genoemd in a rt. 2 der Lager-Onderwijswet 1920 
en derhalve deze cursussen als lager-onderwijs 
in den zin der wet zijn te be chouwen; 

dat dit onderwijs in art. 3, lste lid, der wet 
wordt onderscheiden in gewoon lager-onderwijs, 
vervolgonderwijs, uitgebreid lager-onderwijs en 
buitengewoon 'lager-onderwijs ; 

dat de hierbedoelde cursussen blijkens de 
stukken niet kunnen worden beschouwd als 
cursussen voor buitengewoon Jager-onderwijs, 
zooals dit onderwijs in art. 3. 5° lid, nader wordt 
aangeduid, terwijl zij evenmin zullen voldoen 
aan de vereischten bij het 2°, 2° en 4 ' lid onder
scheidenlijk voor gewoon lager onderwijs, ver
volgonderwijs en uitgebreid Jager onderwijs 
gesteld . voorzoover het, geheel of gedeeltel .ök 
uit openLare kassen wordt bekostigd ; 

dat derha lve deze cursussen ni et uit de ge
meentekas mogen worden bekostigd en Ged. 
Staten mitsdien terecht aan het raadsbes luit, 
waarbij met aanvulling van de gemeentebe
grooting voor het dienst_iaar 192.5 de voor dit 
onderwijs benoodigde gelden op de begrooting 
zijn uit~etrokken, hunne goedkeuring hebben 
onthouden; 

Gezien de Gemeentewet en de Lager-Onder
wijswet 1920 ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
het beroep ongegrond te verkfaren. 
Onze i\fini ·ter van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw is belast, enz. (A. B.) 

16 September 1926. KOYINKUJK BESLUIT. 
Lager Onderwijswet. Vergoeding uit de 

gemeentekas ten behoeve van bijzondere 
lagere scholen wegens kosten van instand
houding. - Een bijdrage in de kosten van 
ziekteverzekering van onderwijzers valt 
niet onder de uitgaven bedoeld onder o 
van a rt. 55 der wet . 

WrJ WILHELMINA, ENZ. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het Bestuur der Roomsch-Katholieke bijzon
dere lagere school te Heinkenszand, Kerkdreef 
A 124b, tegen het besluit van Gedeputeerde 
Staten van Zeeland van 21 Mei 1926, n° . 17, 
l ste afd eeling, waarbij ongegrond is verklaard 
zijn beroPp tegen het besluit van den Raad 
van H einkenszand van 8 Februa ri 1926, tot 
vaststelling ten behoeve van deze school van 
de vergoeding overeenkomstig art. 101, l ste 
lid , der Lageronderwijswet 1920, voor het jaar 
1924, met inbegrip van de driejaarlijksche 
verreken ing in het Sste Jid van dit a rtikel 
bedoeld ; 

D en R '.l.ad van Sta te, Afdeeling voor de Ge
schil! n van Bestuu r, gehoord, advies van 
25 Augustu~ 1926, n°. 754 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwij r, Kunsten en Wetenschappen van 
10 September 1926, 11°. 11448, afdeeling Lager
Onderwijs-Financieel ; 

0 . dat de Raad der gemeente Heinkenszand 
bij besluit van 8 Februa ri 1926 heeft vastgesteld 
de vergoeding, bedoeld in artikel 101, eerste 
lid, van de Lager-onderwijswet 1920, ten be
hoeve van de Roomsch-Katholieke lagere school 
te Heinkenszand voor het jaar 1924 met inbe
grip van de drie-jaa rlijksche verrekening, be-

doeld in het achtste lid van voormeld "'rtikel : 
dat het bestuur van voornoemde school tegen 
dit besluit bij Gedeputeerde Staten van Zeeland 
in beroep was gegaan, aanvoerende, dat de 
Raad ten onrechte buiten aanmerking heeft 
gelaten eene uitgave van f 10 wegens jaar
lijksche b(jdrage aan de Onderlinge Inter
diocesane Ziekteverzekering ten behoeve van 
de aan de ~chool verbonden onderwijzers ; dat 
immers deze uitgave naar zijne meening strekt 
tot vermindering van de zorgen de r onder
wijzers en daardoor ten goede komt aan heo 
onderwijs ; da•, Gedeputeerde Staten bij besluit 
van 21 Mei 1926, l ste a fd eeling 11°. 17, het 
beroep ongegrond hebben verklaard, uit over
weging, dat tusschen voornoemde uitgave en 
de normale exploitatiekosten der bijzondere 
scholen, welke door de gemeentebesturen. 
krachtens artikel 101 der Lager-onderwijswet 
1920, aan de schoolbesturen worden vergoed, 
een zoodanig verwijderd ver band bestaat, dat 
bedoPlde uitgave niet geacht kan worden, te 
vallen onder "andere uitgaven ter verzekering 
van den goeden gang van het onderwij s", als 
bedoeld bij art. 55, sub o der wet; dat- van het 
besl.lit v~,n Gedeputeerde Stat.en het srhool
best,unr bij Ons 111 beroep is gekomen, aan
voerende, dat eene verzekering van de onder
wijzers tegen de financieele nadeelen van 
langdurige ziekten, vooral nl' zij reeds na een 
ziekteverlof van zes maanden hunne iaarwedde 
gehahTeerd en na Pen ziektev~rlof van tw,aalf 
ma.andPn geheel ingehouden z1Pn, ongetw\]feld 
een instituut mag heeten, dat de zorgen van 
den onderwijzer vermindert, ingeval van ern
stige ongesteldheid zijn mogelijke radicale ge
nezing bevordert en daardoor ook aan het 
onderwijs ten goede komt; dat, waa_r de o_nder
wijzers, als in dit geval, een onderlinge ziekte
verzekering hebben gesloten en h et sc~oolbe
stuur zich bepaalt tot eene germge b1Jdrage, 
deze geacht mag worde. n het voordeel, dat de 
school van die verzekering heeft, stellig t e 
boven t e gaan ; dat de onderwijzers 3:anvan
kelijk de lasten van bedoelde verzekermg zelf 
droegen, maar dat het instituut in moeilijk
heden kwam te verkeeren, doordat onverwacht 
Ons bes luit van 29 J anuari 1924 (Stbl. n°. 23) 
uitkwam, waardoor de t ermijnen, gedurende 
welke vol, onderscheidenlijk ha lf salaris ge
noten werd , gehalveerd werden, zoodat een 
beroep op de hulp der schoolbesturen nood
zakPlijk werd ; dat het bestuur van het Yer
zekeringsfonds zich daarbij beriep op eenc 
mondelinge informatie aan het Departement, 
dat de door de schoolbesturen aan het fonds te 
betalen bijdragen uit de gemeentelijke ver
goeding konden worden bestreden ; dat deze 
bijdragen, naar het oordeel van den appellant, 
dan ook ongetwijfeld dienen te worden aange
merkt a ls eene uitgave, bedoeld in a rtikel 55, 
onder o, der Lager Onderwijswet 1920 ; · 

O. dat Gedeputeerde Staten op den in het 
besluit aancregeven grond terecht hebben aan
genomen, dat voormelde uitgave niet geacht 
kan worden te behooren tot de mtgaven, be
doeld in artikel 55, onder o, der Lager Onder
wij~wet 1920 ; 

Gezien de genoemde wet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te vnklaren. 
Onze Minister va,n Onderwijs, Kunsten en 
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Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State, Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur: 

•~-Gravenhage, den 16 September 1926. 
WILHELMINA. 

De ]fin. v. Onderwij8, Kunsten en Weten8chappen, 
WASZINK. (B.) 

17 September 1926. BESLUI'l' tot bekendmakillg 
van den tekst der Wet op de Invordering 
van 's Rijks Directe Belastingen va~ 2~ 
Mei 1845 (Staatsblad n°. 22) zooals ZIJ b1J 
latere wetten is gewijzigd en aangevuld. 
s. 334. 

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

Financiën van 14 September 1926, n°. 94, 
Afdeeling Directe Belastingen ; 

Gelet op artikel 2 der wet van 31 Juli 1926 
(Staatsblad n°. 256), houdende wijziging van de 
wet o;p de invordering van 's R,jks direct e 
belastmgen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Den tekst der wet op de invordering van 

's Rijks directe belastingQn van 22 Mei 1845 
(Staatsblad n°. 22), zooals deze is gewijzigd bij 
d e wetten van 15 ,Juli 1869 (Staatsblad n°. 133), 
2 October 1893 (Su1atsblad n°. 149), 15 April 
1896 (Staatsblad n°. 70), 16 Apri l 1896 (Staa s
blad n°. 72), 18 Juli 1911 (Staatsblad n°. 248), 
24 December 1921 (Staa'sblad n°. 1410), 19 Mei 
1922 (Staatsblad n°. 327), 17 Maart 1923 (Stmts
blail n°. 91), 21 November 1924 (Staatsblad 
n°. 526), 10 Juni 1926 (Staatsblad n°. 171) en 
31 Juli 1926 (Staatsblad n°. 256) a lgemeen 
bekend te maken door bijvoeging van di~n 
gewijzigden tekst, in zijn geheel, bij dit beslmt. 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoer ing van dit besluit, hetwelk in het 
S taiitsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage. den l 7den September I 926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Finan ciën, DE GEER. 
( Uitgeg. 28 Sept. 1926.) 

TEKST DER WET op de Invordel'ing va~ 
's Rijks Directe Belastingen van 22 Mei 
1845 (Staatsblad n°. 22), zooals deze is 

. gewijzi~d bij de wetten van 15 Juli 1869 
(St:Jatsblad n°. 133), 2 October 1893 (Staats
blad. n°. 1491, 15 April 1896 (Staatsblad 
no. 70), 16 April 1896 (Staatsblad n°. 72), 
18 Juli 1911 (Staatsblad n°. 248), 24 De
cember 1921 (Staatsblad n°. 1410), 19 Mei 
1922 (Staatsblad n°. 327), 17 Maart 1923 
(Staatshlad n°. 91), 21 November 1924 
(Staatsblad n°. 526), 10 ,Juni 1926 (Staat,ç. 
blad n°. 171) en 31 Juli 1926 (Staatsblad 
no. 250). 

Art. 1. De invordering der directe belas
tingen ~eschiedt krachtens kohieren, welke aan 
den ontvanger t er invordering worden ter hand 
gesteld. 

2. a de overneming van het kohier, zendt 
de ontvanger, zoodra mogelijk en kos t.eloos, 
aan ieder belastingschuldi~e een gedagteekend 
aanslagbiljet. bevattende den naam van den 
belastingschuldige, mitsgaders aanwijzing van 
het bed rag var den aanslag, van de plaats van 
betaling, van de dagen en uren waarop de 

ontvanger zitting houdt. van den ambtenaar 
of het college, bij welke de bezwa.arschr,f~n 
kuunen worden ingediend, en van _ den _term1Jn 
daartoe bij de wet bepaald, en, emdeliJk, mt
noodiging tot betaling vóór of op de verval
dagen, op straffe van vervolging. 

Wanneer, wat de grondbelasting betreft, de 
belastingschuldige niet woont in eene der ge
meenten tot het kantoor .van ontvangst be
hoorende alwaar hij is aangeslagen, kan het 
aanslagbiljet worden toegezonden aan den 
huurder, pachter of bruiker, of, tot meerdere 
perceelen betrekking hebbende, aan den huur
der, pachter of bruiker van dat_ gedeelte der 
aoederen, hetwelk, volgens de registers van h_et 
kadaster, het hoogste inkomen opiever_t, mits 
zoodanige huurder, pachter o~ bru_1ker 111 eene 
van die gemeenten woonachtig Z\J. . 

3. De ontvangers zijn verplicht voor iedere 
betaling die in hunne handen plaa ts he~~t, on
middellijk quitantie op het aanslagbiliet te 
stellen. Indien het aanslagbiljet in het ongereede 
mocht zijn geraakt, moet een duplicaat van 
hetzelve opgemaakt en_ tegen betal~ng v_an 
tien cents aan den belastmgschuld1ge mtgereikt 
worden. 
. 4. De to~reke_nin$ en afschrijving der beta

lmgen geschiedt m cte navolgende orde : 
1 o. op de kosten van. schatting! telling of 

herziening en van vervolgmg, zoo die verschul -
digd zijn; . . .. 

20. op de zegelrechten der qmtant1en; 
30_ op de oudste der openstaande aanslagen 

of vervallen termijnen. 
5. Iedere aanslag is in zijn geheel verschul

digd door dengenen, ten wiens name dezelve 
op het kohier voorkomt. 

Niettemin kunnen de verkeerde tenaamst.d
lingen, in den loop des dienstjaus in de kohieren 
der grondbelastin~ ontdekt, welke eene ve:• 
andering of splitsmg van den aanslag nood1g 
maken, bij eenvoudig beve\schrift van _ den 
provincialen inspecteu r der directe belastmgen 
worden hersteld . 

Dat bevelschrift beeft dezelfde kracht als 
het kohier : hij, die zich met zijnen daarin 
voorkomenden aanslag bezwaard mocht achten, 
kan daartegen opkomen bij Gedeputeerde Staten 
der provincie, op denzelfden voet als voor de 
gewone aanslagen op de kohieren is bepaald . 
De t ermijn daartoe gaat in met den dag der 
kennisgevina van het bevelschrift. 

Bij eigendoms-ovei·6ang v11,n onroerende !?,~~
deren. zijn de nieuwe verkr\]gers aansprakehJk 
voor de grondbelasting van het Joopende en _het 
vorige jaar, wegens die goederen verschuldigd, 
en kunnen zij tot de aanzuivering daarvan, even 
als de schulden0.ar zelf, rechtstreeks en in hunne 
eigen goederen worden aangesl?roke!:'. 

6. Mede-eigenaars, welke m et b1J l).ame op 
het kohier der grondbelast ing zijn aangeslagen, 
zijn niet aansprakelijk, dan in het onroerend 
goed waarvan zij d en mede-eigendom hebben. 
De uitwinning kan echter plaats hebben ten 
name van den op het kohier bekenden mede
eigenaar. 

7. Huurders, pachters of bruikers, ontvan 
gers, rentmeesters, zaakwaarnemers, notarissen, 
griffiers, deurwaarders, ondernemers van open
bare verkoopingen, curators in boedel_~ van 
gefailleerden of van in staat van kennehJk on
vermogen verkeerende belastingschuldigen, en 
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alle andere houders of schuldenaars van pennin
ger> aan dezelve toekomende, zijn verplicht, op 
de daartoe gedane vordering van den ontvanger, 
voor rekening van den belasting chuldige, voor 
zoo verre de penningen, onder hen bemstende 
of door hen verschuldigd, strekken, de directe 
belastingen door dezen verschuldigd te betalen, 
zonder daartoe eone verificatie en beëediging 
van schuldvordering, eene rangregeling of rech
ter!ij ke uitspraak te mo5en afwachten, tenzij 
onder hen beslag gele~d of verzet gedaan ware 
ter zake van inschulcten, waaraan bij art. 12 
voorrang boven 's Rijks schatkist is toegekend. 
Zij zjjn zelfs bevoegd, die betaling uit ei(l:en 
beweging te doen, vóór dat zjj tot de afgift e 
der penningen of tot voldoening van het ver
schuldigde overgaan. 

De quitantiën der betaalde belasting moeten 
hun in rekening worden geleden. 

De in dit artikel bedoelde houders of schul
denaars van penningen, in gebreke blijvende 
aan de vordering des ontvangers te voldoen, 
worden door dezen bij executoriaal beslag ver
volgd, OD de wijze bij het 2de boek, 2de titel, 
2de afdeeling, van het wetboek van burgerlijke 
rechtsvordering bepaald. De kosten van ver
volging komen in dat geval voor hunne rekening, 
zonder te dier zake eenig verhaal op de belas
t ingschuldigen zelven te kunnen uitoefenen. 

De bepalingen·van het eerste, t weede en derde 
lid zijn mede van toepassing op werkgevers met 
betrekking tot het aan de in hunnen dienst 
zijnde arbeiders verschuldigde loon, en voor ts 
met betrekking t ot de in art. 14bi~ bedoelde 
bedragen, op hen welke die bedragen verschul 
digd zijn. Uitgezonderd is het gedeelte van het 
loon dat naar art. 1638g van het Burgerlijk 
Wetboek, alsmede het gedeelte der in art. 14bis 
bedoelde bedragen dat naar dat art. 14bis niet 
vatbaar is voor beslag. 

Zoolang het in de vordering genoemde bedrag 
niet ten vo lle is voldaan, behooren de in het 
vorige lid bedoelde schuldenaren met de betaling 
voort te gaan naar gelang zij loon, bezoldiging, 
pensioen of gacrie verschuldigd worden . 

7bi.<. De be'i'asting, verschuldizd door hen 
die bezoldiging genieten uit 's RiJks kas, kan 
op die bezoldiging worden ingehouden. 

Onze Minister van Financiën geeft de tot 
uitvoering noodige voorschriften. 

8. Voor zoover bij de belastingwetten de 
betaling bij t ermijnen niet geheel of gedeeltelijk 
is verboden, en behoudens de uitzonderingen, 
daaromtrent bij het volgende artikel i:iemaakt, 
zijn de aanslagen in de directe belastmgen in
vorderbaar in zooveel gelijke termijnen als er 
na de maand, die in de dagteekening van het 
aanslagbi ljet is vermeld, nog maanden van het 
belastingjaar overblijven. Op den laatsten dag 
van elke dier maanden vervalt een termijn. 
Vermeldt de clagteekening van het aanslagbiljet 
eene latere maand dan de zevende van het 
belastingjaar, dan is de aanslag invorderbaar 
in vijf gel\jke termijnen, waarvan de Rerste 
vervalt op den laatsten dag der maand volgende 
op die, welke in de dagteekening van het aan
slagbiljet is vermeld, de tweede eene maand 
later, en zo0 vervo'gens. 

9. De directe belastingen zijn dadelijk en in 
eens invorderbaar : 

1° wanneer de bf'lastiI'gschuldige in staat 
van faillissement of van kennelijk onvermogen 

is verklaard , gelij k mede in geval van inbeslag
neming van roerende of onroerende goederen, 
van wege het Rijk, of van verkoop derzelve, 
ten gevolge "an eene inbeslagneming namens 
derden; 

2°. wanneer de aa ngeslagene het Rijk 
metterwoon wil verlaten. Deze bepaling geldt 
niet ten aanzien van de grondbelasting ; 

3°. wanneer een vordering wordt gedaan 
a ls bedoeld is in artikel 7. 

10. De verplichting tot betaling wordt niet 
geschorst door de indiening van bezwaa rschrif
ten tegen den aanslag of van aangiften of ver
zoekschriften tot het verkrijgen van ontheffing, 
noch door verkrijging van surséance van be
taling, evenmin door het voorbehouden recht 
van beraad, of door de aanvaarding onder het 
voorrech t van boedelbeschrüving. 

11. De directe belastingen die drie jaren na 
de dagteekening van het aanslagbiljet, na de 
dagteekening der kennisgeving van het bevel
schrift in art. 5 vermeld, of na de la-atst betee
kende akte van vervolging niet zijn ingevorderd, 
zijn verjaard. 

De tijd, gedurende welken de belastingschul
d ige zich metterwoon buiten het Rijk bevindt, 
telt voor de verjaring niet mede. 

12. 's R ijks schatkist heeft het recht van 
voorrang· 

A. W~t de grondbela-sting aangaat: 
10. op de aan den belastingschuldige toe

behoorende veld- en boomvruchten, t urf te 
velde, en verdere opbrengst der goederen aan 
de bela-sting onderworpen, mitsgaders op de 
verschuldigde en verschuldigd wordende pacht
of huurpenningen, en op de tot zekerheid der 
belasting wegens te vervenen gronden gecon
signeerde waarborgs-penningen; 

2°. op de goederen zelven aan de belasting 
onderworpen. 

B. Wat de overige directe belastingen aan
gaat: 

op al de roerende en onroerende goederen 
van den belastingsohuldi~e. 

Het recht van voorrang, bij dit artikel toe
;;:ekend, geldt boven álle andere, met uitzonde
ring van de bevoorrechte ~chulden in de artt. 
1185, n°. l, en 1195, n°. l, van het burgerl ijk 
wetboek opgenoemd. Echter geldt het in letter 
B bedoelde recht van voorrang niet boven 
hypotheek. 

H etzdve houdt stand twee jaren na de dag
teekening van het aanslagbiljet of na de dag
teekening der kennisgeving van het bevelschrift 
in art. 5 bedoeld. De bepalingen var> dit artikel 
brengen geen nadeel toe aan verbanden of 
privilegien, vóór de afkondiging dezer wet ver
kregen. 

13. Indien de belastingschuldige in gebreke 
blijft het verschuldigde '1ÓÓr of op den verschijn
dag aan te zuiveren, zendt de ontvanger hem 
eene aanmaning om binnen tien dagen aan 
zijne verplichting tot betaling te voldoen, onder 
kennisgevini:i, dat hij daartoe anders door 
middelen, bij de wet bepaald, zal worden ge
dwongen. 

Voor de aanmaning wordt vijf en twintig cent 
aan den belastingschuldige in rekening ge
bracht . 

14. De invordering der directe belastingen 
geschiedt bij dwangbevel, medebrengende het 
recht van parate executie, dat is, het recht 
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om de roerende en onroerende goederen des 
schuldenaars zonder vonnis aan te t asten. 

H et dwangbevel kan onderscheiden l?ersonen 
betreffen en over verschillende dienstiaren en 
directe belastingen loopen. Hetzelve wordt uit
gevaardigd door den ontvanger, in naam des 
Konings ; het wordt aan de schuldenaars, ieder 
voor zooveel hem aangaat , bcteekend, met 
bevel tot bet aling, en voorts ten uitvoer gelegd 
op den voet en de wij ze, bij het wetboek van 
burgerlijke rechtsvordering, ten aaPzien van 
de tenuitvoerlegging van vonnissen en authen
tieke ak ten voorgeschreven, behoudens dat , 
met afwij king van de artt. 440, derde lid, en 
450, tweede lid, van dat wetboek, bij inbeslag
nerrling van roerende goederen, de daarmede 
belaste ambtenaar zich desverkiezende niet door 
getuigen of door slechts één getuige behoeft t e 
doen bijstaan, en die ambtenaar bevoegd is, om 
den persoon tegen wien het beslag is gedaan, 
ook zonder diens bewilliging tot bewaarder aan 
te stellen. 

Na de beteekening van het dwangbevel kan 
uitsluitend worden betaald ten kantore, waar
aan de ambtenaar, houder van het dwangbevel, 
verbonden is, of, bij inbeslagneming, in handen 
van dien ambtenaar. 

14bis. Beslag is toegelaten op de bezoldi
gingen wegens ambten en bedieningen en op 
pensioenen, met dien verstande dat van iemands 
totaal bedrag aan bezoldigin~ en pensioen een 
bedrag van f 800 per jaar voor beslag niet vat
baar is. 

Beslag is mede toegelaten op gagie, met dien 
verstande da t t en aanzien va n dat beslag art. 
1638g, eerste zin, van het Burgerlijk Wetboek 
toepasselijk is. 

15. De tenuitvoerlegging van het dwang
bevel kan niet worden geschorst, dan door een 
verzet, met redenen bekleed. 

Dit verzet kan nimmer t egen de wet t igheid 
of de hoegrootheid van den aanslag gericht, 
noch gegrond zijn op de bewering, dat aan
spraak zou best aan op ont heffing of dat het 
aanslagbilj et of de aanmaning niet ontvangen 
zouden zijn. 

H etzelve wordt beteekend aan den ontvanger, 
die de betaling vervolgt , of ter zijner woonplaat
se, en moet, op straffe van nietigheid, bevat ten, 
keuze van domicilie binnen het gerechtelijk 
arrondissement , waarin het kantoor van ont
vangst gevestigd is, met dagvaarding voor de 
recht bank van dat arrondissement t egen eenen 
bekwamen rechtsdag, invallende binnen den 
veertiC'llden dag na de beteekening der dag
vaarding. 

Dit verzet wordt voor de recht bank als sum
miere zaak behandeld en afgedaan, met be
grooting der kosten. 

H et verzet afgewezen zijnde, is geen hooger 
beroep of cassatie ontvankelijk, dan na vooraf
gaande consignatie van de belasting en van 
al de kosten, in handen van den ontvanger, 
<l_oor wien de betaling wordt vervolgd. 

16. In geval bij eene inbeslagneming van 
roerende goederen, derden op de daarin be
grepene voorwerpen geheel of gedeeltelijk recht 
meenen te hebben, kunnen zij hunne bezwaar
schriften t e dier zake, door tusschenkomst van 
den ontvanger en t egen een door denzelven af 
te geven bewijs, indienen bij den gouverneur 
der provincie, welke, zoodra mogelij!r en uiterlijk 

binnen acht dagen. eene beschikking neemt, 
waarbij de tot bewjjs overgelegde stukken 
moeten worden vermeld. De verkoop mag niet 
plaats hebben, dan acht dagen na de beteeke
ning dier beslissing aan den r eclamant en aan 
dengenen tegen wien het beslag is gelegd , met 
nadere bepaling van den dag van verkoop. 

In geval het bezwaarschrift door den gouver
neur word t afgewezen, kan degene, die t egen 
het beslag opkomt, de zaak voor den gewonen 
rechter brengen, mits de dagvaarding doende 
binnen drie dagen na evengemelde beteekening. 

Behoudens het recht van terugvordering, 
toegekend bij ar t. 2014 van het burgerlijk. wet 
boek, en bij art. 230 en volgende van het 
wetboek van koophandel, kunnen derden geene 
bezwaren inbt,mgen , noch eenig verzet in 
rechten doen tegen do inbeslagneming ter zake 
van die belastingen , welker voorrang bij letter B 
van art. 12 hiervoren ~eregeld is, wanneer de 
ingeoogste of nog niet rngeoogste vruchten, of 
roerende goederen tot stoffeering van een huis of 
landhoef, of tot bebouwing of gebruik van het 
land. zich t ijdens de inbeslagneming op den 
bodem van den belastingschuldige bevinden. 
· 17. Indien de belastingschuldige niet in 

staat is anders dan met buitengewoon bezwaar 
de belasting of de volle belasting te betalen, 
kan de belasting door of vanwege Onzen 
Minister van Financiën geheel of gedee! telijk 
worden afgeschreven. 

Door of vanwege Onzen Minister van Finan
ciën kan uitstel van betaling van belasting 
worden toegestaan, in welk geval wegens .de 
dientengevolge ni et betaalde gelden een door 
dien Minister t e bepalen interest verschuldigd 
is van den vervaldag af tot aan den dag der 
beta ling. 

18. Voor de berekening der verschuldigde 
kosten van vervolging, waarvan het bedrag 
niet reeds b(j deze wet is bepaalu, zullen door 
Ons tarieven worden vastgesteld, welke, uiterlijk 
binnen vijf jaren va de afkond iging dezer wet, 
door nadere wet telijke bepalingen zullen ver
vangen worden. 

19. De betaling der kosten van vervolging 
geschiedt t egen quitantie in handen van den 
ont vanger. 

Zij , welke zich met de hun in rekening ge
brachte kosten , an \ ervolging, niet voort
spruitende uit de gerechtelijJ,e tenuitvoeriegging 
van het dwangbevel, oezwaard achten, kunnen 
hnnne bezwaarschriften deswe~e indienen bij 
gedeputeerde sta ten der provincie, mits dit 
doende binnen veertien dagen na de dagteeke
ning van de akte van de vel'Volging waarbij 
die kosten gevorderd worden. Dezen doen daar
om trent, na ondPrzoek der gronden van beklag, 
uitspraak, overeenkomstig de bepalingen van 
deze wet . 

De indiening dezer bezwaarschriften neemt 
echter niet weg de verplichting tot betaling der 
kosten, behoudens t eruggaaf van dezelve, indien 
het bezwaar gegrond bevonden wordt . 

H et in het tweede lid bedoelde bezwaar kan 
niet ~egrond zijn op de bewerin~ dat het aan
slagbiljet of de aanmaning met ontvangen 
zouden zijn. 

20. Alle exploiten en akten betreffende de 
vervolgingen voor de invordering der directe 
belastingen, of wegens boeten in zake die 
belastingen, namens het bestuur der belastingen 
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beteekend of uitgevaardigd, geschieden door 
ambtenaren der directe belastingen. 

21. De bepalingen dezer wet omtrent den 
voorrang en de vervolgingen strekken zich niet 
alleen uit tot de belasting zelve, maar ook tot 
de opcenten, tot. den interest en tot de verschul
digde kosten, daaronder begrepen die van ver
volging. 

Onner opcenten worden verstaan niet alleen 
die, welk" ten behoeve ,·an het Rijk zelf, doch 
ook die, wclkC\ ten beboete der pro,inciën en 
der gemeenten worden geheven. 

De oorspronkelijke artikelen 21, 22 en 23 
zijn vervallen. 

Het oorspronkelijk artikel 24 is thans ge
nummerd 21. 

25. Deze wet, met uitzond~ring van art. 8, 
komt; in werking op het nader door On~ te 
bepalen tijdstip. 

Na hetzelve zijn vervallen : 
de bepalingen op de mvorde··ing der directe 

belastingen, voorkomende in de wetten van 
2 Oetober 1791, 17 Brnmaire V de jaar, en 
3 Frimaire VIIde jaar; 

de wet van 4 Messidor VIIde jar,r /Bulletin 
des lois n°. 292), op de afkondiging der kohieren-; 

het reglement van 16 Thermidor VIUste jaar 
(Bulletin des lois n°. 38), op de invordering der 
directe belastingen ; 

de wet van 12 November 1808 (Bulletin des 
lois n°. 213), betrekkelijk den voorrang van 
's Rijks schatkist, mitsgaders voor zoo<'er noo
àig de artt. 9, 15, 19 en 22 van de wet van 
11 Februari 1816 (Staatsblad n°. 14), ropens het 
legaal verband voor de voldoening der directe 
belastingen aan de schatkist toegekend. 

Art. 8 komt in werking met het dienstjaar 
dat na de invoering dezer wet een aanvang 
neemt. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 17 Septem
ber 1926 (Staatsblad n°. 334). 

Mij bekend, 
De Minister van Firl,('nci;,n, Dls GEER. 

17 September 1926. KONINKLIJK BESLUIT. 
Als woonforens kan niet beschouwd 

worden iemand wiens twee kinderen in 
een gemeente tegen betaling kost en in
woning hebben genoten ten huize van 
iemand die over de kamers, bij die kin
deren in gebruik, de beschikking niet had 
verloren. 

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

J. C. S. Jr. te Amsterdam tegen de uitspraak 
van Ged. Staten van Noord-Holland van 2 
December 1925, n°. 45, op zijn bezwaarschrift 
tegen den aanslag als forens in de gemeentelijke 
inkomstenbelasting over het belastingjaar 1924/ 
25 te Zandvoort ; 

Den Raad van State, enz. ; 
0 . dat J. C. S. Jr. te Amsterdam over het 

belastingjaar 1924/25 als woonforens in de 
gemeente Zandvoort is aangeslagen ; 

dat, nadat hij daartegen bij Ged. Staten van 
Noord-Holland bezwaren had ingebracht, dit 
college bij uitspraak van 2 December 1925 de 
reclame ongegrond heeft verklaard ; 

dat de appellant in beroep aanvoert dat ztin 
beide jongste kinderen oud 7 en 9 jaar, enkele 
maanden te Zandvoort hebben gelogeerd bij de 

familie tl. M. ; dat de kamer, waar deze kin' 
deren sliepen, over dag door de familie d. M. 
werd gebruikt ; dat hti dan ook geene woning 
te Zanavoort te zijner beschikking heeft gehad ; 
dat hij deze niet noodig had ; 

0. dat al is aan twee kinderen van cleri appel
lant tegen betaling kost en inwoning verstrekt 
ten huize van ,T. d . M. te Zandvoort, deze 
laatste blijkens de stukken de beschikking over 
de kamers, waar de kinderen sliepen en de 
maaltijden gebruikten niet heeft verloren, zoo
dat geene woning in den zin van art. 244a 
onder 4°. der Gemeentewet ter bf'schikking is 
gesteld; 

dat derhalve moet worden aangenomen dat 
J. C. S. ,Tr. in de gemeente Zandvoort niet 
meer dan 90dagen van het belastingjaar 1924./25 
voor zich of zijn gezin eene gemeubileerde 
woning in den zin van art. 244n, 4°., der Ge
meentewet heeft beschikbaar gehouden ; 

dat, de appellant ook niet op grond van eene 
andere bepaling dier wet te Zandvoort als 
forens in de plaatselijke inkomstenbelasting 
over het belast ingjaar 1924/25 kan worden 
aangeslagen ; 

dat derhalve Ged. Staten bij bun bestreden 
besluit ten onrechte de tegen den aanslag ge
richte reclame ongegrond hebben verklaard ; 

Gezien de genoemde wet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het bestreden besluit van Ged. Staten v;,,n 
Noord-Holland van 2 December 1925, n°. 45 
en den aanslag van J. C. S. ,Tr. te Amsterdam 
als forens in de plaatselijke inkomstenbelasting 
over het belastingjaar 1924/25 in de gemeente 
Zandvoort te vernietigen. (A.B.) 

17 September 1926. KONINKLIJK BESLUIT. 
Indien de directeur eener naamlooze ven

nootschap geruimen tijd voor zaken der 
vennootschap in Indië verblijft, is het 
kantoor der vennootschap gedurende dien 
tijd niet bestemd tot persoonlijke uit
oefening van zijn beroep en is hij dus uit 
dien hoofde geen werkforens '. 

WIJ WILHELMINA ENZ · 
Beschikkende op het'bezw·a~r va.n J. Ph. L . 

te Haarlem, op grond van art. 265i der Ge
meentewet ingediend tegen den aanslag in de 
gemeente 's-Gravenhage in de plaatselijke in
komstenbelasting als forens ; 

Den R aad van State, enz. ; 
0. dat J. Ph. L. te Haarlem, bij aanslagbiljet 

van 15 December 1925 over het belastingjaar 
1923/24 als werkforens in de gemeente 's-Gra
venhage is aangeslagen ; 

dat hij daartegen bezwaar heeft gemaakt, aan
voerende dat hij op 20 Mei 1923 in zijne hoe
danigheid van Directeur der N. V. Ctdtuur 
Maatschappij "Pagothan" eene inspectiereis 
naar Java heeft ondernomen, waarvan hij in 
den loop van Januari 1924 is teruggekeerd ; 
dat H. E. L., president-commissaris van de 
genoemde Naamlooze Vennootschap, tijdens 
zijne afwezigheid zijne kantoorwerkzaamheden 
te 's-Gravenhage heeft waargenomen; dat hij 
zich op 1 Februari te 's-Gravenhage heeft ge
vestigd en eerst sedert 1 Augustus 1924 weder 
te Haarlem woonachtig is ; 

0. dat blijkens de overgelegde ambtsberichten 
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J. Ph. L. is Directeur van de N. V. Cultuur 
Maatschappij "Pagothan"; 

dat hij als zoodanig weliswaar gedurende den 
tijd, dat hij te 's-Gravenhage niet zijn hoofd
verblijf had op meer dan 90 dagen van het 
belastingjaar 1923/24 in die gemeente de be
schikking heeft gehad over het in die gemeente 
gelegen kantoor der genoemde Naamlooze 
Vennootschap, doch dat gedurende den tijd, 
dat hij aldaar niet zijn hoofdverblijf had deze 
inrichting niet op meer dan 90 dagen van het 
belastingjaai· voor h em bestemd was om per
soonlijk zijne werkzaamheden uit te oefenen, 
aangezien hij t ijdens zijne inspectiereis naar 
Indië van Mei 1923 tot Januari 1924 zijne 
werkkring, zij het ook tijdelijk, niet te 's-Gra
venhage had ; 

dat derhalve J. Ph. L. gedurende den t\jd, 
dat hij te 's-Gravenhage niet zijn hoofdverblijf 
had , niet geacht kan worden op meer dan 90 
dagen van genoemd belastingjaar in die ge
meente de beschikking te hebben gehad over 
eene vaste inrichting tot persoonlijke uitoefening 
van zijne betrekking ; . 

dat hij ook niet op meer dan 90 dagen van 
het belastingjaar in de genoemde gemeente, 
zonder daar hoofdverblijf te hebben, aanwezig 
is geweest ter vervulling van zijne betrekking; 

dat derhalve de opgelegde aanslag strijdt 
met art. 244a, eerste lid, onder 3°., der Ge
meentewet; 

Gezien de genoemde wet ; 
Hebben goedgevonden en verstaa.n : 

den aanslag van J. Ph. L. te Haarlem, als 
forens in de plaatselijke inkomstenbelasting 
der gemeente 's-Gravenhage over het. belasting-
jaar 1923/24 te vernietigen. (A . B.) 

17 September 1926. RONDSCHRIJVEN van den 
Minister van fünnenlandsche Zaken en 
Landbouw aan Heeren Gedeputeerde Sta
ten der onderscheidene provinciën, be
treffende plaatselijke belastingen. 

Ik heb de eer Uw College te verzoP-ken voor 
zooveel Uwe provincie betreft, te bevorderen 
dat verordeningen op de heffing van plaatselijke 
belastingen, die goedgekeurd zijn tot 1 J anuari 
1927, of tot aan een anderen datum in dat 
jaar, en waarvan voortzetting na die data 
wordt verlangd, voorzoover de desbetreffende 
stukken de R egeering nog niet hebben bereikt, 
zoo tijdig mogelijk worden ingezonden met 
overlegging van de vereischte gegever>s, dat 
beoordeeling en eventueele goedkeuring vóór 
die data mogelijk zij. 

Voor de executoir verklaring van de kohieren 
der grond- en personeele belasting is het nood
zakelijk dat inzending van raadsbe~luiten tot 
heffing van opcenten op de hoofdsommen dier 
belastingen op zoodanig tijdstip plaats hebbe, 
dat uiterlijk 1 Januari van het desbetreffend 
belastingjaar, de Koninklijke goedkeuring kan 
verleend zijn. Overschrijding van dezen ter
mijn kan tengevolge hebben, dat de vast 
stelling der kohieren zou moeten plaats hebben 
zonder uittrekking van die opcenten. 

Verordeningen tot heffing van opcenten op 
de hoofdsommen der vermogensbelasting en 
der rijksinkomstenbelasting, alsmede tot heffing 
van een plaatselijke inkomstenbelasting, moe-

ten vóór 1 Mei van het desbetreffend belasting
jaar zijn goedgekeurd. 

Raadsbesluiten tot vaststelling van het 
heffingspercentage c.q . vermenigvuldigingscij
fer, moeten vóór of in de maand Mei m1Jn 
Departement hehben bereikt . 

Deze besluiten gelieve Uw College t e doen 
vergezeld gaan van eene opgave van de belas
tingen, die in de betrokken gemeente geheven 
worden, alsmede van een kort overzicht van 
den financieelen toestand. 

Ujtteraard geldt dit ook voor verordeningen 
tot heffing van eene plaatselijke inkomsten
belasting, waarin een maximum heffingsfactor 
is vastgesteld. 

Ten slotte verzoek ik Uw College in Uw 
verslag omtrent wijziging of nieuwe vaststelling 
van eene verordening tot heffing van eene 
plaatselijke belastini,., hieronder begrepen de 
besluiten tot vaststelling van den heffingsfactor 
van de plaatselijke inkomstenbelasting, steeds 
te vermelden den datum van de betrekkelijke 
;nvorderingsverordening. 

18 September 1926. BESLUIT tot schorsing tot 
1 April 1927 van het be8luit van Burge
meester en Wethouders van Àm,Sterdam, 
van 18 Augustus 1926, n°. 955, Afdeeling 0, 
waarbij aan Mejuffrouw P. J. Wanders; 
onderwijzeres bij het openbaar lager onder
wij~ in die gemeente, voor het tijdvak van 
18 Juli tot en met 30 September 1926, 
onder inhouding van de helft harer jaftr
wedde, eene verlenging van het haar toe
gekend verlof wegens ziekte is verleend. 
s. 335. 

Ge.schorst f.ot 1 April 1927. 

18 September 1926. BESLUIT tot ongegrond
verklaring van het beroep van het ge
meentebestuur van 's -Gravenhage tegen het 
besluit van Ged. Staten van Zuidholland 
van 18 Mei 1926, n°. 47, betreffende de 
vaststelling van de vergoeding, bedoeld in 
het tweede lid van artikel 101 der Lager
onderwijswet 1920, over 1923 ten behoeve 
van de bijzondere lagere school voor ge
woon lager onderwijs, Scheldestraat 149 
t e 's-Gravenhage. S. 336. 

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

den Raad der gemeente 's-Gravenhage, tegen het 
besluit van Ged. Staten van Zuidholland van 
18 Mei 1926, n°. 47, waarbij is bepaald, dat 
de gemeentelijke vergoeding, bedoeld in artikel 
101, eerste en tweede lid, der Lager-onderwijs
wet 1920, ten behoeve van de Gereformeerde 
Schoolvereeniging "De Dr. A. Kuyperschool" 
te 's -Gravenhage voor hare school voor gewoon 
lager onderwijs in de Scheldestraat 149 aldaar, 
over het jaar 1923 door den Raad bij zijn 
besluit van 2 November 1925 vastgesteld op 
f 28 :iier leerling, behoort te worden berekend 
naar het getal van 162 leerlingen, en dus te 
worden vastgesteld op f 4536 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
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Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
25 Augustus 1926 n°. 755; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
11 September 1926, n°. 11444, Afdeeling Lager 
Onderwijs .Financieel ; 

Overwegende, dat de Raad van 's -Gravenhage 
in zijne vergadering van 2 November 1925 de 
gemeentelijke vergoeding, bedoeld in artikel 101 
der Lager-onderwijswet 1920 aan de besturen 
der bijzondere scholen voor het jaar 1923 heeft 
bepaald voor zooveel betreft het gewoon lager 
onderwijs op f 28 per leerling ; 

dat, nadat het bestuur der Gereformeerde 
Schoolvereeniging "De Dr. A. Kuyperschool" 
te '-~-Gravenhage van dit besluit b~j Ged. Staten 
in beroep was gekowen, dit Col lege bij besluit 
van 18 Mei 1926, n°. 47 heeft bepaald, dat de 
gemeentelijke vergoeding. bedoeld in artikel 101, 
eerste en tweede lid, der Lager-onderwijswet 
1920 ten behoeve van de Gereformeerde School
,·ereeniging "De Dr. A. Kuyperschool" te 
's -Gravenhage voor hare school voor gewoon 
lager onderwijs in de Scheldestraat n°. 149 
aldaar over het jaar 1923 door den Raad der 
gemeente 's-Gravenhage vastgesteld op f 28 
per leerling, behoort te worden berekend naar 
het getal van 162 leerlingen en mitsdien te 
worden vastgesteld op f 4536 ; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat het schoolbestuur geen bezwaar heeft. tegen 
de vaststelling van het bedrag van f 28 per 
leerling, doch dat het als grief tegen het Raads
besluit aanvoert, dat daarin niet is aangegeven 
naar welk getal leerlingen der bijzondere school 
de vergoeding over 1923 wordt berekend; dat 
zich hieromtrent verschil van meerring heeft 
geopenbaard tusschen Burgemeester en Wet
houders van 's-Gravenhage, welk College het 
Raadsbesluit heeft uit te voeren, en het school
bestuur ; dat namelijk Burgemeester en Wet
houders, zich beroepende op de verwijzing in 
artikel 101, tweede lid, der wet naar artikel 28, 
van meerring zijn, dat voor de berekening der 
,·ergoeding over 1923 moet worden uitgegaan 
van het gemiddeld getal leerlingen, dat de 
bijzondere school in het jaar 1922 bezocht, 
terwijl daarentegen het schoolbestuur aanspraak 
meent te kunnen maken op eene vergoeding, 
berekend over het gemiddeld getal leerlingen 
zijner school in 1923, dit is het jaar zelf, W(1ar
over de vergoeding loopt ; dat, nu het geschil 
blijkt te bestaan omtrent het totaal bedrag 
der verschuldigde of te ontvangen vergoeding, 
het Raadsbesluit voor dit geval als onvolledig 
moet worden aangemerkt en dat hun college 
in beslissing van het ingest.elde beroep heeft 
uit te spreken, naar welk getal leerlingen de 
vergoeding van f 28 per leerling over het jaar 
1923 moet worden berekend; dat de vergoeding, 
bedoeld in artikel 101 , eerste en tweede lid, 
der Lager-onderwijswet 1920 over eenig dienst
jaar per leerling der bijzondere school bedraagt 
het gemiddelde der kosten per leerling van de 
overeenkomstige openbare lagere scholen in de 
gemeente over hetzelfde dienstjaar; dat der
halve vaststaat, dat voor de berekening van 
het gemiddeld kostenbedrag per leerling van 
de overeenkomstige openbare scholen, in aan
merking moet worden genomen het aantal 
leerlingen dier scholen in hetzelfde jaar als 
dat, waarover de vergoeding loopt ; dat het 

gemeentebestuur dan ook dienovereenkomstig 
heeft gehandeld en dat hierover geen verschil 
tusschen partij en bestaat; dat het voorts on
aannemelijk is te achten, dat de wetgever in 
artikel 101 opzettelijk en met voordacht twee 
verschillende jaren als grondslag van telling 
voor de leerlingen der bijzondere en der openbare 
schol&n zou hebben willen aanduiden; dat toch 
voor het maken van zulk een onderscheid geen 
enkel redejjjk of practisch motief kan wordim 
aangevoerd ; dat integendeel het wetteliJk 
beginsel der financieele gelijkstelling het best 
wordt nagekomen door ook voor de bijzondere 
school uit te gaan van het gemiddeld aantal 
leerlingen in het jaar, waarover de vergoeding 
loopt ; dat weliswaar volgens het tweede lid 
van artikel 101 voor het gemiddeld getal leer
lingen der bijzondere school als maatstaf moet 
worden genomen die van artikel 28 en dat in 
laatstgenoemd artikel ónder meer ook sprake 
is van tellingen in het voorafgaande kalender
jaar, maar dat hierom het bovenbedoelde be
ginsel nog niet behoeft te worden prijsgegeven ; 
dat aan de verwijzing naar den maatstaf van 
artikel 28 een alleszins voldoende uitleg wordt 
gegeven door aan te nemen, dat de wetgever 
zich hier van een bekorte redactie heeft willen 
bedienen om aan te geven, dat over eenig jaar 
het gemiddelde van de aantallen leerlingen op de 
vier teldagen, in artikel 28 genoemd, moet 
worden genomen; dat deze uitlegging, toegepast 
in verband met het beginsel der financieele 
gelijkstelling, er toe moet leiden aan te nemen, 
dat de gemeentelijke vergoeding over het jaar 
1923 moet worden berekend over het gemiddeld 
getal leerlingen, dat de bijzondere school be
zocht op de bekende vier data in het jaar 1923 ; 
dat dit gemiddeld getal volgens mededeeling 
van het schoolbestuur 162 bedraagt; 

dat van het besluit van Ged. Staten de Raad 
van 's -Gravenhage bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat hij zich met de overwegingen, 
welke Ged. Staten tot hun besluit hebben geleid, 
niet kan vereenigen ; 

Overwegende, dat- krachtens artikel 101, 
tweede lid, der Lager-onderwijswet 1920 de in 
het eerste lid bedoelde vergoeding, door de 
gemeenten aan de bijzondere schoolbesturen 
uit te keeren, wordt berekend over het gemid
deld getal leerlingen volgens den maatstaf van 
artikel 28 dier wet ; 

Overweo-ende, dat met Ged. Staten moet 
worden a~ngenomen, dat volgens de slotzin
snede van dit tweede lid voor de berekening 
van het kostencijfer per leerling tot maatstaf 
moet worden genomen het gemiddeld aantal 
leerlingen over het jaar, waarover de vergoeding 
is gevraagd, i. c. dus over 1923, en over hetzP!fde 
jaar behoort te geschiede~ de bereke1?:Îng van 
het gemiddeld aantal leerlrngen der b1Jzondere 
school ; dat de uitdrukking "naar den maatstaf 
van artikel 28" kennelijk geen andere beteekenis 
heeft, dan dat deze gemiddelden worden be
paald naar het aantal leerlingen, dat op de 
daar aangegeven teldagen: 16 Maart, 16 Juni, 
16 September en 16 December, als werkelijk 
schoolgaande bekend stond ; 

Gezien de Lager-onderwij swet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

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

Wetenschappen is belast met de uitvoering 
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van dit besluit, dat met het rapport van Onzen 
voornoemden Minister in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

's-Gravenhage, den 18den September 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenachappen, 

WASSINK. 
( Uitgeg. 12 Oct. 1926.) 

No. 11444. 

LAGER ONDERWIJS 
FI~ANCIEEL. 

Beroep inzake vaststelling 
vergoeding artikel 101 Lager
onderwijswet voor bijzondere 

school t e 's-Gravenhage 
over 1923. 

's-Gravenhage, 11 September 1926. 

Aan de Koningin. 

Eerbiedig veroorloof ik m\j Uwe Majesteit 
hierbij aan te bieden het advies van den Raad 
van State, Afdeeling voor de Geschillen van 
Bestuur, d.d. 25 Augustus 1926, n°. 755, 
inzake het beroep van den Raad der Gemeente 
's-Gravenhage, ingesteld tegen het besluit van 
Ged. Staten van Zuidholland van 18 Mei 1926, 
11°. 47, waarbij is bepaald, dat de gemeentelijke 
vergoeding, bedoeld in artikel 101, eerste en 
tweede lid, der Lager-onderwijswet 1920, ten 
behoeve van de Gereformeerde Schoolvereeni
ging "De Dr. A. Kuyperschool" te 's-Gravenhage 
voor hare school voor gewoon lager onderwijs 
in de Scheldestraat n°. 149 aldaar, over het 
jaar 1923 door den Raad bij zijn besluit van 
2 November 1925 vastgesteld op f 28 per 
leerling, behoort te worden berekend naar het 
getal van 162 leerlingen en dus te worden 
vastgesteld op f 4,536. 

De Afdeeling, van oordeel, dat het beroep 
ongegrond is en met vernietiging van het 
bestreden besluit van Ged. Staten van Zuid
holland het bedra~ der krachtens artikel 101 
der Lager-onderwijswet aan het bestuur der 
Dr. A. Kuyperschool te 's-Gravenhage over 1923 
toekomende vergoeding behoort te worden 
vastgesteld op f 2,864, biedt Uwe Majesteit 
het volgend ontwerp-besluit ter bekrachtiging 
aan: 

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

den Raad der Gemeente 's-Gravenhage, tegen 
het besluit van Ged. Staten van Zuidholland 
van 18 Mei 1926, n°. 47, waarbij is bepaald, 
dat de gemeentelijke vergoeding, bedoeld in 
artikel 101, eerste en tweede lid, der Lager
onderwijswet 1920, ten behoeve van de Gere
formeerde Schoolvereeniging "De Dr. A. Kuy
perschool" te 's-Gravenhage voor hare school 
voor gewoon lager onderwijs in de Scheldestraat 
149 aldaar, over het jaar 1923, door den Raad 
bij zijn besluit van 2 November 1925 vastgesteld 
op f 28 per leerling, behoort te worden berekend 
naar het getal van 162 leerlingen en dus te 
worden vastgesteld op f 4,536. 

19:26. 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
25 Augustus 1926, n°. 755; 

Op de vo9rdracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 

Overwegende, dat de Raad van 's-Gravenhage 
in zijne vergadering van 2 November 1925 de 
gemeentelijke vergoeding, bedoeld in artikel 101 
der Lager-onderwijswet 1920 aan de besturen 
der bijzondere scholen voor het jaar 1923, heeft 
bepaald voor zooveel betreft het gewoon la~er 
onderwijs op f 28 per leerling ; dat, naaat 
het bestuur der Gereformeerde Schoolvereeni
ging "De Dr. A. Kuyperschool" te 's-Gravenhage 
van dit besluit bij Ged. Staten in beroep was 
gekomen, dit college bij besluit van 18 Mei 1926, 
no. 47, heeft bepaald, dat de gemeentelijke 
vergoeding, bedoeld in artikel 101, eerste en 
tweede lid, der Lager-onderwijswet 1920, ten 
behoeve van de Gereformeerde Schoolvereeni
ging "De Dr. A. Kuyperschool" te 's-Gravenhage 
voor hare school voor gewoon lager onderwijs 
in de Scheldestraat n°. 149 aldaar over het 
jaar 1923 door den Raad der Gemeente 's-Gra
venhage vastgesteld op f 28 per leerling, behoort 
te worden berekend naar het getal van 162 
leerlingen en mitsdien te worden vastgesteld 
op f 4,536 ; dat Ged. Staten daarbij hebben 
overwogen, dat het schoolbestuur geen bezwaar 
heeft tegen de vaststelling van het bedrag van 
f 28 per leerling, doch dat het als grief tegen 
het raadsbesluit aanvoert, dat daarin niet is 
aang!)geven naar welk getal leerlingen der 
bijzondere school de vergoeding over 1923 
wordt berekend ; dat zich hieromtrent verschil 
van meening heeft geopenbaard tusschen 
Burgemeester en Wethouders van 's -Gravenhage, 
welk college het raadsbesluit heeft uit te voeren, 
en het schoolbestuur ; dat namelijk Burge
meester en Wethouders zich beroepende op de 
verwijzing in artikel 101, tweede lid, der wet 
naar artikel 28 van meening zijn, dat voor de 
berekening der vergoeding over 1923 moet 
worden uitgegaan van het gemiddeld getal 
leerlingen, dat de bijzondere school in het jaar 
1922 bezocht, terwijl daarentegen het school
bestuur aanspraak meent te kunnen maken op 
eene vergoeding, berekend over het gemiddeld 
getal leerlingen zijner school in 1923, dit is 
het jaar zelf, waarover de vergoeding loopt; 
dat, nu geschil blijkt t e bestaan omtrent het 
totaalbedrag der verschuldigde of te ontvangen 
vergoeding, het raadsbesluit voor dit geval als 
onvolledig moet worden aangemerkt en dat 
hun college in beslissing van het ingestelde 
beroep heeft uit te spreken, naar welk getal 
leerlingen de ver~oeding van f 28 per leerling 
over het jaar 1923 moet worden berekend; 
dat de vergoeding, bedoeld in artikel 101, 
eerste en tweede lid, der Lager-onderwijswet 
1920, over eenig dienstjaar per leerling der 
bijzondere school bedraagt het gemiddelde der 
kosten per leerling van de overeenkomstige 
openbare lagere scholen in de gemeente over 
hetzelfde dienstjaar ; dat derhalve vaststaat, 
dat voor de berekening van het gemiddeld 
kostenbedrag per leerling van de overeenkom
stige openbare scholen in aanmerking moet 
worden genomen het aantal leerlingen dier 
scholen in hetzelfde jaar als dat, waarover de 
vergoeding loopt ; dat het gemeentebestuur 

1 dan ook dienovereenkomstig heeft gehandeld 
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en dat hierover geen verschil tusschen partijen 
bestaat ; dat het voorts onaannemelijk is te 
achten, dat de wetgever in artikel 101 opzettelijk 
en met voordacht twee verschillende jaren als 
grondslag van telling voor de leerlingen der 
bijzondere en der openbare scholen zou hebben 
willen aanduiden ; dat toch voor het maken 
van zulk een onderscheid geen enkel redelijk of 
practisch motief kan worden aangevoerd ; dat 
integendeel het wettelijk beginsel der finan
cieele gelijkstelling het best wordt nagekomen 
door ook voor de bijzondere school uit te gaan 
van het gemiddeld aantal leerlingen in het jaar 
waarover de vergoeding loopt ; dat weliswaar 
volgens het tweede lid van artikel 101 voor het 
gemiddeld getal leerlingen der bijzondere school 
als maatstaf moet worden genomen die van 
artikel 28 en dat in laatstgenoemd artikel onder 
meer ook sprake is van tellingen in het vooraf
gaande kalenderjaar, maar dat hierom het 
bovenbedoelde beginsel nog niet behoeft te 
worden prijsgegeven ; dat aan de verwijzing 
naar den maatstaf van artikel 28 een alleszins 
voldoende uitleg wordt gegeven door aan te 
nemen, dat de wetgever zich hier van een 
bekorte redactie heeft willen bedienen om aan 
te geven, dat over eenig jaar het gemiddelde 
van de aantallen leerlingen op de vier teldagen, 
in artikel 28 genoemd, moet worden genomen ; 
dat deze uitlegging, toegepast in verband met 
het beginsel der financieele gelijkstelling, er 
toe moet leiden aan te nemen, dat de gemeente
lijke vergoeding over het jaar 1923 moet worden 
berekend over het . gemiddeld getal leerlingen, 
dat de bijzondere school bezocht op de bekende 
vier data in het jaar 1923 ; dat dit gemiddeld 
getal volgens mededeeling van het schoolbestuur 
162 bedraagt ; 

dat van het besluit van Ged. Staten de Raad 
van 's -Gravenhn,ge bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat hij zich met de overwegingen, 
welke Ged. Staten tot hun besluit hebben 
geleid, niet kan vereenigen ; 

Overwegende, dat bij artikel 101, tweede lid, 
der Lager-onderwijswet 1920, de in het eerste 
lid bedoelde vergoeding voor de gemeente aan 
de bijzondere schoolbesturen uit te keeren, 
wordt berekend over het gemiddeld getal leer
lingen, volgens den maatstaf van artikel 28 ; 
dat het gemiddeld getal leerlingen volgens den 
maatstaf van artikel 28 naar de bepaling van 
het zesde lid van dit artikel moet worden be
rekend naar het aantal, dat op 16 Maart, 16 
Juni, 16 September en 16 December van het 
onmiddellijk voorafgaande kalenderjaar, in dit 
geval dus 1922, als werkelijk schoolgaande be
kend stond ; dat eene interpretatie als in het 
bestreden besluit wordt gegeven, waarbij de 
in het zesde lid van het artikel 28 voorkomende 
woorden "van het onmiddellijk voorafgaande 
kalenderjaar", welke onmiddellijk aansluiten 
aan de daaraan voorafgaande data en daarmede 
een onverbrekelijk geheel vormen, voor de 
toepassing van artikel 101, tweede lid, der wet, 
ter zijde worden gesteld, niet als juist kan 
worden aanvaard ; dat aangezien blijkens de 
stukken het gemiddeld getal leerlingen van de 
Dr. A. Kuyperschool, berekend op de wijze als 
hierboven aangegeven, 138 heeft bedragen, de 
aan het genoemde schoolbestuur toekomende 
vergoeding behoort te worden gesteld op 
138 X f 28 = f 2,864 ; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten van Zuidholland van 18 Mei 
1926, n°. 47, het bedrag krachtens artikel 101 
der Lager-onderwijswet 1920 aan het bestuur 
van de Dr. A. Kuyperschool te 's-Gravenhage 
over 1923 toekomende vergoeding, vast te 
stellen op f 2,864. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoerin~ van 
dit besluit, waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State, Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur. 

Met deze voorgedragen beslissing kan ik mij 
niet vereenigen. De in artikel 101, tweede lid, 
der Lager-onderwijswet 1920 voorkomende uit
drukking "volgens den maatstaf van artikel 28", 
dwingt m. i. niet tot eene zóó ruime inter
pretatie, dat deze verwijzing betrekking zou 
hebben niet alleen op de in het zesde lid van 
artikel 28 genoemde teldagen: 16 Maart, 16 
Juni, 16 September en 16 December, maar ook 
op de daarop volgende woorden : ,, van het 
onmiddellijk voorafgaande kalenderjaar". Ged. 
Staten van Zuidholland hebben naar mijne 
meening terecht de keuze tusschen dezen en 
een meer beperkten uitleg afhankelijk gesteld 
van de vraag, welke van beide opvattingen het 
meest strookt met de bedoeling van den wet
gever. Terecht ook heeft de overweging va.n deze 
vraag Ged. Staten geleid tot eene beslissing, 
overeenkomstig het standpunt, neergelegd in 
Uwer Majesteits besluiten van 2ó Mei 1926 
(Staatsblad n°. 151) en van 26 Juni 1926 (Staats
blad n°. 213). Immers ligt het ongetwijfeld in 
de ratio van het artikel om alle factoren, welke 
het bedrag der aaI! de bijzondere scholen uit 
te keeren vergoeding bepalen, op gelijke wijze 
te berekenen en dus naar analogie van de slot
zinsnede van het tweede lid van artikel 101, 
waar gesproken wordt van "het gemiddeld 
bedrag per leerling van de kosten over hetzelfde 
dienstjaar", ook dàt jaar tot maatstaf te nemen 
voor de berekening van het gemiddeld aantal 
leerlingen, in den aanhef van het tweede lid 
bedoeld. J n verband hiermede acht ik het beroep 
van appellant ongegrond. 

Een daartoe strekkend ontwerp-besluit bied 
ik Uwe Majesteit hiernevens eerbiedig ter 
bekrachtiging aan. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

WASZINK. 

18 September 1926. BESLUIT tot nadere WIJZI· 
ging van het Werktijdenbesluit voor fa. 
brieken of werkplaatsen 1923 (Staatsblad 
1923, no. 442), laatstelijk gewijzigd bij 
het Koninklijk besluit van 4 Maart 1926 
(Staatsblad n°. 38). S. 337. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid van 26 Juli 1926, 
n°. 2037, afdeeling Arbeid; 

Overwegende, dat het noodii:; is gebleken, 
het Werktijdenbesluit voor fabrieken of werk
plaatsen 1923 (Staatsblad 1923, n°. 442), laatste
lijk gewijzigd bij Ons besluit v~:n_ 4 Maart 1926 
(Staatsblad no. 38) nader te WIJZJgen ; 

Gdet op de artikelen 22, tweede en derde lid, 
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23 en 25, eerste, tweede, derde, vierde, ,ijfde 
en zesde lid, der Arbeidswet 1919; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
24 Augustus 1926, n°. II); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor. 
noemden i\finister van 15 September 1926, 
n°. 2635, afdeeling Arbeid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
t e befalen: 
Art. . In artikel 12bis, eerste lid, van het 

Werktijdenbesluit voor fabrieken of werkplaat
sen 1923 wordt in plaats van "een mannelijk 
arbeider op Zaterdag na l uur des namiddags" 
gelezen: ,,een mannelijk arbeider op Zaterdag 
t usschen l en 6 uur des namiddai:rs". 

Art. II. In den aanhef van hei; eerste en 
van het tweede Jid van artikel 31 van het 
Werktijdenbesluit voor iabrieken of werkplaat
sen 1923 wordt in plaats van "arbeid verrichten 
op de eerste vijf werkdagen der week" gelezen : 
"b één van twee afwisselende ploegen of in 
één van twee ploegen, welker werktijd gedeel
telijk samenvalt, arbeid verrichten op cle eerste 
vijf werkdagen der week". 

Art. III. In artikel 39 van het Werktijden
besluit voor fabrieken of werkplaatsen 1923 
worden de volgende wijzigingen aangebracht : 

In den aanhef van het bepaalde onder A. 
wordt in plaats van "gedurende ten hoogste 
t waalf uren per dag en langer dan acht en 
veertig uren per week" gelezen: ,,langer dan 
acht en een half uur per dag en acht en veertig 
uren per week". 

In de vijfde voorwaarde van het bepaalde 
onder A. wordt de puntkomma aan het slot 
vervangen door eene komma en daaraan toe
gevoegd de woorden : ,,noch la ne:er arbeid 
verricht dan twaalf uren per dag;". 

In den aanhef van het bepaalde onder B. 
wordt in plaats van "gedurende ten hoogste 
t waalf uren per dag, langer dan acht en veertig 
uren per week" gelezen: ,,langer dan acht en 
een half uur per dag en acht en veertig uren 
per week". 

In de vijfde voorwaarde van het bepaalde 
onder B. wordt de puntkomma aan het slot 
vervangen door eene komma en daaraan toe
gevoegd de woorden : ,,noch lan~er arbeid 
verricht dan twaalf uren per dag; '. 

In het slotgedeelte van het bepaalde onder 
B. wordt in plaats van "en voorts de onder
staande arbeid in alle fabrieken of werkplaatsen" 
gelezen : ,,en voorts de onderstaande arbeid in 
alle fabrieken of we11kplaatsen, behalve in in
r ichtingen voor vuilverbranding, in lichtgas- en 
electriciteitsfabrieken en electrische onder
stations :". 

In den aanhef van het bepaalde onder C. 
wordt in plaats van "gedurende ten hoogste 
twaalf uren per dag en langer dan acht en 
veertig uren per week" gelezen : ,,langer dan 
acht en een half uur per dag en acht en veertig 
uren per week". 

In de vijfde voorwaarde van het bepaalde 
onder C. wordt de puntkomma aan het slot 
vervangen door eene komma en daaraan toe
gevoegd de woorden : ,,noch lan~er arbeid 
verricht dan t-waalf uren per dag; '. 

Art. IV. Iit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag .na dien van de 
dagteekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

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

's Gravenhage, den 18den September 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J . R . SLOTEMAKER DE BRUÏNE. 

(Uitgeg. 30 Sept. 1926.) 

18 September 1926. KONINKLIJK BESLUIT. 
Dividend- en tantièmebelasting. - Toe. 

passing van art. 14 der wet op de dividend
en tantièmebelasting; gemeente van aan
slag. 

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

het gemeentebestuur van Utingeradeel tegen 
de plaats, waar de Naamlooze Vennootschap 
U. Twijnstra's Oliefabrieken te Akkrum (ge. 
meente Utingeradeel) ter zake van een door 
haar over het boekjaar 1924/25 gedane uitdeeling 
in de dividend - en tantièmebelasting is aange. 
slagen; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur gehoord, advies van 
l September 1926, n°. 768; 

Op de voordracht van Onzen i\finister van 
Financiën van den 15 September 1926, n°. 90 
afdeeling Indirecte Belastingen ; 

0. dat bij aanslagbiljet van 20 April 1926 
over het boekjaar 1924/25 aan de Naamlooze 
Vennootschap U. Twijnstra's Oliefabrieken te 
Akkrum gemeente Utingeradeel, een aanslag 
in de dividend- en tantièmebelasting is opge
legd in de gemeente Maarssen; 

dat, tegen dien aanslag het gemeentebestuur 
van Utingeradeel bezwaren heeft ingediend, 
aanvoerende dat de Naamlooze Vennootschap 
reeds sedert jaren eene fabriek voor de be
reiding van veevoederartikelen te Akkrum 
exploiteert; dat in 1921 /22 een rleel van het 
bedrijf, n.l. de voorpersafdeeling naar Maarssen 
is overgebracht; dat de Directie van de Naam, 
looze Vennootschap zelve van oordeel is, dat 
het voornaamste deel van haar bedrijf nog te 
Akkrum is gevestigd ; dat de statuten van de 
Naamlooze Vennootschap ook Akkrum als 
zetel van het bedrijf aanwijzen, terwijl aldaar 
een der directeuren woont en in Maarssen geen 
directeur woonachtig is ; 

0. dat de fabriek te Maarssen van de Naam
looze Vennootschap U. Twijnstra's Oliefabrieken 
voor een aanzienlijk hooger bedrag op de balans 
voorkomt dan de Fabriek dezer Naamlooze 
Vennootschap te Akkrum, gemeente Utingera• 
deel; 

dat het personeel te Maarssen belangrijk 
grooter is dan dat te Akkrum ; 

dat de directeur te Maarssen hooger bezol
diging geuiet dan die te Akkrum ; 

dat onder deze omstandigheden voor de toe
passing van art. 14bis der wet op de dividend
en tantièmebelasting 1917 moet worden aan
genomen, dat het belangrijkste gedeelte van 
het bedrijf der bovenvermelde Naamlooze 
Vennootschap wordt uitgeoefend in de gemeente 
Maarssen; 

dat derhalve de aanslag in bovenbedoelde 
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belasting terecht rn de gemeente Maarssen is 
gesçhied; 

Gezien de genoemde wet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan ; 

het beroep ongegrond te verklaren . 
Onze Minister van Financiën is belast met 

de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Ra.ad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

's-Gravenhage, den 18 September 1926. 
WILHELMINA. 

De ,Minister van Financiën , DE GEER 
(B.) 

24. September 1926. BESLUIT tot verlenging 
van de schorsing van het besluit van den 
Raad der gemeente Bergen op Zoom van 
25 Februari 1926, strekkende tot: 

1°. intrekking van zijn besluit van 
13 November 1925 waarbij A. J. de Groot 
met ingang van 1 Maart 1926 werd ont
slagen als directeur en leeraar aan de 
gemeente-muziekschool, en 

2°. schorsing van A. J. de Groot voor
noemd, als directeur en leeraar aan de 
gemeente-muziekschool voor den duur van 
een maand. S. 338. 

Verlengd tot 1 Januari 1927. 

24 September 1926. BESLUIT tot toepassing van 
de artikelen 14 en 15 der Warenwet 
(Staatsblad 1919 n°. 581) op oliën en 
vetten. S. 339. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid van 9 Juli 1926, 
n°. 504 D, afd. Volksgezondheid; 

Gezien het ad vies der commissie, bedoeld in 
art. 17 der Warenwet; 

Gelet op de artikelen 14 en 15 der Warenwet 
(Staatsblad 1919, n°. 581); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
7 September 1926, n°. 30); 

Gelet op het nader rapport van Onzen 
Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid 
van 18 September 1926, n°. 794 D, Afdeeling 
Volksgezondheid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 
Art 1. 1. De bepalingen van dit besluit 

zijn slechts toepasselijk op oliën en vetten, voor 
zoover zij als eetwaren of drinkwaren voor den 
handel bestemd of in den handel gebracht zijn . 

2. Op boter en margarine zijn de bepalingen 
van dit besluit niet van toepassing. 

2. 1. Aanduidingen, samengesteld uit een 
der woorden "olie" of "vet" en den naam van 
een dier of van een plant, of van een gedeelte 
van een dier of van een plant, mogen uitsluitend 
worden gebezigd voor oliën of vetten, bereid 
enkel uit het dier of de plant, ofuithetgedeelte 
van het dier of de plant in die aanduiding ver-
meld. . 

2. De aanduidingen, in het eerste lid van 
dit artikel bedoeld, moeten, indien zij worden 
gebezigd voor oliën, vetten of tranen, welke 
door de bereidingswijze in physische of che
mische eigenschappen afwijken van de olie of 
het vet, waaruit zij zijn verkregen, worden 
voorafgegaan of gevolgd door het woord "ver-

hard" of "hard' ' , indien zij een hooger smelt
punt of door het woord "zacht". indien zij .een 
lager smeltpunt hebben, dan de olie of het vet, 
waaruit zij zijn verkregen. 

3. Oliën en vetten moeten worden aange
duid met een der woorclen olie of vet of met een 
naam, waarin een dezer woorden voorkomt. 
Als aanduidingen mogen noch namen, noch 
aföeeldingen worden gcuruikt. die zoodanig 
zijn, dat zij een aard, samenstelling of herkomst 
zouden kunnen doen vermoeden, welke aan de 
waar niet eigen is. 

4. 1. In afwijking van art. 2 mau; de aan
duiding "raapolie" worden gebruikt, zoowel 
voor çle olie uit raapzaad, als voor die uit kool
zaad en voor die uit variiiteiten daarvan, en 
eveneen s voor de olie uit een m engsel van het 
zaad van Brassica- en Sinapi.ssoorten (Indisch 
kool- en raapzaad). 

2. Eveneens mag, in afwijking van art.. 2, 
de aanduiding "sla-olie" worden gebruikt, ook 
voor oliën, welke niet uit slazaad zijn bereid. 

3. In afwijking van art. 3 mag ook worden 
gehezigd de aanduiding : 

1°. ,.bladreuzel" , uitsluitend voor het var
kensniervet, bereid onder een bij algemeenen 
maatregel van bestuur geregeld toezicht; 

'2°. ,,reuzel", uitsluitend voor het vet van 
varkens · 

3°. ,,;undertalk", uits!tiitend voor het vet 
van runderen ; 

4°. ,,schapentalk", uitsluitend voor het vet 
van schapen ; 

5°. ,,cacaoboter", uitsluitend voor het vet 
uit cacaoboonen; 

6°. ,,boterolie" , nitsluit<>nd voor koud ge
r,lagen of voor goed '\eraffineerde . raapoiie. 

5. De waren in dit beslui t beaoeld, moeten 
1. vrij s.jjn van water, behalve èie, welke 

van dierlijken oorsprong en bij lii c. vast zijn, 
welke een watergelîalte mogen bezitten van ten 
hoogste 0,5 procent; 

2. vrij zijn van schadelijke oestanddeelen, 
minerale ohën en van avdere :.an vetten en 
oliën vreemde bestanddeelen, me ,uitzondering 
van geringe sporen keukenzout in bij 15é c. 
vaste vetten van dierlijkea oornprong, alsmede 
van onschadelijke kleurstoffen, welke laatsten 
echter niet zijn toegestaan in de waren, aange
duid als in art. 2 bedoeld; 

3. een zuurgraac1 bezitten lager dan 8 ; 
4. normaal van kleur, geur en smaak en, 

zo0 noodig na verwarming, gelijkmatig en 
hP-lder zijn. 

6. De overeenkomstig art. 2 aangeduide 
oliën en vetten zullen slechts dau op grond van 
rle reactie van B"udouin geacht worden sesam. 
olie, en op grond van de reactie van Halphen 
katoenolie oi kapokolie te bevatten, indien bij 
de uitvoering van die reacties een sterkere 
verkleurinll. optreedt dar, is aa.ngegeven m de 
bijlage, die bij dit besluit behoort. 

7. Waren, die in eigen$chappen of uiterlijk 
gelijken op een der waren in de vorige artikeler 
bedoeld en die ten doel zouden kunnen hebben 
deze te , ervangen, mogen niet dan met Onze 
toestemming en onder door Ons te stellen voor 
waarden worden aangeduid met namen, waaruit 
de aard en de samenstelling niet of niet vol
doenè e blijken. 

l:S. 1. De waren, in een der vorige artikelen 
bedoeld, die in een verpakking, waarin zij aan 
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den verbruiker kunnen worden verkocht, in 
den handel worden gebracht of in winkels of 
bergplaatsen, bij winkeliers of grossiers 111 ge 
bruik, worden bewaard, moeten aan de buiten
zijde der verpakking zijn voorzien van een 
duidelijk leesbaar, niet door vegen uit te wis
sche'l opschrift, aangevende de aanduiding. 
die de wa,ar volgens een der vorige artikelen van 
dit besluit moet of mag dragen. 

2. De waren, in een der vorige artikelen 
bedoeld, welke in den handel zijn gebracht of 
svelke zich bevinden op een markt, in een winkel 
of een;ge andere voor het publiek toegankelijke 
verkoop);llaats moeten, zoo zij niet verpakt zijn 
of zoo zij zich niet bevinden in een verpakking, 
waarin zij aan den verbruiker kunnen worden 
verkocht, zijn voorzien van een opschrift, aan
gevende de aanduiding, die de waar, volgens 
een der vorige artikelen van dit besluit, moet 
of mag dr1,gen. Deze opschriften moeten duide
lijk leesbaar zij1_1, niet door vegen zijn uit te 
wisschen, bestaan uit laiijnsche hoofddruk
letters van ten minste 2 cm . (0,02 m) hoog en 
ten minste 2 mm (09002 m) lijndikte en on
middellijk boven de waar, of op de verpakking 
der waar zijn aangebracht. 

9. Oliën of vetten, die kennelijk voor uit
voer zijn bestemd, behoeven, voor zoover niet 
aanwezig in een der ruimten , in het eerste lid 
van art. 8 bedoeld, niet te voldoen aan de 
eischen in dit besluit gesteld. 

10. Voor de beoordeeling of oliën en vetten 
voldoen aan de eischen in dit besluit gesteld, 
moet gebruik worden gemaakt van de onder
zoekingsmethoden, aangegeven in de bij dit 
besluit gevoegde bijlage, voor zoover daarvoor 
toereikend. 

11. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den eersten dag vaYJ de zevende ma<1nd na 
die, waarin het in het Staatsblad is geplaatst. 

12. Dit besluit kan worden aangeduid met 
den naam "Oliën- en vettenbesluit" met ver
melding van jaargang en nummer van het 
Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

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

's-Gravenhage, den 24sten September 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. SLOTEMAKER DE BRUÏNE. 

( Uitgeg. 4 Oct. 1926.) 

METHODEN VAN ONDERZOEK. 

(.l:lehoorende bij het OliëP• en vettenbesluit ). 

Zu1trgraad. 

5-10 g van de waar, zoo noodig door ver
warming vloeibaar gemaakt, worden met 50 
oM•. neutralen, sterken spiritus en 5 druppels 
phenolphtaleïne vermengd en onder krachtig 
schudden met 1/10 N alkali getitreerd. Het 
aantal cm~ 1/10 N loog noodig voor de neutra
lisatie van 10 g vet is de zuurgraad. 

Watergehalte of vocht. 
Ten minste 50 g der voora.f goed gemengde 

waar worden indien het vaste vetten betreft, 
in een met nauwkeurig sluitenden stop voor-

zien wijdmondsch fieschje bij ongeveer 40° c. 
tot smelten gebracht, daarna afgekoeld en 
krachtig geschud, totdat de massa homogeen 
en dikvloeibaar is geworden. Daarna worden. 
5 à 10 g o-ebracht op een vooraf gewogen schaal
tje met 

O 
vlakken bodem (middellijn ongeveer 

70 mm), waarin • zich ongeveer 20 g zuiver; 
uitgegloeid zand bevinden. Tijdens het wegen 
wordt het schaaltje met een glazen plaatje zoo 
goed mogelijk gesloten gehouden. De massa 
wordt in een droogstoof bij 102°- 105° c. ge
durende 3/4 uur i;edroogd en daarna bekoeld 
en gewogen. De volgende wegingen geschieden 
telkens na ½ uur, waarbü het drogen zoolang 
wordt voortgezet, totdat geen gewichtsverlies 
meer wordt vastgesteld. 

JJ1 .:ne·ra le ~liën. 
Wordt ongeveer 1/4. g van de waar net 

5 cm• ½ N alcoholische kaliloog, gedurende 
2 minuten 1,,ekookt, dan moet de daarbij ver
kregen alcoholische zeepoplossiPg bij 2eleidelijke 
verdunning met water m elke verhouding helder 
bliiven. 

Schadelijke metalen. 
Voor het onderzoek op schadelijke metalen 

worden ongeveer 10 g der waar onder ver
warming op het waterbad geschud met 100 
cm3 ½ N azijnzuur. Na scheiding dn lagen 
wordt de azijnzure vloeistof helder gefiltreerd 
en da.ama gem_erigd met 5 cni3 natriumsulfide
oplossing. Indien een kleurin~, troebeling of 
neerslag ' ontstaat, anilers dan biJ geringe opales
centie van zwavel, dan dient ruen nader op 
schadelijke metalen te onderzoeken. 

Reactie op katoenpitol·ie (Halphen). 
·worden 2-3 cm3 der waar met het dubbele 

volumen van een mengsel vtn gelijke volumina 
arnylalcohol en een éénprocentige oplossing van 
zwavel in zwavelkoolstof, in een 5eheel gesloten 
vat, gedurende 10 minuten in een waterbad' 
o:p 100° c. verwarrr>d, d1,n wordt het mengsel 
bij aanwezigheid van katoenpitolie rood. 

De verkregen kleur wordt tha,ns vergeleken 
- in reageerbuizen v'ln 15 mm dfameter tepen 
een witten achterg•.-ond - met een oplossing 
van methyloranje in water (1 = 100,000), 
waarvan 100 cm3 met 4 cm• 1/ 10 N zuur zij " 
gemengd. De kleur mag in intensiteit daarmede 
t.en hoog~te overeenstPmmen. 

Reactie op sesamolie (Baudouin) . 
5 crn3 olie, of 5 g door verwarming vloeibaar · 

gemaakt vet, worden met 10 cm• sterk zout
zuur krachtig geschud, de olielaag wordt na 
verwijderen van het zuur. opnieuw bedeeld met 
10 cm3 sterk zoutzuur, .daarna met 0,1 cm3 

furfnroloplossing en opnieuw krachtig geschud. 
Bij aanwezigheid van sesamolie wordt de zuur
laag binnen 2 minuten kersrood. 

De verkregen kleur wordt na 15 minuten 
vergeleken - in rnageerbuizen van 15 mm 
diameter en tPgen een witten achtergrond -
met een oplossing van dimethylamidoazoben
zol in verdunden spiritus (1 = 10,000}, waarvan 
10 cm3 met zuiver, neutraal water zijn verdund 
tot, 50Q cm• en van welke laatste verdunning 
100 cm3 met 2,6 cm3 1/10 N ZUllr zijn gemengd. 
De kleur mar in intensiteit daarmede ten hoog-

' ste overeenstemmen . 
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Conserveermiddelen. 
50 g of meer der waar worden, na nauw

keurige vermenging, met 30 cm3 warm water 
uitgeschud en dit water op de aanwezigheid van 
conserveermiddelen onderzocht. 

· a. Salicylzuur en salicylaten ; benzoëz1tur en 
benzoaten. 

Oni,eveer 25 cm3 van het water worden na 
aanzuren met verdund zwavelzuur (4 N) twee
maa.! met ongeveer 10 cm 3 aether uitgeschud. 
De aetherische vloeistof wordt verze meld en 
bij zachte verwarming verdampt. Het residu 
wordt voor ongeveer twee derde gedeelte in 
water opgelost, hiervan de helft met ongeveer 

· 1/3 volume aan broomwater gemengd. Aan de 
rest der waterige oplossing voegt men vervolgens 
enkele druppels ferrichloride toe. Bij aanwezig
heid van salicylzuur ontstaat door de toevoeging 
van ferrichloride een violette kleur, welke bij 
verdunning met spiritus of met een weinig 
azijnzuur niet verdwijnt ; broomwater veroor
zaakt bij aanwezigheid van salicylzuur een wit 
neerslag. Beide reacties dienen positief te zijn, 
wil men tot aanwezigheid van salicylzo.ur 
mogen besluiten. Het laatste derde deel van 
het verdampingsresidu wordt gemengd met 
10 druppels sterk zwavelzm,r en een druppel 
rookend sg,Jpeterzuur of salpeterzuur van 65 
procent en daarna boven een klei::ie vlam,onder 
voortdurend schudden, verhit. Tijdens deze 
verwarming wordt de temperatuur gedurende 
3--5 minuten O,P 180° c gehouden. Na afkoeling 
wordt de vloeIStof met wg,ter verdund, met 
ammonia alcalisch gemaakt en gekookt. Aan 
de geheel afgekoelde vloeistof voegt men een 
weinig zwavelammonium toe. Een roodbruine 
kleur wijst op benzoëzuur, mits salicylzuur af
wezig is. 

b. Boorzuur en boraten. 
De onder a bedoelde, met aether uitge

schudde, zure waterige vloeistof wordt met 
kalkmelk alcalisch gemP,akt, uitgedamp t en 
verascht. 

Een deel der asch wordt aangezuurd met 
verdund zoutzuur en daarna met curcuma
pa:pier onderzocht. Een roodbruine kleur, vooral 
dmdelijk na droging, welke bovendien bij be
vochtigin$. met ammonia grijsachtig blauw 
wordt, wijst boorzuur aan. 

c. Fluoriden. 
Een ander deel der asch, boven bedoeld, 

wordt in een reageerbuis aemengd met zand 
en sterk zwavelzuur; de daarbij ontwikkelde 
damp wordt in één druppel water, welke aan 
het uiteinde van een 6lasstaaf hangt, opge
vangen. Wordt de druppel troebel dan wijst 
dit op de aanwezigheid van fiuoor. 

Ter nadere identificatie wordt de druppel 
op een voorwerpglas samengebracht met een 
kristalletje natriumchloride. Bij aanwezigheid 
van fluoriden vormen zich de microscopisch 
herkenbare, rose gekleurde kristallen van 
natriumfluoorsilicaat. 

LIJST VAN REAGENTIA. 
Aether * S.g. 0, 720, kookpunt 34,5°-35° c. 
Ammonia. Een oplossing van lOpct. NH3 

in water. 

"' .Buiten invloed van hot licht bewaren. 

Amylalcohol. Soortelijkgewicht0,815. Kook
punt 1200-1320 c. 

Azijnzuur ( ½ N). Een oplossing van 30 g 
C2H'02 in water tot 1 L. 

Broomwater. Een oolossing van 3 g broom 
en 5 g kaliumbromide in 100 cm3 wat-er. 

Ferrichloride (N). Een oplossine: van 9 g 
FeCl3 6 H,o i~ water tot 100 cm•. 

Furfurotoplossing. * Een oplossing van 1 g 
furfurol in spiritus tot 100 cm3• 

Kalkmelk. Een mengsel van 5 g calcium
hydroxyde in 100 cm3 water. 

Natrîumsulfideoplossing. Een oplossing van 
12 g Na2S 9 H 20 met 70 g glycerine en water 
tot 100 cm3• 

Pherwlphtaleineoplossing. Een oplossing van 
1 g phenolphtaleïne in 100 cm 3 neutralen, ver
dunden spiritus. 

Spiritu,~ (sterk). 96 vol. pct. aethylalcohol, 
S.g. C.812. 

Spiritus (verdund). 70 vol. pct. aethylal
cohol. S.g. 0,890. 

Zoutzuur (sterk). S.g. 1,19. 
Zand. Met zoutzuur en daarna met water 

uitgewasschen en gegloeid zand. 
7,wavelzuur (verdund). Soortelijk gewicht 

1,125. (4 N). 
Zwavel in zwavelkool.stof. Een oplossing van 

zwavel in zwavelkoolstof (1 = 100). 
Alroholieche loog ( ½ N). Een oplossing van 

30 g kaliumhydroxyde in ?5 cm3 water, aan
gevuld met sterke spiritue tot één liter. 

LI.JST VAN TITREERVLOEISTOFFEN. 

: / 10 N loog. Een koolzuurvrije oplossing 
van natriumhydroxyde of van kaliumhydroxyde 
in zooveel water, dat 2n cm3 der oplossing 25 
cm3 1/10 N oxaalzuur ter neutralisatie ver
eischen. 

1/10 N zuur. Een oplossinf? welke zooveel 
zuur bevat, dat 25 cm3 hiervan 25 cm3 1/10 N. 
loog ter neutralisatie vereischen. 

Behoort bij het Oliën- en Vettenbesluit van 
24 September 1926 (Staatsblad n°. 339). 

Mij bekend, 
De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 

J. R. SL0TEMAKER DE BRUÏNE. 

24 September 1926. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van d e 
tusschen den Nederlandschen Gezant te 
Constantinopel en den Turkschen Minister 
van Buitenlandsche Zaken op 11 Augustus 
1926 te Angora gewisselde nota's tot ver
lenging van de voorloopige regeling der 
handelsbetrekkingen van 11 Februari 1926 
(Staatsblad 1926, 11°. 288). S. 340 . 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Gezien de tu~schen Onzen Gezant te Constan

tinopel en den Turkschen Minister van Buiten
landsche Zaken op 11 Augustus 1926 te Angora 
gewisselde nota's tot verlenging van de voor
loopige regeling der handelsbetrekkingen tus
schen Nederland en Turkije van 11 Februari 
1926 (Staatsblad 1926, n°. 288), van welke nota's 
een afdruk en eene vertaling bij dit besluit zijn 
gevoegd; 

Op de voordracht van On-ien :Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 20sten Septem-

* Buiten invloed van het lich t bewaren. 
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her 1926, Directie va.n het Protoc"'., no. 28519; 
Hebben goedgevonden en v-,rstaan: 

bedoelde nota's en de vertalingen daarvan 
te doen bekendmaken door de plaatsing van 
dit besluit in het Staatsblad. 1 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van .'\!gemeen Bestuur, zijn, ieder voor zooveel 
hem aangaat, belast met de uitvoering van 
hetgeen ten deze wordt vereischt. 

's-Gravenhage, den 24sten September 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
VAN KARNEBEEK. 

(Uitgeg . 7 Oct. 1926.) 

VERTALINGEN. 

Angora, Il Augustus 1926. 

M\jnheer de Gezant, 

Ik heb de eer te Uwer kennis te brengen, dat, 
in afwachting van de aanstaande sluiting van 
een handelsverdrag tusschen Turkije en Neder
land, waarover de onderhandelingen zijn aan
gevangen op Il Februari jl., de Turksche Re
geering er m toestemt, dat, van 15 Augustus 
1926 af, de voortbrengselen van den bodem en 
de nijverheid herkomstig uit Nederland, Neder
landsch-Indië, Suriname en Curaçao, ingevoerd 
in Turksch grondgebied en bestemd, hetzij tot 
verbruik, hetzij tot wederuitvoer of doorvoer, 
voor een nieuw tijdsverloop van zes maanden 
de behandeling genieten, welke bij de op 24 Juli 
1923 te Lausanne onderteekende handelsover
eenkomst is voorzien, voor de voortbrengselen 
van de Staten, die haar onderteekend hebben. 

Het is verstaan dat de toepassing van dit 
voorloopige regime ondergeschikt is aan de 
toepassing in Nederland, Nederlandsch-Indië, 
Suriname en Curaçao, van de behandeling der 
meestbegunstigde natie voor de voortbreng~elen 
van den bodem en de nijverheid herkomstig 
uit Turkije. 

Gelieve, enz. Dr. RouscHDI. 

Zijner Excellentie VAN WELDEREN Baron REN· 
GERS, Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd 
Minister van Hare Majesteit de Koningin der 
Nederlanden. 

Angora, Il Augustus 1926. 

Excellentie, 

Ik heb de eer ter kennis van Uwe Excellentie 
te brengen, dat, in afwachting van de aanstaan
de sluiting van een handelsverdrag tusschen 
Nederland en Turkije, waarover de onderhan
delingen zijn aangevangen op Il Februari jl., 
de Nederlandsche Regeering er in toestemt, dat, 
van 15 Augustus 1926 af, de voortbrengselen 
van den bodem en de nijverheid herkomstig 
uit Turkije, ingevoerd in het grondgebied van 
Nederland, Nederlandsch-Indië, Suriname en 
Curaçao, en bestemd, hetzij voor verbruik, 
hetzij voor wederuitvoer of doorvoer, voor een 
nieuw tijdsverloop van zes maanden de behan
deling der meestbegunstigde natie i:;enieten. 

Het is verstaan, dat de toe:eassmg van dit 
voorloopige regime ondergeschikt is aan de 

1 Zie voor de Nederlandsche en Fransche 
tek~t S. 288 van 1926. 

toepassing in Turkije op de voortbrengselen 
van den bodem en de nijverheid, herkomstig 
uit Nederland, Nederlandsch-Indië, Suriname 
en Curaçao, van de behandeling, voorzien bij 
de handelsovereenkomst, te Lausanne onder
teekend op 24 Juli 1923 voor de voortbreng
selen van de Staten, die haar onderteekend 
hebben. 

Gelieve, enz. 
W. VAN WEI.DEREN RENGERS. 

Zijner Excellentie Dr. TEWFIK RousCHDI, 
Minister van Buitenlandse/ie Zaken, te 
Angora. 

24 September 1926. KONINKLIJK BESLillT. 
Het door den Raad voor afwijzing der 

aanvrage om beschikbaarstelling van gel
den voor stichting van een bijzondere 
school gebezigd argument, dat eenige kin
deren op het tijdstip van indiening der 
aanvrage den leeftijd van 5½ jaar nog 
niet hadden bereikt, kan niet gelden, wan
neer ten aanzien van deze kinderen rede
lijkerwijze mocht worden verwacht, dat 
zij bij opening der school den vereischten 
leeftijd tot toelating zouden hebben. 

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

a. den Raad der gemeente Brummen ; b. H. 
Plomp en M. van der Heiden, ingezetenen dier 
gemeente, tegen het besluit van Gedeputeerde 
Staten van Gelderland van 13 Januari 1926, 
n°. 62, waaFbij met vernietiging van het besluit 
van den Raad van 14 Augustus 1925 is be
paald, dat alsnog ten behoeve van de Ver
eeniging tot stichting en instandhouding van 
scholen met den Bijbel te Tonden, gemeente 
Brummen, medewerking moet worden ver
leend tot de stichting eener bijzondere lagere 
school aldaar ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
geschillen van bestuur, gehoord, advies van 
1 September 1926, n°. 67ó ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
16 September 1926, n°. 11664, afd. L. 0. F.; 

0. dat, nadat het Bestuur der Vereeniging 
tot stichting en instandhouding van scholen 
met den Bijbel te Tonden, gemeente Brummen, 
den Raad der gemeente Brummen had ver
zocht voor de stichting eener bijzondere lagere 
school gelden uit de gemeentekas beschikbaar 
te stellen, de gemeenteraad bij besluit van 
14 Augustus 1925 afwijzend op het verzoek 
heeft beslist ; dat ingevolge een door het 
schoolbestuur bij Gedeputeerde Staten van 
Gelderland ingesteld beroep, dit College bij 
besluit van 13 Januari 1926 n°. 62, met ver
nietiging van het raadsbesluit heeft bepaald, 
dat door den gemeenteraad de gevraagde 
medewerking wordt verleend ; dat Gedepu
teerde Staten daarbij hebben overwogen, dat 
door het schoolbestuur aan de in art. 73 der 
Lager-Onderwijswet 1920 omschreven ver
eischten is voldaan ; dat met name is overge
legd eene verklaring waaruit blijkt, dat de 
school door ten minste 40 leerlingen zal worden 
bezocht ; dat hieraan niet afdoet de achteraf 
opgekomen omstandigheid, dat eenige der op 
de bij de verklaring overgelegde lijst voor-
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komende kinderen de te bouwen school niet 
zullen bezoeken ; dat voorts de Raad van 
Brummen zjjn afwjjzende beslissing Jnede 
grondt op het feit, dat twee van de op even
bedoelde lijst vermelde kinderen reeds eene 
bijzondere school te Voorst bezoeken; dat de 
plaatsing van deze twee kinderen op de lijst 
evenmin een bezwaar kan opleveren en er 
alleen clan aanleiding zoude bestaan deze bij 
de bepaling van het bij de wet gestelde minimum 
niet toe t e laten, indien de school van gelijke 
richting was ; dat t en slotte het bezwaar van 
den Raad dat op het tijdstip van de indiening 
der aanvraag drie leerlingen nog niet den 
leeftijd van ,5½ jaar hadden bereikt, niet 
kan gelden ; dat, aangezien art. 73. eerste lid, 
der Lager-Onderwijswet 1920 geen onderscheid 
maakt tusschen leerplichtige en niet-leer
plichtige kinderen, er geen bezwaar kan ge
maakt worden, de kinderen, die binnen den 
termijn, waarin men mag aannemen, dat een 
s0hool gebouwd wordt, den leeftijd van 5½ 
jaar bereikt zullen hebben, mede te tellen 
onder het aantal kinderen, dat de school zal 
bezoeken ; dat van de hier bedoelde drie kin
deren, voorkomende op de op 20 Juni 1925 
ingediende aanvraag reeds één vóór 's Raads 
beslissing van 14 Augustus 1925 den le"ftijd 
van 5½ jaar had bereikt, nl. op 11 Juli 1925; 
het tweede dien leeftijd bereikte op 10 Sep
tember 1925 en he' derde op 21 Februari 1926 
5 ½ jaar oud zal zijn; dat derhalve ten aan
zien van deze drie kinderen redelijkerwijze 
mag worden verwacht, dat zij bij de opening 
der school den vereischten leeftijd tot toe
lating zullen hebben ; dat de gemeenteraad in 
beroep aanvoert, dat hij geen onderscheid 
heeft gemaakt t usschen leerplichtige en niet
leerplich tige kinderen, doch slechts heeft aan
genomen, dat t e jeugdige kinderen niet als 
leerling in den zin van de 1.ager-Onderwijswet 
1920 kunnen" gelden ; dat hij als criterium voor 
het begrip leerl ing heeft. aangenomen het tijd
stip der aanvTagen, omdat zulks ook wordt 
genomen voor de beoordeeling voor oud<'rs, 
die hunne bereidverklaring na dat tijdstip 
mochten terugtrekken ; dat de school met den 
Bijbel t e Voorst bij dezelfde organisatie als 
die te Tonden is aangesloten, en dus wel degelijk 
eene gelijksoortige school is ; dat de appel
lanten H. Plomp en M. van der Heiden in 
beroep aanvoeren, dat op de ljjst, bedoeld bij 
ar t . 73, eerste lid, onder a der wet , weliswaar 
42 kinderen voorkomen, maar dat daarbij 
twee kinderen zijn die reeds eene bijzondere 
school te Voorst bezoeken, welke a!s gelijk
soortig moet worden beschouwd ; dat verder 
op de lijst voorkomen de namen van drie 
kinderen van E. J. Hulscher, die reeds vóór 
de indiening der lijst wist, dat hij uiterlijk 
22 Februari 1926 zou moeten vertrekken ; 
dat op de lijst de namen staan van drie kin
deren, waarvan de ouders bjj schrijven van 
den Raad vóór de behandeling hebben kenbaar 
gemaa,kt, dat zij de op te richten school niet 
zullen bezoeken ; 

0. dat blijkens de stukken op de lijst, be
doeld bij art. 73, eerste lid onder a, der Lager
Onderwijswet 1920 de namen voorkomen van 
42 leerlingen ; dat het bezwaar dat op die lij st 
voorkomen de namen van drie kinderen van 
E. J. Hul scher, die reeds vóór de indiening 1 

der lijsten zou hebben geweten dat hij uiterlijk 
22 Februari 1926 (van zijne boerderij) zou 
moeten vertrekken, ongegrond is te achten, 
aangezien in de openbare vergadering der 
Afdeeling van den Raad van State voo·r de 
geschillen van bestuur, waarin over deze zaak 
verslag is uitgebracht, eene schriftelijke ver
klaring van E. J. Hulscher is overgelegd, 
inhoudende dat hem op het tijdstip toen de 
bedoelde lijst werd ingediend, onbekend was, 
dat hij Tonden metterwoon zou verlaten ; dat 
vo:irts Gedeputeerde Stat.en bij hun bestreden 
besluit t erecht hebben overwogen, dat het 
bezwaar van den Raad, dat op het tijdstip 
van de indiening der aanvraag drie kinderen 
nog niet den leeftjjd van 5½ jaar hadden be
reikt, niet kan gelden. daar ten aanzien van 
deze drie kinderen redelijkerwijze mocht 
worden verwacht, dat zij bij de opening der 
choo! den vereischten leeftijd tot toelating 

zouden hebben ; dat aan de geldigheid der 
verklaring, waaruit blijkt, dat de school door 
ten minste 40 leerlingen zal worden bezocht, 
niet afdoet de achteraf opgekomen omstandig-. 
heid, dat eenige der op de bij de verklaring 
overgelegde lijst voorkomende kinderen de te 
bouwen school niet zullen bezoeken ; dat 
onder deze omstandigheden het bezwaar, dat 
twee der leerlingen reeds een gelijksoortige 
bijzondei:e school te Voorst zouden bezoeken, 
en derhalve ingevolge art. LXIV § 11 der wet 
van 16 ]februari 1923 (Stbl. n°. 38) gewijzigd 
en aangevuld bij de wet van 23 Juni 1923 
(Stbl. n°. 287) niet zouden mogen worden med< -
gerekend, geen punt van onderzoek behoeft 
uit te maken; dat ook overigens aan de in art. 
73 der Lager-Onderwijswet omschreven ver
eischt.en is voldaan ; 

Gezien deze wetten : 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

. de beroepen ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz. (A. B.) 

24 September 1926. KONINKLIJK BESLUIT. 
Een raadsbesluit tot het aangaan van 

een overeenkomst met het bestuur eener 
andere gemeente omtrent toelating van 
kinderen uit de eerste gemeente op de 
openbare lagere school der tweede ge
meente, omtrent welke overeenkomst de 
Raad der tweede gemeente zich niet heeft 
ui tgesproken, is niet een gemeenschappe
lijke regeling a ls bedoeld in art. 121 der 
Gemeentewet. E en zoodanige r egeling kan 
eerst worden geacht te zijn totstandge
komen, wanneer de betrokken gemeente
besturen, zij het ook bij afzonderlijk ge
nomen besluiten, omtrent de te treffen 
r egeling tot overeenstemming zijn gekomen. 
Een raadsbesluit als bovenbedoeld is dus 
niet krachtens art. 19 L. 0 . wet j0 a rt. 121 
Gemeentewet aan de goedkeuring van Geel. 
Staten onderworpen. 

WIJ WILHELMINA, E NZ. ; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 

den Raad der gemeente J aarsveld tegen twee 
besluiten van Gedeputeerde St-aten van 
Utrecht , beide van 30 Maart 1926, 3• afd., 
n°. 599/577, waarbij goedkeuring is onthouden 
aan t wee besluiten van dien Raad, beide van 
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26 Jan. 1926, t ot het aangaan van overeen
komsten met de gemeente Lopik, betreffende 
het toelaten van kinderen uit de. gemeente 
Jaarsveld, wat de eerste betreft, op de open
bare lagere school te Lopik (dorp) en, wat de 
cweede betreft, op de openbare lagere school 
te Lopikerkapel ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
1 September 1926, n°. 745: • 

Op de voordracht van Onzen MinistPr van 
Onderwij s, Kunst en en Wetenschappen van 
17 September 1926, n°: 7685, afd. L. 0. A.: 

0. dat de Raad der -gemeente J aar~veld, na 
daartoe door Gedeput-eerde St,aten van Utrecht 
te zijn gemachtigd, bij twee besluiten beide 
van 26 Januari 1926, heeft besloten tot het 
aangaan . van overeenkomsten met de ge
meente Lopik betreffende het toelaten van 
kinderen uit, de gemeente Jaarsveld, wat de 
eerste overeenkomst betreft . op de. openbare 
lagere school te Lopik (dorp) en , wat de tweede 
overeenkomst betreft, op de openbare lagere 
school te Lopikerkapel ; dat Gedeputeerde 
Staten van Utrecht bij een tweetal besluiten, 
beide van 30 Maart 1926, 3e Afd. n°. 59S/577, 
hunne goedkeuring aan de genoemde raads
besluiten hebben onthouden; dat zij bij hunne 
beslissing, t en aanzien van l et eerstgenoemd 
raadsbesluit overwogen, dat de bedoeling van 
deze overeenkomst is om tot opheffing van de 
openbare school voor gewoon lager onderwijs 
der gemeente Jaarsveld te geraken; dat hij 
Ons beslui t van 25 Juli 1925, n°. 11 ongegrond 
is verklan.rd een door den Raad van J aars
veld ingesteld beroep tegen hun besluit van 
23 December 1924, 3e Afd. n°. 2370, waarbij 
goedkeuring is onthouden aan het raadsbesluit 
van 7 November 1924, n°. 491, tot opheffing 
van de openbare lagere school in die gemeente ; 
dat de overwegingen, waarop hun hiervoren 
aangehaald besluit van 23 December 1924 
steunt, ook nu van kracht zijn, te meer: daar 
de openbare school te Jaarsveld op 1 Januari 
1926 bezocht werd door 18 leerlingen ; dat 
het besluit van Gedeputeerde Staten tot het 
onthouden van goedkeuring aan het in de 
tweede plaats genoemd raadsbesluit is gegrond 
op de overwegingen, dat bij hun besluit van 
l Sept-. 1925, 3c Afd. n°. 1771, goedkeurmg is 
onthouden aan de raadsbesluiten van 3 October 
en 12 December 1924, o. a . omdat de Raad 
heeft geweigerd, de in die besluiten bedoelde 
overern1komst aan te vullen met eene in hun 
laatstgenoemd beslui t neergeschreven bepa
ling ; dat di e bepaling · - welke zoowel toen 
als thans strekt, om in het eerste lid van art. l, 
zoowel van het toenmalige, als van het tegen
woordige raadsbesluit voor te schrijven, dat , 
behoudens bijzondere omstandigheden het 
toelaten van kinderen tot de school niet zoude 
kunnen geschieden indien de woning van den 
betrokken leerling verder mocht ziJn verwij
derd van de school te Lopikerkapel dan van· 
de openbar,, school te Jaarsveld - ook niet 
in het nu • aangeboden besluit is opgenomen ; 
dai die opneming niettemin ook t hans nog 
noodig is om te voorkomen, dat de ten laste 
van de gemeente Jaarsveld komende kosten 
per leerling van de openbare school t en ge
volge van de voorgenomen overeenkomst meer 
zouden stijgen, dan, zonder schade te doen 

aan dat onderwijs, nood7,akelijk of redelijk is ; 
dat in art. 1, eerste lid, van het ter goedkeuring 
aangeboden raadsbesluit gemaakte voorbehoud 
betrflfiende het, toelaten op de school t e Lopik 
(dorp) dient te vervallen, aangezien t usschen 
de gemeenten Jaarsveld en Lopik geene reke
ning betreffende zoodanige toelating bestaat ; 

dat van de beide besluiten van Gedeputeerde 
Staten van Utrecht van 30 Maart- 1926, 3e 
afd. nos. 599/577, de Raad van de gemeente 
Jaarsveld bij Ons m beroep 1s gekomen, aan
voerende met betrekkrng tot het beslu,t van 
Gedeputeerde Staten t en aanzien van de school 
te Lopik (dorp), dat het hier z.i. alleen gaat 
over eene overeenkomst tot het toelaten van 
kinderen uit, de gemeente Jaarsveld op de 
openbare school te Lopik /dorp) en het onjuist 
is en praematuur, om thans de opheffing van 
de open bare lagere school in het geding t e 
brengen ; dat Gedeputeerde Staten alzoo 
doende, hunne goedkeuring aan eene zaak 
onthouden op grond van eene latere zaak, 
afgezien van de vraag, of deze latere zaak 
aan de orde wordt gesteld, terwijl bovendien 
deze lat-ere zaak naar de wettelijke bepalingen 
afzonderlijk en te zijner tijd aan het oordeel 
van Gedeputeerde Staten moet worden onde.r
worpen ; dat momenteel verschillende kinderen 
de openbare lagere school op het dorp Lopik 
bezoeken en het mitsdien gewenscht is te 
komen tot eene overeenkomst met de ge
meente Lopik; wat betreft het besluit van 
Gedeputeerde Sta·en ten aanzien van de 
school t e Lopikerkapel, dat de bepaling, 
waarmede de overeenkomst naar het oordeel 
van Gedeputeerde Staten Öehoort t e worden 
aangevuld z. i. in eene overeenkomst, als hier
bedoeld, niet moet worden opgenomen, dat 
het voorbehoud in ar•. 1, eerste lid, van de 
in zijn besluit aangegeven overeenkomst juist. 
is, aangezien hij immers besloot ~e ne regeling 
aan te gaan ook voor de school t e Lopik op 
het dorp; 

0. dat Gedeputeerde Staten bij hunne be
streden besluiten goedkeuring hebben ont
houden aan een tweetal besluiten van den 
Raad der gemeente Jaarsveld van 26 Januari 
1926 tot het aangaan van twee overeenkom
t en m et het gemeentebestuur van Lopik 
omtrent het toelaten van kinderen uit de 
gemeent,e ,Jaarsveld op de openbare lagere 
school, onderscheidenlijk te Lopik /dorp) en 
te Lopikerkapel ; 

dat de in de bedoelde raadsbesluiten ver
vatte regelingen, waarover, blijkens het mede
gedeelde in de openbare vergadering van de 
afdeeling van den Raaé' van St!i.te, Afdeelrng 
voor de Geschillen van Bestuur, waarin over 
deze zaak verslag is uitgebracht, de Raad der 
gemeente Lopik zich niet heeft uitgesproken, 
niet zijn gemeenschappelijk door gemeente
besturen gP-troffen regelingen, als bedoeld in 
art. 121 der Gemeentewet- ; 

dat immers eerst dan eene regeling, als 
bedoeld in genoemd we•-sartikel, kan geacht 
worden tot stand te zijn gekomen, wanneer 
de daarbij betrokken gemeentebesturen, zij 
het ook bij afzonderlijk genomen besluiten, 
omtrent de te treffen regeling tot overeen-
st em:rµing zijn gekom en ; . 

dat mitsdien de bedoelde raadsbeRlmten 
niet krachtens het vorcnvermelde wetsartikd 
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aan de goedkeuring van Gedeputeerde Staten 
zijn onderworpen ; 

dat op d10 raadsbesluiten evenmin ingevolge 
eenige andere wetsbepaling de goedkeuring 
van Gedeputeerde Staten gevorderd wordt ; 

Gezien de Gemeentewet en de Lager-Onder
wijswet 1920; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
de bestreden besluiten van Gedeputeerde 

Staten van Utrecht van 30 Maart 1926, 3• 
Afd., n°. 599/577 te vernietigen. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast enz. (A.B.) 

25 September 1926. BESLUIT, houdende aan
wijzin$ van overschotten op de begrooting 
van mtgaven van de Posterijen, de Tele
grafie en Telefonie voor het dienstjaar 1925, 
welke worden toegevoegd aan de begrooting 
van uitgaven voor het dienstjaar 1926. 
s. 341. 

2ï September 1926. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van het 
op 18 Mei 1925 te Berntusschen Nederland 
en Zwitserland gesloten voorloopig lucht
vaartverdrag, alsmede van het daarbij 
behoorend slot-protocol (Staatsblad 1926, 
no. 146). S. 342. 

"\'\TIJ WILHELMINA, ENl. 
Gezien de wet van den 25sten Mei 1926 

(Staatsblad n°. 146), houdende goedkeuring van 
het op 18 Mei 1925 te Bern tusschen Nederland 
en Zwitserland gesloten voorloopig luchtvaart
verdrag, van welk verdrag een afdruk en eene 
vertaling nevens dit besluit zijn gevoegd ; 

Overwegende, dat de akten van bekrachti
ging van dat verdrag op 26 Augustus 1926 te 
Bern zijn uitgewisseld ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 22sten Sep
tember 1926, Directie van het Protocol, 
no. 28662; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
meergenoemd voorloopig verdrag, alsmede 

het daarbij behoorend slot-protocol, te doen 
bekendmaken door de plaatsing van dit besluit 
in het Staatsblad. 1 

Onze :Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zooveel 
hem aangaat, belast met de uitvoering van 
hetgeen ten deze wordt vereischt. 

Het Loo, den 27sten September 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
VAN KARNEBEEK. 

(Uitgeg. 11 Oct . 1926.) 
VERTALING. 

VOORLOOPIG VERDRAG tot regeling van het 
lucht1•erkeer tusschen Zwitserland en Necler
lancl. 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden 
en de Zwitsersche Bondsraad, 

gelijkelijk bezield met den wensch om de 

1 Hiervan is alleen de Nederlandsche tekst 
opgenomen. Zie voor de Fransche tekst S. 146 
van 1926. 

luchtvaart tusschen Nederland en Zwitserland 
te regelen, hebben besloten te dien einde een 
voorloopig verdrag t e sluiten en hebben tot 
dat doel tot hunn e gevolmachtigden aange
wezen: 

Hare Majesteit de Koningin der Neder
landen: 

den Heer Willem I. Doude van Troostwijk, 
Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd Mi
nister van Ne,derland in Zwitserland ; 

de Zwitsersche Bondsraad : 
den Heer Ginseppe Motta, Bondsraad,. Chef 

van het Federale Politieke Departement, 
die, na elkander hunne in goeden en behoor

lijken vorm bevonden volmachten te hebben 
medegedeeld, onder voorbehoud van bekrach
tiging, zijn overeengekomen nopens de volgende 
artikelen: 

Art. 1. Elk der verdragsluitende Staten zal 
in tijd van vrede aan de luchtvaartuigen, die 
in-den anderen verdragsluitenden Staat volgens 
de voorschriften zijn ingeschreven, vrijheid 
van vreedzaam verkeer boven zijn territoir 
toestaan, mits de in dit verdrag vermelde voor
waarden worden nageleefd. 

In den zin van dit verdrag zal "het territoir 
van de verdragsluitende Staten" zich uitstrek
ken over de territoriale wateren en zal de term 
,,luchtvaartuig" slechts aanduiden de parti
culiere luchtvaartuigen. 

Art. 2. Totdat anders is bepaald zullende 
grenzen van de beide Staten op elk punt, kunnen 
worden overgevlogen. 
A, t. 3. Elk der verdragsluitende Staten zal het 

recht hebben het vliegen boven bepaalde ge
bieden van zijn territoir te verbieden, onder het 
voorbehoud, dat in dit opzicht geen onderscheid 
zal worden gemaakt tusschen de luchtvaar
tuigen van de beide Staten. 

Bovendien zal elke Staat het recht hebben, 
in buitengewone omstandigheden, het vliegen 
boven zijn territoir of boven een gedeelte van 
zijn territoir t e beperken of te verbieden. In 
dat geval zal het bovenvermeld voorbehoud 
niet gehandhaafd worden. 

De in dit artikel bedoelde verbodsbepalingen 
en beperkingen zullen aan den anderen ver
dragsluitenden Staat moeten worden bekendge
maakt. 
Art. 4. Elk luchtvaartuig, dat boven een ver

boden gebied geraakt, zal omuiddellijk het 
noodsignaal moeten geven, voorgeschreven door 
den Staat, waarboven het zich bevindt, en zal 
zoo spoedig mogelijk op een der (land- of water-) 
luchtvaartterremen van dien Staat, en buiten 
het verboden gebied, landen. 

Art. 5. Tot de (land- en water-) luchtvaartter
reinen, die voor het ali;;emeen gebruik zijn open
gesteld, zullen de luchtvaartmgen van de beide 
Staten evenzoo toegang hebben. 

Na het binnenkomen in en vóór het verlaten 
van een der beide Staten, ;,;al de eerste landing 
en de laatste opstijging moeten plaats vinden 
op of van een der (land- of water-) luchtvaart
terreinen, die voor het algemeen ~ebruik zijn 
opengesteld, waar douaneformal•teiten ver
vuld zullen kunnen worden, terwijl elke landing 
tusschen de grens en het (land- of water-) lucht
vaartterrein zal zijn verboden. 

In buitengewone gevallen en met toestem
ming van de bevoegde autoriteiten, zullen de 
eerste landing en de laatste opstijging plaats 
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kunnen vinden op of van een ander terrein, 
waar douaneformaliteiten vervuld zullen worden, 
terwijl het landen tusschen de grens en dit andere 
terrem eveneens verboden is. 

Elk der verdragsluitende Staten zal aan den 
anderen eene lijst overleggen van de (land- ot 
water-} luchtvaartterreinen, welke, op het 
oogenblik van de inwerkingtreding van dit 
verdrag, voor het algemeen gebruik 11:ijn open
gesteld. Deze lijst zal tevens de plaatsen moeten 
aangeven, waar douaneformaliteiten vervuld 
zullen kunnen worden. 

Elke wijziging van deze lijst of elke zij het 
tijdelijke beperking van het gebruik van de 
aangeduide (land- en water-} luchtvaartter
reinen zal onmiddellijk aan den anderen ver
drajlsluitenden Staat bekendgemaakt worden. 

Art. 6. De luchtvaartuigen zullen duidelijk 
zichtbare kenmerken moeten voeren, waaruit 
gedurende de vlucht hunne identiteit kan 
worden vastgesteld. 

Zij zullen moeten zijn voorzien van de bewijs
stukken en de bescheiden, vereischt voor het 
luchtverkeer in het land. welks nationaliteit 
zij bezitten. 

Voor zoover zij in het luchtvaartuig werk
zaamheden verrichten, waarvoor een b\jzondere 
vergunning vereischt is in het land, welks onder
danen zij zijn, zullen de personen, die de be
manning vormen - dat wil zeggen alle per
sonen, die zich aan boord van het luchtvaartuig 
bevinden met uitzondering van de passagiers 
- moeten zijn voorzien van de bescheiden, 
voorgeschreven voor het luchtverkeer in hun 
land; de andere leden der bemanning zullen 
moeten zijn voorzien van bescheiden, vermel
dende hunne werkzaamheid aan boord van het 
luchtvaartuig, hun beroep, hunne identiteit en 
hunne nationaliteit. 

De door een der verdragsluitende Staten ten 
behoeve van de luchtvaartuigen en hunne 
bemanning uitgereikte of erkende bescheiden 
zullen in den anderen Staat dezelfde geldigheid 
hebben als de overeenkomstige bescheiden, die 
door dien laatsten uitgereikt of erkend zijn. 

Elk der verdragsluitende St9,ten behoudt 
zich het recht voor ten aanzien van het lucht
verkeer binnen de grenzen van en boven zijn 
eigen territoir, de bewijzen van geschiktheid, 
door den anderen verdragsluitenden Staat aan 
zijn onderdanen uitgereikt, niet te erkennen. 

Art. 7. Bij gebreke van bijzondere voor
schriften en behoudens de bepalingen van 
artikel 6, zullen de personen, die de bemanning 
vor,nen, en de passagiers moeten z\jn voorzien 
van de bescheiden. geëischt door de algemeene 
regelingen, betreffende het verkeer tusschen de 
beide landen. 

Art. 8. Het is voor de luchtvaartuigen ver
boden een inrichting voor draadlooze telegrafie 
of telefonie, van welken aard ook, mede te voeren, 
zonder eene bijzondere vergunning, afgegeven 
door den Staat, welks nationaliteit het lucht
vaartuig bezit. Het ~ebruik van deze inrich
tingen boven het territoir van elk der verdrag
slwtende Staten is onderworpen aan de voor
schriften, daart.oe vastgesteld door de bevoegde 
autoriteit van dien Staat. Bovendien zullen 
deze inrichtingen slechts mogen bediend worden 
door die leden der bemanning, die voorzien 
zijn van een bijzondere vergunnin&, daartoe 
afgegeven door de Regeering van lrnn land. 

Om redenen van veiligheid behouden de 
beide verdragsluitende Staten zich voor schik
kingen te treffen met betrekking tot de ver
plichte uitrusting van luchtvaartuigen met 
mrichtingen voor draadlooze telegrafie en tele
fonie. 

Art. 9. Het is voor de luchtvaartuigen, 
hunne bemanning f'n de passagiers verboden 
als lading of op een andere wijze wapenen, 
munitie, vergiftige gassen of ontplofbare stoffen 
te vervoeren. Het vervoeren van postduiven 
en van fotografische en cinematografische toe
stellen zal, binnen de grenzen van het territoir 
van den verdragsluitenden Staat, welks natio
naliteit het luchtvaartuig niet bezit, niet ge
schieden zonder eene vergunning van de be
voegde autoriteit van dien Staat. 

Art. 10. De luchtvaartuigen, welke per
sonen en goederen vervoeren, zullen moeten 
zjjn voorzien van eene naamlijst van de passa
giers, van een manifest, aangevende den aard 
en de hoeveelheid der goederen, alsmede van 
de noodige douaneverklaringen. 

Indien bij aankomst van het luchtvaartuig 
een verschil wordt vastgesteld tusschen het 
manifest en de vervoerde goederen. zal de 
douane-autoriteit van het (land- of water-) 
luchtvaartterrein van aankomst zich in ver
binding kunnen stellen met de bevoegde douane
autoriteit in den anderen verdragsluitenden 
Staat. 

Het vervoer van de post zal rechtstreeks 
gerei,eld kunnen worden door bijzondere over
eenkomsten tusschen de postadministraties 
van de beide verdragsluitende Staten. 

Art. ll. Bij het vertrek en de landing zullen 
de bevoegde autoriteiten van elk der verdrag
sluitendeStaten in alle gevallen het rechthebben
de luchtvaartuigen van -den mi-cl-eren -Sta-at -te 
onderzoeken en de bewijzen en bescheiden, 
waarvan zij voorzien moeten zijn, te verifieeren. 

Art. 12. Elk der verdragsluitende Staten 
zal het recht hebben het vervoer als bedrijf 
van personen en goederen uit en naar zijn 
territoir, alsmede binnen de grenzen van zijn 
territoir, aan bijzondere regelingen te onder
werpen. 

Het vervoer a ls bedrijf van personen en 
goederen tusschen twee punten binnen het 
territoir van den Staat zal t en behoeve van 
de nationale luchtvaartuigen kunnen worden 
voorbehouden. 

De instelling van afgebakende luchtrouten 
alsmede het uitoefenen van een geregelden 
luchtdienst over het territoir van een der beide 
verdragsluitende Staten zullen aan eene bij
zondere vergunning onderworpen kunnen 
worden. 

Art. 13. Het is verboden uit een luchtvaar
tuig gedurende de vlucht anderen ballast te 
werpen dan fijn zand of water. 

Art. 14. H0t lossen of uitwerpen gedurende 
de vlucht van alle andere voorwerpen of stoffen 
dan ballast, zal niet plaats hebben dan met eene 
bijzondere vergunning van den Staat, boven 
welks territoir de handeling geschiedt. 

Art. 15. Behoudens de bepalingen VA.Il dit 
verdrag, welke in tegengestelden zin luiden, 
zullen de luchtvaartuigen, behoorende tot een 
der verdra.gsluitende Staten, hunne beman
ningen en hunne passagiers, wanneer zij zich 
boven het territoir van den anderen Staat be-
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vinden, onderworpen zijn aan de verplichtingen, 
voortvloeiende uit de bepalingen, welke in dien 
Staat geldig zijn betreffende de luchtvaart in 
het algemeen, de douane- en andere rechten, 
de in- en uitvoerverboden, het vervoer van 
personen en goederen, de openbare veiligheid 
en orde. Zij zullen verder onderworpen zijn aan 
de andere verplichtingen, voortvloeiende uit 
de algemeene van kracht zijnde wetiseving. 

1 te doen bekendmaken door ac pla,itsing van 
dit besluit in het Staatsblad. 

De beide verdragsluitende Staten zullen 
elkander over en weer mededeeling doen van 
de wetten en reglementen, regelende de lucht
vaart boven hun territoir. 

Art. 16. E lk der verdragsluitende Staten zal ' 
dit verdrag te allen tijde met een termijn van 1 
drie maanden kunnen opzeggen. 

Daarenboven behoudt elk der verdragslui
tende Staten zich het recht voor dit verdrag 
zonder eenig,m termijn van opzegging te doen 
eindigen, zoodra de beide Staten de op 13 Oc
tober 1919 te Parijs geteekende Internationale 
Luchtvaartconventie zullen hebben bekrachtigd. 

Art. 17. Dit-verdrag zal bekrachtigd worden 
en de bekrachtigingsoorkonden zullen zoo 
spoedig mogelijk uitgewisseld worden. 

Het zal in werking treden op den dag waarop 
de bekrachtigingsoorkonden zullen ziJn uitge
wisseld. 

Ter oorkonde waarvan de wedcrzijdsche ge
volmachtil!den dit voorloopig verdrag hebben 
geteekencl en van hunne zegels voorzien. 

Gedaan in tweevoud, te Bern, den 18den 
l\Iei 1925. 

(L.S .) \V . I. DOUDE VAN TROOS'l'WIJK. 
(L.S.) MOTTA. 

SLOTPROTOCOL b1f het voorloopig verrlrag tot 
regeling van het luchtrerkeer tusschen Zwit
serland en Nederland. 

De beide verdragsluitende Partijen komen 
overeen, dat in den zin van dit verdrag, het 
Vorstendom Liechtenstein beschouwd zal wor
den als integreerend deel van het Zwitsersche 
territoir, zoolang het zal behooren tot het 
Zwitsersche douanegebied. · 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zooveel 
hem aangaat, belast met de uitvoering van 
hetgeen ten deze wordt vereischt. 

Het Loo, den 27sten September 1926. 
WILHELMINA. 

De .lJiinister van Bi,itenland.sche Zaken, 
VAN KARNEBEEK. . 

( U itgeg. ll Oct. 1926.) 

LÉOATJON ROYALE DES PAYS-BAS. 

Lisbonne, Ie 5 août 1926. 

Monsieur Ie Ministre, 
Conformément a ux ordres du Ministre des 

Affaires Etrangères à La Haye, j'ai l'honneur de 
porter à la connaissance de Votre Excellence, 
que Ie Gouvernement de Sa Majesté la Reine 
approuve de proroger à partir du Ier septembre 
prochain, et pou.r la période d'un an, Ie modus 
vivendi commercial entre les Pays-Bas et Ie 
Portugal, si1,né Ie 27 a01ît 1924 à Lisbonn e. 

Le Gouvernement de la Reine s'engage à 
ne pas changer pendant la durée de eet accord 
Je système préférentiel, accordé aux Pays-Bas 
aux vins d'Oporto et de l'rladeira, à condition 
que Ie pourcentage d'alcool ne dépasse pas 
22 %, et que ces vins soient accompagnés à 
leur importation aux Pays-Bas, de certificats 
d'origine délivrés par les autorités portugaises 
compétentes. 

En outre Ie Gouvernement de la Reine pro
pose d'insérer dans l'accord comme article 4 la 
disposition suivante : 

,,Les commis-voyageurs des maisons néer
lancJaises jouiront au Portugal et les commis
voyageurs des mrisons portugaises jouiront aux 
Pays-Bas du traitement accordé à la nation 
la plus favorisée." 

Les articles 4., 5 et 6 de l'a.ccord actuel por
teront, en conséq uence, à partir du Ier sep 

Bern, den 18den Mei 1925. 
\ V. L DOUDE VA5 '['ROOS'l'WIJK. 
llfoTTA. 

1 tembre prochain les numéros 5, 6 et 7. 
En ajoutant que Je Gouvernement de la Reine 

considère l'accord en question comme étant 
prorogé pour la période d'un an, à partir du 
Ier septembre 1926 pour terminer Je 31 ao6t 
1927, en vertu de la présente note, ainsi que 
de la note concordante qne Votre Excellence 
voudra bien me faire parvenir, je saisis cette 
occasion pour Vous offrir. Monsieur Ie Ministre, 
l'assurance de ma plus haute considération. 

27 September 1926. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van de 
tusschen den Nederlandschen Gezant te 
Lissabon en den Portugee chen Minister 
van Buitenlandsche Zaken gewisselde 
nota's d.d. 5 Augustus 1926, tot verlenging 
van de voorJoopige handelsschikking van 
2ï Augustus 1924 ('Stantsblad 1924, n°. 547). 
8. 34-3. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 
Gezien de tuss.chen Onzen Gezant te Lissabon 

en den Portugeeschen Minister van Bniten
land sche Zaken gewisselde nota's dd. 5 Augustus 
1926, tot verlenging van de voorloopige han
delsschikking tusschen Nederland en Portugal 
van 27 Augustus 1924 (Staatsblad 1924, no. 547), 
van welke nota's een afdruk en een vertaling 
b~j dit besluit zijn gevoegd ; 

Op de voordracht van Onzen Mjnister van 
BGitenlandsche Zaken van 22 S<'ptember 1926, 
Directie van het Protocol, n°. 28663 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
bedoelde nota's en de vertalingen daarvan 

H . M. VAN HAERSMA DE WrTH. 
Son Excellence JJfonsieur le JJfinistre des 

Affaires Etrangères à Lislonne. 

MINIS'l'F.RIO DOS NEGÓCIOS 
ESTRANGEIR0S. 

Direcçao Geral dos Negócios 
Comerciais e Consulares. 

Lisboa, 5de Agosto 1926. 
Ia Repartiçao. 

No. 51/26. 

Senhor Ministro, 
Por nota datada de hoje, d1gna-se V. Ex.a 

comnnicar-me que o Govêrno dos Paises-
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Baixos aprova a prorrogaçao por um ano, a 
partir de l de setembro próximo, do modus 
vivendi come1·cial entre Portugal e os Paises
Baixos, assinado em Lisboa a 27 de Agosto 
de 1924. 

Acrescenta V. Ex.a que o Govêrno Neer
landez se compromente a nao altera.r, durante 
a vigencia do acördo, o sistema preferencial 
concedido nos Paises-Baixos aos vinhos do 
Porto e da Madeira, que nao excedem a gra
duaçao alcoolica de 22 graus e sejam acom
panhados, á importaçao nos Paises-Baixos, de 
certificados de origem da~ aurotidades portu
guesas competentes. 

Alêm disso, o Govêrno da R ainha propöe 
inserir no acördo, como artigo 4, a clausula 
seguinte: 

"Os caixeiros viajantes neerlandez gozarao 
em Portugal e os caixeiros viajantes portugueses 
gozarao uos Paises-Baixos do tratamento con
cedido á naçao mais favorecida." 

Os artigos 4, 5 e 6 do acördo vigente passaräo, 
por consequência, a partir de lde setembro 
próximo, a ter os numeros 5, 6 e 7. 

Em resposta, tenbo a honra de participar a 
V. Ex.a que o Govêrno da Republica aprova a 
prorrogaçao do acördo, com as adiçoes pro
postas, por um ano, de !de setembro próximo 
a 31 de Agosto de 1927. 0 Govêrno Português 
considera celebrado o acördo pela presente 
nota e pela nota correspondente que V. Ex.a 
se serviu ontregar-me. 

Aproveito o ensejo para reiterar a V. Ex.a 
os protestos da minha alta consideraçao. 

Dr. BETTENCOURT-RODRIGUEZ. 
Senhor Jonkheer H.M. VAN HAERSMA DE iVITH. 

&c., &c., &c. 

VERTALINGEN. 

GEZANTSCHAP DER NEDERLANDEN. 
Lissabon, 5 Aug. 1926. 

Mijnheer de Minister, 
In opdracht van den Mini~ter van Buiten

landsche Zaken te 's-Gravenhage, heb ik de 
eer ter kennis van Uwe Excellentie te brengen, 
dat de Regeering van Hare Majesteit de Ko
ningin goedkeurt de verlenging, met ingang 
van l September a.s., en voor den tijdsduur 
van een jaar, van de handelsschikking tusschen 
Nederland en Portu~al, geteekend den 27sten 
Augustus 1924 te Lissabon. 

Harer Majesteits Regeering verbindt zich 
voor den duur van deze overeenkomst het 
voorkeursysteem, in Nederland toegekend aan 
Port- en Madeirawijnen, niet te wijzigen, onder 
voorwaarde, dat het percentage alcohol 22 pct. 
niet zal overschrijden en dat deze wijnen bij 
hun invoer in Nederland vergezeld zullen zijn 
van certificaten van oorsprong, afgegeven door 
de bevoegde ·Portugeesche autoriteiten. 

Bovendien stelt Harer Majesteits Regeering 
voor, om in de overeenkomst als art. 4 op te 
nemen de volgende bepaling : 

"De handel~reizigers van Nederlandsche 
huizen zullen in :Portugal en de handeJgreizigers 
van Portt•geesche huizen zullen in Nederland 
de behandeling genieten, toegekend aan de 
meestbegunsti5de natie." 

De artt. 4, 5 en 6 van de overeenkomst zullen 

dientengevolge met ingang van 1 September 
a .s. genummerd worden 5, 6 en 7. 

Terwijl ik hieraan toevoeg, dat Harer Maje
steits Regeering de betreffende schikking als 
verlengd beschouwt voor het tijdvak van een 
jaar, ingaande 1 September 1926 en eindigende 
den 3lsten Augustus 1927, krachtens deze nota 
en de daarmede overeenstemmende nota. welke 
Uwe Excellentie mij wel zal willen doen toe
komen, maak ik van deze gelegenheid gebruik. 
om U, Mijnheer de Minister, de verzekering 
aan te bieden van mijne bijzondere hoog_a.chting. 

H . -M. VAN HAERSMA DE WITH. 
Zijner Excellentie den Heer .iJf inister van 

Buitenlandsche Zaken, te Lissabon. 

MINISTERIE VAN 
B u rTENLANDSCHE ZAKEN. 

Algemeene Directie van 
Handels- en Consulaire 

aangelegenheden. Lissabon, 5 Ang. 1926. 
Iste Afdeeling. 

No. 51 /26. 

Mijnheer de Gezant, 
Met Uwe nota van heden heeft U de beleefd

heid mij mede te deelen, dat de Nederlandsche 
R-egeering instemt met de verlen1,ing voor een 
jaar, met ingang van den l sten September a.s., 
van de handelsschikking tusschen Portugal en 
Nederland, te Lissabon geteekend op den 278ten 
Augustus 1924. 

Uwe Excellentie geeft verder te kennen, dat 
de Nederlandsche Regeering zich verbindt 
geduren<le den duur der overeenkomst geen wij
ziging te zullen brengen in het systeem van 
voorkeur, in Nederland toegekend aan Port
en Madeirawijnen, welke het alcoholgehalte van 
22 % niet overschrijden en welke bij invoer 
in Nederland vergezeld zijn van certificaten 
van oorsprong, ale1egeven door de bevoegde 
Portugeesche autoriteiten. 

Behalve dit, doet Harer Majesteits Regeering 
den voorslag om in de overeenkomst, en wel 
als art. 4, de voli:,,ende clausule op te nemen : 

"De Nederlandsche handelsreizigers zullen 
in Portugal en de Portugeesche handelsreizigers 
zullen in Nederland de behandeling genieten der 
meestbegunstigde natie. 

Dientengevolge worden, te rekenen van den 
1 September a. s. af, de artt. 4, 5 en 6 van de 
thans bestaande overeenkomst vervangen door 
de nummers 5, 6 en 7. 

Als antwoord op het hiervoren 5aande heb 
ik de eer Uwer Excellentie te berichten, dat 
de Regee1ing der Republiek met de verlenging 
der overeenkomst en de daaraan voor~eslagen 
toevoegingen voor den tijd van een iaar in
stemt, te rekenen van den lsten September 
a.s. af, tot den 3lsten Augustus 1927. De 
Portugeesche Regeering beschouwt mitsdien 
door deze nota en die, welke door Uwe Ex
cellentie aan mij is overhandigd, de overeen
komst als aangegaan. 

Ik maak van deze n-elegenheid gebruik om 
Uwe Excellentie de hernieuwde verzekering 
van mijne hoogachting aan te bieden. 

. Dr. BETTENCOURT-RODRIGUEZ, 
Jonkheer H. M. VAN HA.ERSMA DE WITH. 

&c., &c., &c. 
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28 September 1!)26. BESLUIT tot bekrachti~ing 
van wijzigingen van het Rijnvaartpoli•ie
reglement voor deP Rijn met inbegrip 
,,an de Waal en de Lek, zulks met iPtrek
king van het Koninklijk besluit van 28 
Juli 1926 (Staatsblad n°. 236). S. 344. 

WJ.J WILHEJ.MINA, RNZ. 1 
Op de voordracht van Onze Minis~rs van 

Waterstaat van 13 September 1926,,ILa. U, 
Afdeeling ·waterstaat-A, en van Buitenlandsche 
Zaken van 13 September 1926, n°.i 27957, 
Directie van Economische Zaken ; 

Gezien de door de Centrale Commis ie voor 
de Rijnvaart in haar zitting van Ap~-1 1926 
vastgestelde wijziging van het Rjjnva1tr politie
reglement, zoomede het, nader schrijven an den 
Secretaris dier Commissie van 23 .'\j 1gustus 
1926; 1 

Gelet op de herziene akte omtrent de Rijn
vaart van 17 October 1868, sedert gewijzigd; 

Den Raad van State gehoord (ai:h;es van 
22 September 1926, n°. 3); 

Gezien het nader rapport van On e voor
noemde Ministers van 23 September 1 26, La. 
Q, Afdeeling Watersta[],t A, en 24 Se~tember 
1926, n°. 28969, Directie van Econ mische 
Zaken; 

Ilebben goedgevonden en ,,erstaa : 
met intrekking van het Koninklijk besluit 

van 28 Juli 1926 (Staatsblad n°. 236) te epalen, 
dat met ingang van 1 October 1926 va kracht 
zullen 1r.ijr> de na te noemen wijzigingen 

1
van het 

bij Ons besluit van 23 ,J anuari 1913 tStq,0,t.sblad 
n°. 40), bekrachtigde Rijnvaartpolitiereglement, 
ten aanzien waarvan het laatst een aa1Îvulling 
van kracht werd verklaard bij Ons besl~it van 
20 Juli 1925 (Staatsblad n°. 336). 

l. Na § 23 wordt het volgende ing voegd: 
"9. Bijzonder voorschrift voor de slelpvaart 

bij Di:sseldorf. 
§ 23a. In het riviervak tusschen e kilo

meterraaien 240.3 en 243.3 is het v rboden 
stroomafwaarts te drijven met vaartui en met 
een grooter laadvermogen dan 50 ton.'~ 

2. !Iet thans als "9" voorkomende o schrift 
"Bijzondere voorschriften voor de sle pvaiirt 
tusschen St. Goar en Mainz" wordt 

1
,9a" . 

Onze Ministers voornoemd zijn belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwel~ in het 
Staatsblad geplaatst en aan den Raad van State 
medegedeeld zal worden. j 

Ilet Loo, den 28sten September 192(
1

. 

WILHELMINA . 
De Minister wn Waterstaat, B. v. n. lVEGTE. 
De MinistEr v. Builtnl.zaken, VAN KARl'fEBEEK, 

( Uitgeg. 30 Sept. 1926.J 

29 September 1926. BESCHIKKING vl n den 
Hoogen Raad. 

De Raad van Beroel? acht het , Staats
bedrijf der artillerieinnchtingen" fie Delft 
niet belastingplichtig, omdat met dit be
driif noch direct winst wordt beoo d , noch 
indirect in dien zin dat het Rijk àrdoor 
zich het materiaal goedkooper z u aan
schaffen. Men heeft dus niet te d en met 
een bedrijf in den zin der Geme tewet. 
Vruchteloos wordt hiertegen in assatie 
opgekomen. Wanneer toch zeker daad
zaken verschillende feitelijke gev lgtrek-

kingen toelaten is het doen eener keuze 
tusschen deze eene zaak van waardeering 
en als zoodanig eene beslissing van feite
ljjken aard. Den cassatierechter staat het 
niet vrij te beslissen dat de gedane keuze 
niet de meest gelukkige of de meest voor 
de hand liggende zou zijn. 

De Hooge Raad enz.; 
Gezien het beroepschrift in cassatie ingediend 

door den Burgemeester van Delft, tegen de 
uitspraak van den Raad van Beroep voor de 
directe belastingen te 's-Gravenhage van 
5 Febr. 1926, betreffende den aanelag van den 
Staat der Nederlanden in de zakelijke belasting 
op het bedrijf der gemeente Delft, belasting
jaar 1925, ter zake van het aldaar geveqtigd 
Staatsbedrijf der a rtillerie-inrichtingen, afdee
ling Constructie-werkplaats; 

Gezien de stukken ; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Advocaat-Generaal Tak, namens den Procu
reur-Generaal, qtrekkende tot verwerping van 
het beroep; 

0. dat de belanghebbende, na tegen boven
bedoelden aanslag bezwaar te hebben inge
diend, van de afwijzende beschikking van den 
gemeenteraad te Delft in beroep is gekomen 
bij den Raad van Beroep voor de directe be
lastingen te 's-Gravenhage, daarbij betoogend, 
dat geen aanslag had mogen zijn opgelegd, 
omdat het genoemde staatsbedriJf, voor zoo
veel betreft zijn afdeeling Constructie-werk
plaatsen, als niet gericht op het behalen van 
winst, niet i~ te beschouwen a ls een bedrijf in 
den zin van de artt. 242c en 242e der Gemeen
tewet; 

dat de Raad bij de bestreden uitspraak de 
beschikking van den gemeenteraad en den 
daarbij gehandhaafden aanslag heeft vernie
tigd, zulks op de navolgende in de uitspraak 
opgenomen gronclen ; 

"dat naar 's Raads oordeel de vraag, of hier 
van een belastingplichtig bedrijf sprake is, 
afhankelijk is van de vraag, of door den Staat 
met de inrichting van dit bedrijf winst wordt 
beoogd; 

,,dat, al moge het belang van de landsver
dediging het hoofddoel zijn van de artillerie
inrichtingen, daarmede als nevendoel zeer goed 
gepaard kan gaan het behalen van voordeelen, 
hetzij door goedkooper dan elders de noodige 
weermiddelen te verschaffen en zelf deze te 
herstellen, hetzij door tevens voor anderen te 
werken, hetzij in beiderlei zin ; 

"dat appellants gemachtigde ter zitting heeft 
uiteengezet, dat over de jaren 1915 tot 1919 
de bedrijfsrekening eerst werd afgesloten, nadat 
de uitkomsten berekend waren en ook eerst 
dan de prijzen werden vastgesteld ; 

"dat dientengevolge in die jaren slechts 
kleine overschotten werden verkregen ; 

"dat in latere jaren om administratieve 
redenen van dit stelsel is afgeweken en de 
prijzen in den loop van het jaar telkens werden 
vastgesteld, echter steeds met de bedoeling in 
dien prijs den kostprijs zooveel mogelijk te 
benaderen; 

"dat ook bij levering aan particulieren, welke 
alleen plaat-s vindt, wan,1eer de particuliere 
industrie niet beschikt over de zeer bijzondere 
werktuigen, welke het staatsbedrijf bezit, de 
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hedoe!ing is tegen niet meer dan kostprijs te 
leveren; 

"dat de hooge saldo's welke in enkele jaren 
zijn ·verkregen dan ook niet zijn voortgevloeid 
uit het oogmerk een zekere winst te behalen 
voor het bedrijf, doch alleen gevolg zijn van 
de moeilijkheden een kostprijs vooraf juist te 
bepalen; 

,,dat de levering door middel van de ArtiJ. 
lerie-inrichtingen den Staat ook geen direct 
voordeel oplevert. omdat de prijzen aldaar eer 
duurder dan goedkooper zijn dan in het buiten
land; 

"dat deze voorstelling niet is weerlegd en 
door den Raad als juist wordt aanvaard ; 

,,dat daaruit naar 's Raads oordeel volgt, 
dat door het Staatsbedrijf der Artillerie-in-

• richtingen noch direct winst wordt beoogd 
noch indirect in dien zin, dat het Rijk daardoor 
goedkooper het materiaal zou kunnen aan• 
scha.ffen en derhalve genoemd bedrijf niet is 
te beschuuwen als een bedrijf in den zin der 
Gemeentewet ; 

,,dat het beroep dus is gegrond" ; 
O. dat de Burgemeester v.an Delft in cassatie 

als gr.ief tegen die ,Jitspraak aanvoert, dat 
da.arin eene verkeerde toepassing is gegeven 
aa'l. art. 242e der Gemeentewet, en ter toelich
t ing daarvan - erkennende, dat het beoogen 
van winst noodzakelijke voorwaarde is om 
eene onderneming te stempelen tot een "bedrijf" 
als bedoeld in gezegd verweerschrift, en be
amende, dat het Staatsbedrijf der Artillerie
inrichtingen niet is opgericht met de uitdruk
kelijke bedoeling voordeelen te behalen - be
toogt, dat, indien uit de wijze van exploitatie 
en de resultaten van het bedrijf in zijn tegen
woordigen vorm moet worden afgeleid, dat 
thans het streven om winst te maken wèl 
voorzit, de aanslag terecht is opgelegd - dat 
het zeer duidelijk is, dat bij de levering aan de 
verschillende takken van Staatsdienst en de 
Koloniën gedurende de laatste jaren mede het 
behalen van stoffelijke voordeelen voor den 
Staat heeft voorgezeten ; dat het bedrijf op 
de gewone commercieele wijze wordt gevoerd 
en de bij particuliere bedrijven gebruikelijke 
afschrijvingen plaats hebben; dat in het jaar 
1923 een winst is behaald van f . ... . , welke 
winst aan den Staat wordt uitgekeerd ; dat, 
al moge een dergelijk hoog voordeelig saldo 
mede het gevolg zijn van de door belangheb
bende geschetste moeilijkheden om den kost
prijs der af te leveren goederen vooruit met 
juistheid te bepalen, het toch weinig aan
nemelijk is, dat het daarin alleen zijn oorzaak 
zou vinden; 

0. dat de Raad van Beroep, gelijk uit zijne 
overwegingen blijkt, bij het nemen van zijn 
beslissing, zich heeft bediend van den maat• 
staf, die hii, ingevolge de wet, moet aanleggen ; 

dat de Burgemeester, die dit niet betwist, 
alleen beweert, dat de Raad uit de als vast
staande aangenomen feiten eene andere ge
volgtrekking had moeten maken omtrent het 
al of niet bestaan van het streven om met 
voorzegd staatsbedrijf winst te maken, dan 
hij heeft gedaan ; 

dat hieruit blijkt, niet alleen, dat van de 
beweerde maar niet nader toegelichte verkeerde 
toepassing van art. 242e der Gemeentewet 
geen sprake is, maar ook, dat, zoo het beroep 

beoogt de vernietiging van de bestreden uit
spraak te verkrijgen, omdat zij op onvoldoende 
gronden zou berusten, die poging vruchteloos 
is aangevoerd ; 

dat immers, indien zekere daadzaken ver
schillende feitelijke gevolgtrekkingen toelaten, 
het doen eener keuze tus~chen deze is eene zaak 
van waa.rdeering en als zoodanig een beslissing 
van zuiver feitelijken aard ; 

dat het daarom niet taak is van den cassatie. 
rechter - en hem zelfs niet vrijstaat - te 
onderzoeken en te beslissen of de gedane keuze 
de· meest gelukkige of de meest voor de hand 
liggende is ; 

dat, waar terecht niet is beweerd, dat in 
deze de Raad zou zijn gekomen tot een slotsom, 
welke uit de vaststaande feiten niet kon worden 
afgeleid, de voorziening in cassatie geen doel 
kon treffen ; 

Verwerpt het beroep. (W.) 

30 September 1926. BESLUIT, tot toep?ssing 
van artikel 15, lid 3, der Warenwet (Staats. 
blad 1919, n°. 581), ten aanzien van den 
raad der gemeente Amsterdam. S. 345. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Gezien het rapport van Onzen Minister van 

Arbeid, Handel en Nijverheid, van 25September 
1926, n°. 820 D, Afdeeling Volksgezondheid; 

Gelet op artikel 15, lid 3, der Warenwet 
(Staatsblad 1919, n°. 581); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
aan den gemeenteraad van Amterdam toe 

te staan, onder goedkeuring van Onzen Minister 
van Arbeid, Handel en Nijverheid, eischen t e 
stellen, waaraan melk moet voldoen. 

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

Het Loo, den 30sten September 1926. 
WILHELMINA. 

De Jlfinister van Arbeid, Handel en Nij'tJerheid, 
J. R. SLOTEMAKER DE BRUÏNE. 

(Uitgeg. 14 Oct. 1926.) 

30 September 1926. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van het 
op 21 November 1925 te Stockholm tusgchen 
Nederland en Zweden gesloten voorloopig 
luchtvaartverdrag (Staatsblad 1926, n°. 148) 
s. 346. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Gezien cle wet van 25 Mei 1926 (Staatsblad 

n°. 148), houdende goedkeuring van het op 
21 November 1925 te Stockholm t-usschen 
Nederland en Zweden gesloten voorloopig lucht. 
vaartverdrag, van welk verdrag een afdruk 
en eene vertaling bij dit besluit zijn gevoegd ; 

Overwegende, dat de akten van bekrachti
ging van dat verdrag op 18 September 1926 
te Stockholm zijn uitgewisseld ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 24sten Sep
tember 1926, Directie van het Protocol, no. 
28463; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
meergenoemd verdrag en de vertaling daar-
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van te doen bekendm?ken door de plaatsing 
van dit besluit in het Staatsblad. 1 

Onze Ministers, Hoofden var> Departementen 
van Aigemeen Bestuur, zijn, ieder voor. zooveel 
hem aangaat, belast met de uitvoering van het-
1,,een ten deze wordt vereischt. 

Het Loo, den 30sten September H\26. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
VAN KARNEBEEK. 
(Uitgeg. 11 Oct. 1926.) 

VER'J'ALING. 

VOORLOOPI G VERDRAG betre[ende de lucht
vaart tusschen 1\T ederland en Zweden. 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden 
en Zijne Majesteit de Koning van Zweden, 
gelijkelijk bezield met den wensch om de lucht
vaart tusschen Nederland en Zweden te regelen, 
hebben besloten te dien einde een voorloopig 
verdrag te sluiten en hebben tot dat doel tot 
Hunne gevolmachtigden benoemd : 

Haro Majesteit de Koningin der Nederlanden : 
Hoogst Derzelver Kamerheer, 'Ba.ron Sweerts 
de Landas Wyborch, Hoogst Derzelver Buiten
gewoon Gezant en Gevolmachtigd Minister bij 
het Zweedsche Hof ; 

Zijne Majesteit de Koning van Zweden : 
Zijne Excellentie den Heer Bo östen Und·:n, 
Hoogst Deszelfs Mini~t-er van Buitenlandsche 
Zaken; 

die, daartoe behoorlijk gemachtigd, zijn 
overeengekomen nopens de volgende artikelen : 

Art. ~- Elk der verdra.;sluitende Staten zal 
in tijd van vrede aan de luchtvaartuigen, die 
in den anderen verdragslnitenden Staat volgens 
de voorschriften zijn ingeschreven, vrijheid 
van vreedzaam verkeer boven zijn territoir · 
toestaan, mits de in dit verdrag vastgestelde 
voorwaarden worden nageleefd . 

In den zin van dit verdrag zullen onder 
,,territoir van de verdragsluitende Staten" 
geacht, worden mede te zijn begrepen de terri
toriale wateren ; het woord "luchtvaartuig" 
zal slechts aanduiden de particuliere luchtvaar
tuigen . 

Art. 2. Behoudens bijzondere bepalingen 
mogen de grenzen van het territoir van de beide 
verdragsluitende Staten op elk punt worden 
overgevlogen. 

Art. 3. Elk der verdragsluitende Staten 
heeft· het recht het vliegen boven bepaalde 
~ebieden van zijn territoir te verbieden, onder 
het voorbehoud, dat in dit opzicht geen onder
scheid zal worden gemaakt tusschen de lucht
vaartuigen ve-n de beide Staten. 

Bovendien heeft elke Staat het recht in geval 
van buitengewone omstandigheden, het vliegen 
boven zijn territoir of boven gedeelten van zijn 
territoir te beperken of te verbieden. In dat 
geval zal het bovenvermeld voorbehoud niet 
van toepassing zijn. 

De in dit artikel bedoelde verbodsbepalingen 
en beperkingen zullen aan den anderen ver
dragsluitenden Staat moeten worden bekend
gemaakt. 

1 Hiervan is al!een de Nederlandsche tekst 
opgenomen. Zie voor de Fransche tekst S. 148 
van 1926. 

Art. 4 . . Elk luchtv1;tartmg, dat boven een 
verboden gebied geraakt, zal het noodsignaal 
moeten geven, voorgeschreven door den Staat, 
waarboven het z;ich bevindt, en zei onmiddellijk 
op een der (land- of water-) luchtvaartterreinen 
van dien Staat, en buiten het verboden gebied 
moeten landen . 

. 4rt. 5. Tot de (land- en water-) luchtva.art
terreinen, die voor het algemeen gebruik zijn 
opengesteld, zullen de luchtvaartmgen van de 
béide Staten toegang hebben. 

Na het binnenkomen van een luchtvaartuig 
in een der beide landen en vóór het verlaten 
van dat land zullen de eerste lanèling en de 
laatste opstijging moeten plaats vinden op of 
van een (land - of water-)luchtv11,artterrein, 
dat voor het alg.emeen gebruik is opengesteld, 
waar de douaneformaliteiten vervuld kunnen 
worden, terwijl elke landing tusschen de grens · 
en het (land- of water-) luchtva<trtterrein ver
boden is. 

In buitengewone gevallen en met toestem
ming van de bevoegde autoriteit zal het geoor
loofd zijn de eerste landing en de laatste op
stjjging te doen plaats vinden op of van een 
ander terrein, waar de douaneformaliteiten 
vervuld kunnen worden, terwijl het landen 
tusschen èle grer>s en het bovenbedoelde terrein 
eveneens verboden is . 

Elk der verdragsluitende Staten zal vóér 
de inwerkingtreding van dit verdrag aan den 
arderen een lijst overleggen van de (land- of 
water-) luchtvaartterreinen, welke voor het 
algemeen gebruik zijn opengesteld. Deze lijst 
zal tevens de plaatsen aangeven, waar de 
douaneformaliteiten vervuld kunnen worden. 

Elke wijziging van deze lijst en elke, zij het 
tijdelijke, beperldng van het gebruik van de 
aangeduide (land- en water-) luchtvaartter
reinen zal onmiddellijk aan den anderen ver
dragsluitenden Staat bekendgemaakt worden. 

Art. 6. De luchtvaartuigen moeten duidelijk 
zichtbare kenmerken voeren, waaruit gedurende 
de vlucht hunne identiteit kan worden vast
gesteld. 

De luchtvaartuigen moeten zijn voorzien van 
de bewijsstukken en de bescheiden, voorge
schreven voor het luchtverkeer in hun land. 

Voor zoover zij in het luchtvaartuig werk
zaamheden verrichten, voor de uitoefening 
waarvan eene bijzondere vergunning vereischt 
is in hun land, moeten de personen, die de be
manning vormen - dat wil zeggen, alle per
sonen, die zich aan boord van het luchtvaartuig 
bevinden, met uitzondering van de passagiers 
- zijn voorzien van de bescheiden, voorge
schreven voor het luchtverkeer in hun land ; 
de andere leden der bemanning moeten zijn 
voorzien van bescheiden, vermeldende hunne 
werkzaamheid aan boord van het luchtvaartuig, 
hun beroep of qualiteit, hunne identiteit en 
hunne nationaliteit. 

De door een der verdragsluitende Staten 
ten behoeve van de luchtvaartuigen en hunne 
bemanning uitgereikte of erkende bescheiden 
hebben in den anderen Staat dezelfde geldig
heid als de overeenkomstige bescheiden, die 
door dien laatsten uitgereikt of erkend zijn. 

Elk der verdra1;sluitende Staten behoudt 
zich het recht voor ten aanzien van het lucht
verkeer binnen de grenzen van zijn territoir, 
de bewijzen van geschiktheid, door den anderen 
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verdragsluitenden Staat aan zijn onderdanen 
uitgereikt, niet te erkennen. 

Art. 7. Bij gebreke van bijzondere voor
schriften en behoudens de bepalingen van 
artikel 6, moeten de personen, die de bem<1nning 
vormen, en de passagiers zijn voorzien van de 
bescheicy .1, geeischt door de algemeene rege
lingen, betreffende het verkeer tusschen de 
beide landen. 

Art. 8. Het is voor de luchtvaartuigen ver
boden een inrichting voor draadlooze telegrafie 
of telefonie, van weflrnn aard ook, mede te 
voeren, zonder eene bijzondere vergunnins, 
afgegeven door den Staat, welks nationaliteit 
het luchtvaartuig bezit. Het gebruik va.n deze 
inrichtingen boven het terntoir van elk der 
verdragsluitende Staten is onderworpen aan 
de voorschriften, daartoe vastgesteld door de 
bevoegde autoriteit van dien Staat. Bovendien 
mogen deze inrichtingen slechts bediend worden 
door die leden der bemanning, die voorzien zijn 
van een bijzondere vergunnmg, daartoe afge
geven door de Regeering van hun land. 

Om redenen van veiligheid behouden de 
beide verdragsluitende Staten zich voor schik
kingen te treffen met betrekking tot de ver
plichteuitrusting vanluchtvaartui6en met inrich
tingen voor draadlooze telegrafie en telefonie. 

Art. 9. Het is voor de luchtvaartuigen, 
hunne bema.nning en de passagiers verboden als 
lading of op een andere wijze wapenen, munitie, 
vergiftige gassen of ontplofbare stoffen te ver
voeren. Het vervoeren van postduiven en van 
fotografische en cinematografische toestellen 
kan binnen de grenzen van het territoir van 
den verdragsluitenden Staat, welks nationali
teit het luchtvaartuig niet bezit, niet geschieden 
zonder eene vergunning van de bevoegde auto
riteit van dien Staat. 

Art. 10. De luchtvaartuigen, welke personen 
en goederen vervoeren, moeten zijn voorzien 
van eene naamlijst van de passagiers, van een 
manifest, aangevende den aard en de hoeveel
heid der goederen, alsmede van de noodige 
douaneverklaringen. 

Indien bij aankomst van een luchtvaartuig 
een verschil wordt vastgesteld tusschen het 
manifest en de vervoerde goederen, zal de 
douane-autoriteit van het (land- of water-) 
!urhtvaartterrein van aankomst zich in ver
binding kunnen stellen met de bevoegde 
douane-autoriteit in den anderen verdrag
sluitenden Staat. 

Het vervoer van de post zal rechtstreeks 
geregeld kunnen worden door bijzondere over
eenkomsten tusschen de postadministraties 
van de beide verdragsluitende Staten . 

Art. ll. Bij het vertrek en de landing 
hebben de bevoegde autoriteiten van elk der 
verdragsluitende Staten in alle gevallen het 
recht de luchtvaartuigen van den anderen 
Staat te onderzoeken en de bewijzen en be
scheiden, waarvan zij voorzien moeten zijn, 
te verifieeren. 

Art. 12. Elk der verd ragsluitende Staten 
heeft het recht het vervoer als bedrijf van per
sonen en goederen uit en naar zijn territoir, 
alsmede bmnen de grenzen van zijn territoir, 
.aan bijzondere regelmgen te onderwerpen: 

Het vervoer als bedrijf van personen en 
goederen tusschen twee punten binnen het 
territoir van elk der verdragsluitende Staten 
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kan ten behoeve van de nationale luchtvaar
tuigen worden voorbehouden. 

De instelling van afgebakende luchtrouten, 
alsmede het uitoefenen van een geregelden 
luchtdienst over het territoir van een der beide 
verdragsluitende Staten, kunnen aa.n eene bij
zondere vergunning onderworpen worden. 

Art. 13. Uit de luchtvaartuigen zal ge
durende de vlucht geen andere ballast geworpen 
worden dan fijn zand of water. 

Ar!. 14. Het lossen of uitwerpen gedurende 
cle vlucht van alle andere voorwerpen of stoffen 
dan ballast zal niet kunnen plaats hebben dan 
met eene bijzondere vergunning van den Staat, 
boven welks territoir de handeling zal ge
schieden. 

Art. 15. Behoudens de bepalingen van dit 
verdrag, welke in tegengestelden zi:P luiden, 
zijn de luchtvaartuigen, behoorende tot een 
der verdragBlnitende 8_taten, hunne bemannin
gen en hunne passagiers, wanneer zij zich boven 
het territoir van den anderen Staat bevinden, 
onderworpen aan de verplichtingen, voort
vloeiende uit de bepalingen, welke in dien Staat 
geldig zijn betreffende de luchtvaart in het al
gemeen, de douane- en andere rechten, de in
en uitvoerverboden, het vervoer van personen 
en goederen, de openbare veiligheid en orde. 
Zij zijn er verder onderworpen aan de andere 
verplichtingen, voortvloeiende uit de algemeene 
van kracht zijnde wetgeving. 

De beide verdragslwtende Staten zullen 
elkander over en weer mededeeling doen van 
alle wetten en reglementen, regelende de lucht
vaart boven hun territoir. 

Art. 16. Elk der verdragsluitende Staten 
kan dit verdrag te allen tijde met een termijn 
van drie maanden opzeggen. 

Daarenboven behoudt elk der verdragsluiten
de Staten zich het recht voor dit verdrag zonder 
eenigen termijn van opzegging te doen emdigen, 
zoodra de beide Staten de or 13 October 1919 
te Parijs geteekende Internat10nale Luchtvaart
conventie zullen hebben bekrachtigd. 

4rt. 17. Dit verdrag zal bekrachtigd Worden 
en de · bekrachtigingsoorkonden zullen zoo 
spoedig mogelijk uitgewisseld worden. 

Het zal in werking treden op den dag, waarop 
de bekrachtigingsoorkonden zullen zijn uit
gewisseld. 

Ter oorkonde waarvan de wederzijdsche ge
volmachtigden dit voorloopig verdrag hebben 
geteekend en van hunne zegels voorzien. 

Gedaan in tweevoud, te Stockholm, 21 No
vember 1925. 

(L.S.) SWEERTS DE LANDAS. 

(L.S.) ÖSTEN UNDÉN. 

BIJLAGE. 

1. Wat betreft artikel 2 zal elk luchtvaar
tuig de Zweedsche grens zoo moeten passeeren, 
dat het kan worden waargenomen van uit een 
der volgende punten : 

Ostersund, 
Karlstad, 
Strömstad, 
Göteborg, 
Helsingborg, 
Malmö, 

42 
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Trälleborg, 
Kristianstad. 
Kalmar, 
Stockholm, 
Gävle, 
Sundsvall. 
Umea, 
Lulea . 

2. Deze bijlage zal een integreerend deel 
van het verdrag uitmaken. 

Stockholm, 21 November 1925. 

SWEERTS DE LANDAS. ÖSTEN UNDÉN. 

30 September 1926. UITTREKSEL uit het rond
schrijven van den Mjnister van Binnen
landsche Zaken en Landbouw aan Heeren 
Gedeputeerde Staten der onderscheidene 
provinJiën, betreffende Gemeentefinanciën 
(Statistiek). (Vervolg op schrijven van 
19 Juli 1926, n°. 5110, afd. B.B.). 

Ten vervolge op lllljn nevenvermeld schrij
ven heb ik de eer Uw College mede te deelen, 
dat de wenschelijkheid is gebleken, dat bij de 
beoordeeling van de Gemeentefinanciën i:i het 
algemeen en van de financieele positie van de 
onderscheidene Gemeenten in het bijzonder, 
over recenter gegevens kan worden beschikt 
dan tot nu toe mogelijk was. 

De behoefte doet 7.ich gevoelen aan volledige 
gegevens betreffende alle Gemeenten, waaruit 
een im:icht in de financieele positie eener 
Gemeente. kan worden verkregen en waarin, 
nevens die betreffende de beide voorafgaande 
jaren, ook de cijfers voor het loopende jaar 
verwerkt zijn. 

Zooa!s U bekend is, wordt de statistiek der 
Gemeentefinanciën samengesteld uit de door 
Gedeputeerde Staten der onderscheidene Pro
vinciën goedgekeurde begrootingen. 

In aanmerking nemende, dat een groot deel 
der Gemeente-begrootingen ter goedkeuring 
wordt ingezonden, zonder dat daarbij de ter
mijn gesteld in artikel 207 der Gemeentewet, 
wordt in acht genomen, terwijl voorts in vele 
gevallen de goedkeuring niet dan na corres
pondentie, respectievelijk wijziging der begroo
ting, kan worden verleend, zal het U duidelijk 
zijn, dat het uitgesloten is te achten de ge
noemde statistiek zoo tijdig te doen verschijnen, 
dat in de gevoelde behoefte wordt voorzien. 

Ten einde nochta"l.S aan die behoefte tege
moet te komen, heb ik, in overleg met mijn 
ambtgenoot van Fina.nciën, op voorstel van 
den Directeur van het Centraal Bureau voor 
de Statistiek besloten, t en behoeve van den 
Departeme'ltalen I ienst, door gea..eld Bure:1u 
een overzicht betreffende iedere Gemeente te 
doen samenstellen, waa rvoor de gegevens zullen 
zijn te putte'l uit de Gemeente-begrooti'lgen, 
zooals deze door de Gemeenteraden z;jn vast
gesteld. 

Daarnevens zal moeten kun'1e11 worden be
schikt over : 

a. afschrift van den verzamelstaat der in
komsten en uitgaven over het rekeningja.ar, 
waarvan de gesplitste cijfers in de begrooting 
voorkomen en 

b. een staat der schulden volgens bijgaand 
model, waarujt onmjddefüjk lJlijkt het totaal-

bedrag der schuld en voor elk der Hoofdstuk" 
ken. 1 

Opdat de daarujt samengestelde overzichten 
vóór den aanvang van het jaa r, waarop de 
begrootingen betrekking hebben, beschikbaar 
zullen zijn, is het noodzakelijk, dat all e Ge
meentebesturen hunne vastgestelde begroo
tingen vergezeld va n de beide staten, aan de 
Gedeputeerde Staten hunner provincie inzenden 
vóór den eersten November van het iaar, vooraf
gaande aan dat. waarvoor zij moeten dienen, 
zooals bij artikel 207 der Gemeentewet is voor
geschreven. 

Ik doe hierbij een beroep op de medewerking 
van Uw College om aan dit voorschrift stipt 
de hand te houden. Ik verzoek U de aandacht 
van de Gemeentebesturen in Uwe Provincie 
daarop met nadruk t e wi\len ve~tigen en tev~ns 
die besturen mt te nood1gen blJ de begrootmg 
het voormelde afschrift-verzamelstaat-rekening 
en een model-schuldenstaa t over te leggen. 

Voorts verzoek ik U een exemplaar der be
grootingen, met de evengemelde staten onmid
dellijk na ontvangst te willen doorzenden aan 
het Centraal Bureau voor de Statistiek, welk 
exemplaar U, na bewerking, ten spoedigste zal 
worden teruggezonden, om door U na goed
keuring der begrooting, eventueel gewijzigd, 
a ls tot nu gebruikelijk, ter beschikking van 
genoemd Bureau te worden gesteld. 

Ik veroorloof mij t en slotte, in verband met 
de nadering van den uitersten datum van 
inzending, een spoedige behandeling dezer 
aangelegenheid aan Uw College aan te bevelen. 

(B.) 

l October 1926. BESLUIT houdende voorschrif
ten ter voorkoming van dubbele belas
ting van winsten uit het scheepvaart
bedrijf aansluitende aan de desbetreffende 
bepalingen voorkomende in de wetgeving 
van de Vereenigde Staten van À merika. 
s. 347. 

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

Financiën van 27 September 1926, n°. 56, 
afdeeling Dfrecte Belastingen ; 

Gezien het Eenig artikel van de we~. va~ 
26 Juni 1926 (Staat ~blad n°. 209), waarb1J Wu 
Ons onder 2°. hebben voorbehouden om, met 
inachtneming van het beginsel van weder
keerigheid, voorschriften te geven waardoor, 
in aansluiting aan de desbetreffende bepalingen 
voorkomende in de wetgeving van een vreemden 
Staat, dubbele belasting van winsten uit het 
scheepvaartbedrijf wordt voorkomen ; 

Overwegende dat Section 213, letter b, n°. 8, 
der in de Vereenigde Staten van Amerika gelden
de "Revenue Act" van de aldaar geheven 
"Income Tax" vrijstelt het inkomen van een 
niet in de Vereenigde Staten wonenden vreem
deling of een vreemden rechtspersoon, l:>.etwelk 
uitsluitend bestaat uit baten verkregen met de 
exploitatie van een of meer schepen varende 
onder de vlag van een vreemd land, hetwelk eene 
gelijkwaardige vrijstelling verleent aan burgers 
van de Vereenigde Staten en aan in de Ver
eenigde Staten georganiseerde rechtspersonen; 

1 H et model is hier niet opgenomen. 
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Hebben goedgevonden en 
bepalen: 

verstaan te 

Eenig artikel. 
De niet binnen het Rijk wonende burgers 

van de Vereenigde Staten van Amerika, als
mede de in de Vereenigde Staten van Amerika 
georganiseerde rechtsper~onen die binnen het 
Rijk bet scheepvaartbedrijf uitoefenen met 
schepen varende onder de vlag van de Ver
eenigde Staten, zijn met terugwerkende kracht 
tot 1 Januari 1921, ter zake van de uitsluitend 
met dat bedrijf behaalde winst aan geenerlei 
belasting onderworpen. 

Onze Minhter van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den lsten October 1926. 
WILHELMINA. 

De Minis!er van Financiën, DB GEER. 
( U itgeg. 8 Oct. 1926.) 

Octvber 1926. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het Staatsblad van het ver
drag tot aanvulling van het Nederlandsch
Duitsche verdrag van handel en scheep
vaart van 31 December 1851, met de 
daarbij behoorende protocollen, en van 
het Nederlandsch-Duitsche douane- en 
credietverdrag, met de daarbij behoorende 
bijlage en protocollen, welke beide verdra
gen op 26 November 1925 te Berlijn tus
schen Nederland en Duitschland zijn ge
sloten (Staatsblad 1926, n°. 268). S. 348. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Gezien de wet van den 3lsten .Juli 1926 

(Staatsblad n°. 268), houdende goedkeuring van 
het verdrag tot aanvulling van het Neder

landsch-Duitsche verdrag van handel en scheep
vaart van 31 December 1851, met de daarbij 
behoorende protocollen, en van het Neder
landsch-Duitsche douane- en credietverdrag, 
met de daarbij behoorende bijlage en proto
collen, welke beide verdragen op 26 November 
1925 te Berlijn tusschen Nederland en Duitsch
land zijn gesloten en van welke stukken een 
afdruk bij dit besluit is gevoegd ; 1 

Overwegende, dat de akten van bekrachti
ging van )Jedoelde verdragen en protocollen 
op 10 September 1926 te B erlijn zijn uit
gewisseld; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 27stPn Sep
tember 1926, Directie van het Protocol, 
n°. 28346; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
meergenoemde verdragen, met bijlage en 

protocollen, te doen bekendmakPn door de 
plaatsing van dit besluit in het Staat8blad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zooveel 
hem aangaat, belast met de uitvoering van 
hetgeen ten deze wordt vereischt. 

Het Loo, den l sten October 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
VAN KARNEBEEK. 
(Uitgeg. 14 Oct. 1926.) 

1 Zie voor de tekst van de verdragen Staats
blad 1926, n°. 268.) 

1 October 1926. KONINKLIJK BESLUl'l'. 
Al zijn raadsbesluiten tot belegging van 

kasgelden niet krachtens art. 194 aan de 
goedkeuring van Ged. Staten onderworpen, 
zoo staat dit toch niet in den weg aan de 
bevoegdheid van Ged. Staten om bij het 
onderzoek der begrooting in beoordeeling 
te treden van het geheele financieele beleid 
van het gemeentebestuur, waartoe mede 
behoort de beslissing omtrent de soliditeit 
van de belegging der kasgelden. Waar 
naar het oordeel van Ged. Staten, door 
de Kroon gedeeld, genoegzame zekerheid 
voor de belegging niet werd geieven, heb
ben Ged. Staten terecht aan cte wijziging 
der begrooting hunne goedkeuring ont
houden. 

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

den Raad der gemeente Strijen tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid
Holland van 29 Maar•/1 April 1926 B n°. 
2515/12, G.S. n°. 71, 3• afd., waarbij goed
keuring is onthouden aan zijn besluit van 
26 November 1925, tot wijziging der begrooting 
voor het dienstjaar 1925 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
geschillen van bestuur, gehoord, advies van 
1 September 1926, n°. 747; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
BinnePlandsche Zaken en Landbouw van 27 
September 1926, n°. 6562, afd. B.B.; 

0 . dat de Raad der gemeente Strijen in zijne 
vergadering van 26 November 1925 de be
grooting der inkomsten en uitgaven van zijne 
gemeente voor het dienstjaar 1925 heeft ge
wijzigd door toevoeging in uitgaaf en ontvangst 
van een bedrag van f 15,000 wegens tijdelijke 
belegging van overtollig kasgeld en wegens 
terugontvangst daarvan ; 

dat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland 
bij besluit van 2!.l Maart,/1 April 1926 B n°. 
2515/12 G.S. n°. 71, 3• afd., aan dit raads
besluit hunne goedkeuring hebben onthcuden, 
uit overweging dat blijkens de tuelichting tot 
het raadsbesluit de belegging zal plaats hebben 
bij de Coöperatieve Boerenleenbank te Strijen ; 
dat het raadsbesluit, door hun college aan het 
gemeentebestuur werd teruggezonden onder 
opmerking dat Gedeputeerde Staten geen 
goedkeuring zouden kunnen verleenen, zoolang 
niet voldaan zou zijn aan den bij Provinciaal 
blad n°. 38 van 1922 kenbaar gemaakten 
eisch, dat voor belegging van gelden bij par
ticuliere bankinstellingen, waardoor het credit
saldo der gemeent.e bij zoodanige instelling 
stijgt boven een bedrag, berekend naar f 1 
per inwoner, een solied onderpand met vol
doende overwaarde door die bankinstelling 
moet worden verstrekt, dan wel zoolang geen 
garantie van de zijde der Centrale Raiffeisen
bank zou worden gesteld ; dat uit de toelichting 
tot het wederom ter goedkeurin~ aangeboden 
raadsbesluit niet blijkt dat aan éc,n der boven-

' genoemde voorwaarden is voldaan ; 
dat van het besluit var Gedeputeerde Staten 

de Raad van Strijen bij Ons in beroep is ge
komen, aanvoerende dat z. i. het standpunt 
van Gedeputeerde Staten der provincie Zuid
Holland uit staatsrechtelijk oogpunt niet zon
der bedenking is, aahgezien het raadsbesluit 
tot belegging van kasgeld niet onderworpen 
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;s aan het prevantief t.oezicht van Gedepu
teerde Staten, omdat het niet valt onder art. 
194 der Gemeentewet ; dat dan ook juist is, 
wat Gedeputeerde Staten der provincie Ut-recht 
in hun provinciaal blad n°. 38 van 1922 zeggen, 
nl. dat te dezer zake hun toezicht zich niet 
verder uitstrekt rlan tot de besluiten, waarbij 
de belegging dJr gelden op de be~rooting worèt 
geregeld ; dat het daarbij echter alleen zal 
kunnen gaan om de vraag of het in een bepaald 
geval in het algemeen financieel belang der 
gemeente is, of, en zoo ja, tot welk bedrag zij 
gelden uitzet, niet om de vraag bij welke in
stelling zij gelden uitzet en onder welke voor
waarden; dat raadsbesluiten, die deze laatste 
punten regelen, naar 's Raads meening. alleen 
onderworpen zijn aan het repressief toezicht 
van Gedeputeerde Staten in zooverre zij de 
bevoegdheid hebben deze besluiten aan de 
Kroon ter vernietiging voor te dragen ; dat, 
wat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland 
teP opzichte van het, onderhavige raadsbesluit 
opmerken, niets anders is, dan het zich stellen 
op de plaats van den wetgever ; dat, zoolang 
de Gemeentewet niet het uitzetten van gelden 
aan de goedkeuring van Gedeputeerde Staten 
onderwerpt, naar 's Raads meening de wet 
gei'erbiedigd moet worden en tot zoolang een 
eisch, als Gedeputeerde Staten der provincie 
Zuid-Holland in het onduhavige geval aan 
de gemeente Strijen stellen, niet vrij is te 
pleiten van eene zekere vrijmoedigheid ten 
aanzien van de gemeentelijke au1;onomie ; 
dat bovendien, afgescheiden van de vraag, of 
uit staatsrechtelijk oogpunt het standpunt der 
Gedeputeerde Staten der provincie Zuid-Hol
land juist genoemd kan worden hun handel
wijze om utili'eitsredenen ook niet verdedig
baar is ; dat, daar elk der 310 leden van de 
Coöperatieve Boerenleenbank onbeperkt aan
sprakelijk is, het toch overbodig is een zakelijk 
onderpand of een garantverklaring der Cen
trale Bank te eischen, temeer daar ook Gede
puteerde Stàten der provincie Noord-Holland 
dezen eisch blijkbaar hebben !aten v9rvallen; 
dat ten slotte nog opgemerkt wordt, dat het 
credit-saldo der -rekening van de Boerenleen
bank met de Centrale Raffeisenbank ongeveer 
vijfhonderdduizend gulden bedraagt, aange
zien de loopende spaargelden tussohen zes
honderd en zevenhonderd duizend gulden 
bedragen, waartegenover staat, dat aan voor
schotten is verstrekt ongeveer eenhonderd 
vijftig duizend gulden ; 

0. dat weliswaar besluiten van gemeente
besturen tot belegging van kasgelden niet 
krachtens art. 194- der Gemeentewet aan de 
goe<ikeuring · van Gedeputeerde Staten zijn 
onderworpen, doch dat dit niet in den weg 
staat aan de bevoegdheid van Gedeputeerde 
Staten om bij het onderzoek van de begrooting 
in beootdee!ing te treden van het geheele 
financieele beleid van het gemeentebestuur, 
waartoe mede behoort de beslissing omtrent 
de soliditeit van de belegging der kasgelden; 
dat Gedeputeerde Staten mitsdien in deze 
hun wettelijke bevoegdheid niet hebben over
schreden; 

0. wijders, dat, al behoeft tegen het beleggen 
van overtollige kasgelden der gemeente Strijen 
bij de Boerenleenbank aldaar in het algemeen 
geen bezwaar te bestaan, Gedeputeerde Staten 

terecht van oordeel zijn, dat, wanneer het, 
zooals in dit geval groote bedragen betreft, 
eenige meerdere zekerheid dan art. 17 der wet 
op de Coöperatieve Vereenigingen v!)rschaft, 
in het financieele belang der gemeente is ge
boden; 

· dat, daar die meerdere zekerheid hier niet 
wordt gegeven, Gedeputeerde Státen terecht 
aan de wijziging der begrooting hunne goed
keuring heb.ben onthouden ; 

Gezien de Gemeentewet;. 
Hebben goedgevonden· en verstaan : 

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

en . Landbouw is belast enz. (A.B. ) 

4 October 1926. BESLUIT, houdende nadere 
wijziging van_ het Koninklijk besluit va~ 
10 April 1919 (Sl,aatsblad n°. 163), waarblJ 
aan. Clemence Desloges, als bestnurderesse 
van het te Schimmert gevestigde zedelijk 
lichaam "Dochteren der · Wijshei<l.", ver
gunning is verleend het gesticht voor 
idioten te Druten, tot de oprichting waar
van vergunning is verleend bij het Konink
lijk besluit van 17 Ocitober 1904 ( Staatsblad 
n°. 236), in te richten tot een gesticht 
voor zwakzinnigen (idioten en imbecillen). 
s. 349. 

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

Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 29 
September 1926, 11°. 2247, afdeeling Armwezen; 

Gelet op de Wet van 27 April 1884 (Staatsblad 
n°. 96), laatstelijk gewijzigd bij d,e Wet van 
27 November 1921 (Staatsblad n°. 784); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

Eenig artikel. 
In het tweede lid van art. 3 van Ons besluit 

van 10 April 1919 (Staatsblad n°. 163), gelijk 
dat artikel wordt gelezen ingevolge Onze be
sluiten van 26 Maart 1923 (Staatsblad n°. ll0) 
en van 1 Maart 1926 (Staatsblad n°. 34), w01dt 
in de plaats van "20 meisjes", gelezen : ,.30 
meisjes". 

Onze Minister van Binnenlandsche ZakeP en 
Landbouw is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Sl,aatsblad zal worden ge
plaatst. 

Het Loo, den 4den October 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister 11an Binneruandsche Zaken 
en Landbouw, 
J. B. KAN. 
(Uitgeg. 14 Oct. 1926.) 

4 October 1926. RONDSCHRIJVEN van den 
Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw aan de Gemeentebesturen, be
treffende uitvoering wet van 28 Juni 1926 
(Stbl. n°. 227). (Overschrijding van in be
lastingwetten gestelde termijnen). 

Ik heb de eer U hiernevens te doen toekomen 
een afdruk van de resolutie van den Minister 
van Financiën van 21 Juli 1926 N°. 8, bevat
tende voorschriften tot uitvoering van de 
hiernevens genoemde Wet. Ik teeken hierbij 
aan, dat elk verzoekschrift tot toepassing van 
bedoelde Wet, hetwelk terecht of ten onrechte, 
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bij den gemeenteontvanger wordt ingediend, 
steeds onverwijld aan den bij par. 2, onder c, 
bedoelden inspectèur der directe belastingen 
moet worden doorgezonden. 

Bovendien is het gewenscht dat door den 
gemeenteontvanger zooveel mogelijk de voor
schriften worden opgevolgd, die bij pa.r. l. a.an 
de ontvangers der directe belastingen en der 
successierechten zijn verstrekt. 

BIJLAGE. 

RESOLUTIE van den Minister van Financiën 
van den 21 Juli 1926, n°. 8. 

De Minister van Financiën, 
Gezien de wet van 28 Juni 1926 (Stbl. n°. 227, 

Verz . n°. 2860) ; · · 
Heeft goedgevonden en verstaan te be

palen: 
§ 1. Zoodra bij een ontvanger der directe 

belastingen of der successierechten een ver
zoekschrift tot toepassing van art . 1 der voor
melde wet binnenkomt, boekt hij dit in het 
register bestemd voor de aanteekening van 
ingekomen stukken r. q. met vermelding van 
het aantal bijlagen. Den datum van binnen
komst, het volgnummer van boeking en c. q . 
het aantal bijlagen teekent hij vervolgens bij 
door hem te waarmerken verklaring op het 
verzoekschrift aan. Daarna doet hij de stukken 
ten spoedigste toekomen aan den inspecteur, 
aangewezen · bij § 2 onder toevoeging, indien 
zulks mogelijk is, van een duplicaat-aanslag
biljet, of wel onder mededeeling van de reden 
waarom een duplicaat-aanslagbiljet niet door 
hem kan worden overgelegd. 

§ 2. Ter uitvoering van art. 1 derde lid der 
wet worden bij deze aangewezen als ambtenaar 
door wiens tusschenkomst een verzoekschrift 
zal worden toegezonden aan den voorzitter 
van den raad van beroep ; 

a. Voor alle verzoekschriften, ingediend bij 
een ontvanger der directe belastingen : de 
inspecteur der directe belastingen onder wien 
het ontvangkantoor ressorteert waar het ver
zoekschrift is ingekomen ; 

b. Voor alle verzoekschriften, ingediend bij 
een ontvanger der successierechten : de inspec
teur der directe belastingen onder wien de ge
meente ressorteert waar het ontvangkantoor 
is gevestigd ; 

c. Voor all e verzoekschriften; ingediend bjj 
den ontvanger eener gemeente : de inspecteur 
der directe belastingen onder wien die gemeente 
ressorteert. 

§ 3. De inspecteur, aangewezen bij § 2 zendt 
het verzoekschrift zoo spoedig mogelijk door 
aan den voorzitter van den raad van beroep 
tot wien het is gericht, onder toevoeging, zoo 
mogelijk, van een duplicaat-aanslagbiljet. Hij 
doet de stukken steeds vergezeld gaan van 
.een schrift.elijke memorie van advies nopens 
het aan- het verzoekschrift te geven ge 
volg. 

Voor het uitbrengen van dit advi'es wint 
hij , zoo noodig, bericht en raad in van andere 
ambtenaren. 

Voor zooveel een verzoekschrift plaatselijke 
inkomstenbelasting betreft van een gemeente 
die deze belasting door haar eigen administratie 
doet heffen, is hij bovendien verplicht het 

advies van .het bestuur dier gemeente bij zijn 
memorie over te leggen. 

§ 4. De voorzitter van den raad van beroep 
is bevoegd de tusschenkomst in te roepen van 
den bij § 2 aangewezen inspecteur der directe 
belastingen tot het verkrijgen · van nadere 
inlichtingen. De inspecteur is verplicht zoo 
spoedig en volledig mogelijk aan dit verzoek 
te voldoen. 

§ 5. Ter voldoening aan art. 2 der wet 
wordt voor de behandeling van verzoekschriften 
betreffende aanslagen, opgelegd in de gemeente 
Rotterdam, aangewezen de voorzitter van den 
raad van beroep voor de directe belastingen I 
te Rotterdam. 

5 October 1926. BE8LUIT, ter bekendmaking 
van den tekst van het Koninklijk besluit 
van 31 December 1919, n°. 78, tot regeling 
van den dienst van het personeel van de 
Posterijen, de Telegrafie en Telefonie, 
zooals dit laatstelijk is gewijzigd bij Ko
ninklijk besluit van 10 Juli 1926, n°. 95. 
S : 350. 

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

Waterstaat van den 27sten September 1926, 
n°. l, afd. Posterijen en Telegrafie ; 

Gelet op Onze besluiten van 31 December 
1919, n°. 78 ; 17 Februari 1920, n°. 61 ; 12 April 
1920, n°. 45 ; 10 Augustus 1920, n°. 77 ; 3 No
vember 1921, no. 76 ; 23 Mei 1922, n°. 93 ; 
14 Augustus 1922, · n°. 54; 9 December 1922, 
n°. 55 : 7 Januari 1925, n°. 36 en van 10 Juli 
1926, n°. 95; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
den tekst van Ons besluit van 31 December 

1919, n°. 78, tot regeling van den dienst van 
het personeel van de Posterijen, de Telegrafie 
en Telefonie, zooals dit sindsdien laatstelijk bij 
Ons besluit van 10 Juli 1926, n°. 95 is gewijzigd, 
algemeen bekend te maken door bijvoeging van 
dien gewijzigden tekst in zijp geheel bij dit 
besluit. 

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

Het Loo, den 5den October 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, H. v. D. VEGTE. 
(Uitgeg. 27 Oct. 1926.) 

TEKST van het Koninklijk besluit van 31 
December 1919, n°. 78, tot regeling van 
den dienst van het personeel van de 
posterijen, de telegrafie en telefonie, zooals 
dit laatstelijk is gewijzigd bij Koninklijk 
besluit van 10 Juli 1926, n°. 95. 

Reg~ling van den dienst van het personeel 
van de posterijen, de telegrafie en telefonie. 

Leiding. 
Art. 1. Het Hoofdbestuur der Posterijen en 

Telegrafie omvat de leiding van die takken van 
dienst in hunnen geheelen omvang, daaronder 
begrepen het onderhouden van briefwisseling 
met de vreemde Administratiën en het sluiten, 
onder hoogere goedkeuring, van verdragen en 
overeenkomsten, de Posterijen en Telegrafie 
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betreffende, tenzij tot het sluiten daarvan langs 
den diplomatieken weg aanleiding bestaat. 

Onder de bevelen van Onzen Minister van 
,vaterstaat, wordt het Hoofdbestuur gevoerd 
door den Directeur-Generaal der Posterijen en 
Telegrafie, die belast is met de regeling en 
afdoening van alle zaken, voor zoover de be
slissing daarvan niet bij de wet of bij Koninklijk 
besluit aan Ons of aan Onzen Minister van 
Waterstaat, of door dezen bij ministerieele be
schikking aan zich, is of wordt voorbehouden. 

Rangen. 
2. Het ambtenaarspersoneel voor dim Post

en Tele6 raafdienst, behalve de Directeur-Ge.ne
raa l en het personeel van het. Hoofdbestuur, 
bestaat uit : 

1. 

2. 

3. 

3a. 

4. 
5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
10. 

ll. 
12. 
13. 
14. 

15. 

H.i. 

17. 
18. 
19. 
20. 

A. Vaste ambtenaren. 
Hoofdinspecteurs der Poster,ien en Tele

grafie; 
Hoofdingenieur-Directeur der Telegrafie, 
Hoofdinspecteurs en Inspecteurs in a lge-

meenen dienst ; 
Een Inspecteur der spoorwegpostkantoren ; 
Inspecteurs der Posterijen en Telegrafie ; 
Directeuren van postkantoren ; 
Directeuren van spoorwegpostkantoren; 
Directeuren van telegraafkantoren ; 
Directeuren van post- en telegraafkan-

toren; 
Een controleur bij de Posterijen en Tele

grafie; 
Adjunct-Inspecteurs der Posterijen en 

Telegrafie; 
Adjunct-Directeuren ; 
Hoofdcommiezen der Posterijen ; 
Hoofdcommiezen der Telegrafie ; 
Hoofdcommiezen der Posterijen en Tele-

grafie; 
Commiezen der Posterijen ; 
Commiezen der Telegrafie ; 
Commiezen der Posterijen en Telegrafie ; 
Hoofdingenieurs en Ingenieurs der Tele-

g rafie; 
Electrotechnische hoofdambtenaren en 

-ambtenaren der Telegrafie ; 
Een Inspecteur bij den dienst der kust

en scheepsradiotelegrafie ; 
Surnumerairs der Posterijen en Telegrafie ; 
Adspiran t-electrotechnische ambtenaren 

der Telegrafie ; 
Commiezen-titulair; 
Adjunct-commiezen; 
Klerken; 
'relegrafisten 1 c en 2• klasse ; 
K antoorbedienden 1° en 2° klasse; 
Telefonisten 1 e en 2• klasse ; 
Assistenten 1 e klasse ; 
Conducteurs der brievenmalen 1 e klasse ; 
Assistenten ; 
Condncteurs der brievenmalen; 
Hoofdbestellers bij den postdienst ·; 
Hoofd bestellers bij den telegraafdienst ; 
Hoofdbestellers bij den post- en telegraaf-

dienst. 
Kantoorknechts; 

Zaalwachters; 
Bestellers b\i den post- en telegraafdienst ; 
Kantoorhouders bij den postdienst ; 
Kantoorhouders bij den telegraafdienst -
Kantoorhouders bij den post- en telegraaf; 

dienst ; 

" 

21. 

22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
29a. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35 . 
3:5. 
37. 
38. 

39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 

1. 

2. 
3. 
3a. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

ll. 

Bureelambtenaren en Bureelambtenaren 
l • klasse; 

Boekhouders- bureelchef ; 
Boekhouders ; 
Boekhouders 2° klasse ; 
Schrijvers ; 
Chef-expediteurs ; 
Expediteurs ; 
Magazijnbedienden ; 
Magazijnchefs ; 
Adjunct-magazijnchefs ; 
Magazijnopzrnhters ; 
Werkmee.0 ters; 
Opzichters ; 
Teekenaars en Teekenaars 1 • klasse , 
Machinisten ; 
Chef-monteurs ; 
Chef-instrumentmakers ; 
Monteurs en Monteurs l• klasse; 
Instrumentmakers en Instrumentmakers 

l • klasse; 
Chef-Vakwerklieden; 
Chef-stokers ; 
Vakwerklieden en Vakwerklieden l • klasse; 
Werklieden en Werklieden l • klasse ; 
Stokers en Stokers 1 • klasse ; 
Concierges ; 
Portiers; 

B. Tijdelijk-e ambtenaren: 

Leerling-telegrafisten; 
Leerling-kantoorbedienden ; 
Leerling-telefonisten ; 
Tijdelijke schrijvers ; 
Adspirant-teekenaars; 
Adspirant-bureelambtenaren ; 
Adspirant-machinisten; 
Adspirant-monteurs ; 
Adspirant-instrumentmakers ; 
Adspirant-vakwerklieden; 
Adspirant-werklieden ; 
Adspirant-stokers ; 
Jongeling~n met 12 maanden dienst als 

zoodamg; 
Adspirant-bestellers. 

Benoeming en 
ontslag. 

3. De ambtenaren, vermeld in artikel 2 
sub A onder 1 t/m 8 worden door Ons, die, 
vermeld in dat artikel sub A onder 9 t /m 12, 
22, 29, 31 en 32 dooi Onzen Minister en de 
overige in dat artikel vermelde vaste- en tijde
lijke ambtenaren door of vanwege den Direc
teur-Generaal der Posterijen en Telegrafie be
noemd en ontslagen. 

Aanwijzing 
standplaatsen. 

4. De standplaatsen van het personeel wor
den door Ons bepaald voor zooveel betreft de 
ambtenaren in artikel 2 sub A onder 1 t /m 3 . 
vermeld, en door den Directeur-Generaal der 
Posterijen en Telegrafie voor zooveel het overige 
personeel aangaat. 

Aanstelling en 
bevordering. 

5. Voor de a mbtenaren, vermeld in artikel 2 
sub A onder 1 t .'m 10, zijn of worden door Ons 
en voor de overige in dat artikel vermelde 
vaste- en tijdelijke ambtenaren zijn of worden 
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door of rnnwege Onzen Minister van Waterstaat, 
voor zoover daartoe aanleiding wordt gevonden, 
regelen vastgesteld omtrent hunne aanstelling, 
opleiding, werkzaamstelling en opklimming in 
rang. 

Rangschikking 
kantoren. 

6. Voor de vaststelling van de jaarwedden 
der Directeuren worden de post-, de telegraaf
en de post- en telegraafkantoren gemeenschap
pelijk in volgorde van hunne belangrijkheid 
gerangschikt in klassen, met uitzondering van 
de kantoren te Amsterdam, 'sJlravenhage en 
Rotterdam en van het postkantoor te Utrecht, 
op tijdstippen en naar regelen, door Onzen 
Minister van Waterstaat vast te stellen. 

Heeft deze rangschikking overgang van een 
kantoor naar eene lagere klasse ten ·gevolge, 
dan heeft deze cÎo-eenerlei in vloed op de rege,ling 
van de jaarwe de van den reeds benoemden 
directeur. 

Rangschikking 
hulpkantoren. 

7. Voor de vaststelling van de jaarwedden 
der kantoorhouders worden de hulppostkan
toren, de hulptelegraafk,mtoren, de hulppost
en -telegraafkantoren, de hulptelegraaf- en 
-telefoonkantoren en de hulppost-, -telegraaf
en -telefoonkantoren gemeenschappelijk in 
vol$orde van hunne belangrijkheid gerang
sch1kt in klassen naar de regelen door Onzen 
Minister van Waterstaat vast te stellen. 

Heeft nieuwe rangschikking der hulpkantoren 
vermindering van het aantal punten tot gevolg, 
dan beeft deze vermindering geonerlei invloed 
op de regeling van de jaarwedde van den reeds 
benoemden kantoorhouder. 

Bij overgar>g naar eene hoogere klasse gelden 
dienstjaren, in eene lagere klasse doorgebra.cbt, 
ten volle voor de vaststelling van de jaarwedde 
van den kantoorhouder in eene boogere klasse. 
Door of vanwege Onzen Minister van Waterstaat 
wordt bepaald of en zoo ja hoeveel loopdienst 
aan kantoorhouders nevens hun kantoorbeheer 
kan worden opgedragen, en worden regelen 
getroffen voor de vaststelling van den voor 
bezoldiging in aanmerking komenden looptijd,, 
zoomede omtrent de gevolgen, die eventueele 
vermindering van loopdienst op de bezoldiging 
heeft. 

Vergoeding 
lokaliteit. 

Loor of vanwege Onzen Minist-er van Water
staat wordt aan kantoorhouders voor het be
schikbaarstellen van kantoorlokaliteit eene 
jaiirlijksche vergoeding toegekend naar mate 
van de lokalite1t, die wordt verstrekt en de 
plaatselijke huurwaarde van het betrekkelijke 
perceel. 

Abonnement. 
Tot goedmaking hunner kosten wegens kan

toorbehoeften, alsmede van die wegens de 
verwarming, de verlichting en het schoonhouden 
der dienstlokaliteit wordt door of vanwege 
Onzen Minister van ·waterstaat voor elk hulp
kantoor een jaarlijksch bedrag bij abonnement 
vastgesteld. 

Indien een hulppostkantoor en een hulp-

telegraafkantoor dan wel een hulppostkantoor 
en een hulptelegraaf- en -telefoonkantoor, die 
in Mne dienstlokaliteit zijn ondergebracht, door 
verschillende kantoorhouders worden beheerd, 
worden de vergoedingen, bedoeld in de vorige 
twee alinea's alleen toegekend aan den kantoor
houder bij den postdienst. 

Deze kantoorhouder heeft dan met betrekking 
tot deze vergoedingen de verplichtingen, alsof 
het hulpkantoor vereenigd ware. 

Het totaal der bedragen, welke uithoofde 
van het in de voorlaatste alinea bepaalde aan 
de hulpkantoren b:innen het ressort van elk 
hoofdkantoor toekomen, wordt aan de direc
teuren van de hoofdkantoren toegekend, ter 
verrekening met de kantoorhouders. 

Vrouwelijke 
ambtenaren. 

8. Voor de hierna vermelde betrekkingen 
kunnen mede vrouwen en meisjes in aanmerking 
komen: 

Ingenieur der Telegrafie ; 
Directeur van een post-, een telekraaf- en 

een post- en telegraafkantoor, gerangschikt in 
een der klassen 2a of lager ; 

Hoofdcommies en commies der Posterijen, 
der Telegrafie en der Posterijen en Telegrafie ; 

Surnumerair, Commies-titulair, Adjunct-com
mies, Klerk, Telegrafist, Kantoorbediende, Tele
fonist, Assiste'lt, Kantoorhouder bij den post-, 
bij den telegraaf- en bij den post- en telegraaf
dienst, Bureelambtenaren, Boekhouuers-bureel
chef, Boekhouder, Hulpboekhoucler, Schrijver, 
Chef-expediteur, Expediteur, Opzichter, Teeke
naar, Werkman, Leerling-telegrafist, Leerling
kantoorbediende, Leerling-telefonist, Tijdelijk
schrijver, Adspirant-teekenaar. 

Benoeming directeur 
telegraafkantoor. 

9. Tot directeur van een tele6raafkantoor 
worden alleen benoemd zij, die hebben voldaan 
aan het examen voor commies in den telegraaf
dienst. 

Aanwijzing 
voor betrekking. . 

10. Door Ons kunnen tot de vervullin;, van 
openstaande betrekkingen ook ambtenaren 
worden aangewezen, die zich niet daartoe 
hebben aangemeld. 

Hulpverleening. 
11. In de tijdelijke waarneming van betrek

kingen bij vacature, ziekte of afwezigheid, als
mede in tijdelijke hulpverleening, wordt door 
Onzen Minister van Waterstaat of van zijnent
wege, ingevolge de door hem te geven voor
schriften, voorzien, onder toekenning, zoo 
daartoe termen bestaan, van eene belooning 
of toelage. 

Voor andere tijdelijke diensten zullen, naar 
gelang van de behoefte, personen in dienst 
gesteld . kunnen worden door Onzen Minister 
van Waterstaat tegen eene door dezen vast té 
stellen belooning. 

De aanstelling en de vaststelling van de 
belooning geschieden door of vanwege den 
Directeur-Generaal der Posterijen en Telegrafie, 
indien de belooning niet meer bedraa6t dan 
f 2500 per ja.ar, of indien de indienststelling 
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binnen eene periode van twaalf maanden niet 
langer dan zes maanden duurt en de belooning 
in totaal f 2500 niet te boven gaat. 

Vervoer. 
12. H et vervoer van d e post te land en te 

water, het vervoeren per rij t uig van ambtena
ren, belast met het lichten van brievenbussen, 
het overbrengen van bestellers naar hunne 
bestelwijken en soortgelijke vervoeren, worden 
door Onzen Minister van Waterstaat of open
baar of ondershands aanbesteed, behoudens 
goedkeuring bij de wet, in de gevallen, waarin 
dit mocht zijn voorgeschreven. 

Aan aannemers ván postdienste,n kan onder 
buitengewone omstandigheden door voornoem
den Minister eene schadeloosstelling boven 
hunne aannemingspenningen worden toegekend. 

Intrekking of behoud 
vroegere besluiten . 

13. Bij het inwerkingtreden van dit besluit 
vervalt het Koninklijk besluit van 2 Juni 1917, 
n°. 31, alsmede alle daarin aangebrachte wijzi
gingen en aanvullingen, behoudens het bepaalde 
m de punten 2 en 3 van het eenig artikel van 
het Koninklijk besluit van 2 December 1919, 
n°. 37. 

14. Dit besluit treedt in werking op 1 Ja
nuari 1920. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 5 October 
1926 (Slaatsblad n°. 350). 

Mij bekend, 
De JJ1inister i:an Waterstaat, H. v. D. VEGTE. 

6 October 1926. BERIUIT tot vernietiging van 
het besluit van den Raad van Arbeid te 
Dordrecht van 21 December 1925 tot vast
stelling van een reglement der verplich
tingen en rechten voor de ambtenaren en 
beambten, ondergeschikt aan dien Raad, 
voorzooveel het bepaa~de in de artikelen 25, 
tweede lid, onder b, 53, eerste en tweede 
lid, en 58, tweede lid, betreft. S. 350A. 

WIJ WILHELMINA, EN?. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid; Handel en Nijverheid van 30 September 
1926, n°. 2257, Afdeeling Arbeidersverzekering; 

Overwegende, dat de Raad van Arbeid te 
Dordrecht bij zijn besluit van 21 DtJcember 1925 
krachtens artikel 50 der R adenwet heeft vast
gesteld een reglement der verplichtingen en 
rechten voor ae ambtenaren en beambten, 
ondergeschikt aan dien R aad : 

Overwegende, dat de Verzekeringsraad zich 
tot Ons heeft gewend met een voordracht, 
strekkende tot vernietiging van bovenvermeld 
besluit, voorzooveel de vaststelling van de 
a1 tikelen 25, tweede lid, onder b, 53, eerste en 
tweede lid, en 58, tweede lid, betreft ; 

Overwegende, dat artikel 25, tweede lid, 
onder b, van dat reglement aan een tijdelijk 
ambtenaar bij ontsla$ vóór het einde van den 
termijn, waarvoor hij was aangesteld. recht 
geeft op betaling der wedde of, indien hij 
wachtgeld ontvangt, van het verschil tusschen 
wedde en wachtgeld tot het einde v?n den 
termijn, waarvoor hij was aangesteld ; 

Overwegende, dat a. tikel 53, eerste lid, van 
voornoemd reglement den ambtenaar bij ziekte 
een recht toekent op vergoeding van de naar 

het oordeel van den door het best.uur aan
gewezen geneesheer noodzakelijke genees- en 
heelkundige behandeling ingeval de ziekte naar 
het oordeel van den Raad van Arbeid het 

1 gevolg is van een ongeva.l hem in en door de 
uitoefening van zijn werkr,aamheden in dienst 
van den Raad overkomen en artivel 53, tweede 
lid, bepaalt, dat, indien de kosten vnn genees
kundige hulp en genees.aiddelen, die eón amb
tenaar voor zich en zijn gezin in eenig ja.ar 
moet maken, een bedra~, dat in verband met 
zijn draagkracht in bill~jkheid te zijnen laste 
kan komen, overschrijdt, de ambtenaar recht 
heeft op vergoeding van het ,neerdere volgens 
regelen door het bestuur van den Raad te 
stellen; 

Overwegende, dat in artikel 58 van voor 
noemd reglement een regeling is getroffen om
trent de uitbetaling van een bedrag na het 
overlijden van een ambtenaar aan diens na
gelaten betrekkingen en het tweede lid van 
dat artikel aan de nagelaten betrekkingen ook 
van een tijdelijk ambtenaar recht op een uit
keering geeft ; 

Overwegende, dat bij Ons besluit van 2 Mei 
1921, Staatsblad n°. 703, een regeling is {;etroffen 
betreffende ontslag van tijdelijk burgerperso
neel, waarbij bepaald is, dat, indien aan ti.Jdelijk 
burgerpersoneel, dat voor een bepaelden tijd 
is aangesteld, ontsla~ wordt verleend met in
gang van een dag vóor den bepaalden tijd, aan 
dien ambtenaar wordt uitbetaa lrl de wedde in 
eens over den tijd, die aan den in dat besluit 
gestelden opzeggingstermijn ontbreekt ; 

Overwegende, dat ile regelen betreffende vPr
goeding bij ontslag van tijdelijke ambtenaren 
vóór het einde van den termijn, waarvoor de 
aanstelling geschied is, neergelegd in artikel 25, 
tweede lid, onder b, van het reglement gunstiger 
is dan de regeling neergelegd in Ons besluit 
van 2 Mei 1921 voornoemd, hetwelk ten aan
zien van de ambtenaren of beambten, werk
zaam bij of onder het Departement van Arbeid, 
Handel en Nijverheid geldt ; 

Overwegende, dat regelingen als neergelegd 
in artikel 53, eerste en tweede lid, van voor
noemd reglement niet bestaan ten aanzien van 
ambtenaren of beambten werkzaam bij of 
onder het Departement van Arbeid, Handel 
en Nijverheid ; 

Overwegende, dat de bedoeling van Ons 
besluit van 2 Januari 1925 Staatsblad n°. 1, 
juncto artikel 50 del' R adenwet, is meer eenheid 
te brengen in de positie van de ambtenaren 
van d e Raden van Arbeid en die van de Rijks
ambtenaren en mitsdien er voor te waken, 
<lat de Raden va,n Arbeid voor hunne ambte
naren regelingen treffen, welke boven de voor
schriften voor de Rijksambtenaren getroften 
uitgaan ; 

Overwegende, dat het geven van een recht 
op · genees- en heelkundi<>'e behandeling, op de 
wijze als in artikel 53 van het reglement bepaald, 
bij het ontbreken van een rege1ing ten aanzien 
van ambtenaren, werkzaam bij of onder het 
Departement van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
voor de ambtenaren bij den Raad van Arbeid 
te Dordrecht een gunstiger positie schept dan 
voor de ambtenaren werkzaam bij of onder 
voornoemd Departement, hetgeen in strijd is 
met het algemeen belang ; 

Overwegende dat Ons besluit van 1 December 
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1923, Staatsblad n°. 535, ten aanzien van Rijks
ambtenaren een regeling bevat omtrent de 
uitbetaling van een bedrag bij overlijden van 
een ambtenaar aan diens nagelaten betrekkin
gen doch alleen voor zoover het vaste ambte
naren betreft ; 

Overwegende, dat de regeling omtrent de 
uitbetaling van een bedrag bij overlijden van 
een ambtenaar aan diens nagelaten betrekkin
gen, neergelegd in artikel 58, tweede lid, van 
meergenoemd reglement, gunstiger is dan de 
dienovereenkomstige regeling in Ons besluit 
van 1 December 1923 voornoemd, geldende 
voor de ambtenaren of beambten, werkzaam 
bij of onder het Departement van Arbeid, 
Handel en Nijverheid ; 

Overwegende, dat de door den Raad van 
Arbeid te Dordre,cht getroffen regelingen hier
voren vermeld, voor zoover zij gunstiger zijn 
dan de voor de ambtenaren of beambten, werk
zaam bij of onder het Departement van Arbeid, 
Handel en Nijverheid, geldende regelingen, in 
strijd zijn met Ons besluit van 2 Januari 1925, 
Staatsblad n°. 1, en voor zoover zij voorzien in 
een onderwerp, waaromtrent voor de ambte
naren of beambten vorenbedoeld geen regeling 
is getroffen, in strijd zijn met Ons besluit van 
2 Ja.nuari 1925, Staatsblad n°. 1, en met het 
algerreen belang; 

Gelet op artikel 50, rnrste lid, artikel 79 en 
artikel 86 der Radenwet. en op Ons besluit van 
2 Januari 1925, Staatsblad n°. 1 ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
het besluit van den Raad van Arbeid te 
Dordrecht van 21 December 1925 tot vaststelling 
van een reglement der verplichtingen en rechten 
voor de ambtenaren en beambten ondergeschikt 
aan dien Raad voorzooveel de artikelen 25, 
tweede lid, onder b, 53, eerste en tweede lid, 
en 58, tweede lid, betreft, te vernietigen ·wegens 
strijd met een algemeenen maatregel van be
stuur en met het algemeen belang. 

Onze Minister van Arbeid, H andel en Nijver
heid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 6den October 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. SLOTEMAKER DE BRUÏNE, 

( Uitge,g. 'H Oct. 1926.) 

6 October 1926. KONINKLIJK BESLUIT. 
De aan een schoolbestuur krachtens 

art. 101 ge lid toe te kennen vergoeding 
behoort het bedrag der door het school
bestuur ter zake gemaakte kosten niet te 
overschrijden . 

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

het gemeentebestuur van Arnhem tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Gelder
land van 13 April 1926 n°. ~36, waarbij met 
vernietiging voor zooveel noodig van het besluit 
van den Raad dier gemeente van 14. December 
1925, de vergoeding, bedoeld in art. 10] , 
negende lid, der Lager-Onderwijswet 1920, 
over 1924, ten behoeve van de bijzondere 
mei~jeqschool aan den Eusebiusbuitensingel 67 
te Arnhem, staande onder het bestuur van de 
Vereeniging tot oprichting en instandhouding 
van een school met den Bijbel voor uitgebreid 

lager onderwijs voor me1sies a ldaar, is vast
gesteld op f 3061. 76 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
geschillen van bestuur, gehoord, advies van 
21 Juli 1926 n°. 588 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
30 September 1926, n°. 11892 afd. L. 0. F. ; 

0. dat de Raad der gemeente Arnhem bij 
besluit van 14 December 1925 n°. 1445 de 
vergoeding krachtens art. 101, negende lid, 
der Lager-Onderwjjswet 1920 voor de voren
genoemde school over 1924 heeft vastgesteld 
op f 2094.. 13; dat, nadat het schoolbestuur 
tegen dit raadsbesluit bij Gedeputeerde Staten 
in beroep was gegaan, dit college bij besluit 
van 13 April 1926 n°. 236, · met vernietiging 
van het raadsbesluit voor zoover het de boven
bedoelde school betreft, die vergoeding inge
volge art. 101, negende lid , der Lager-Onder
wijswet 1920 voor die school over 1924 heeft 
vastgesteld op f 3061.76, o.a. uit overweging, 
dat de opvatting van het gemeentebestuur a.ls 
zoude de jaarlijksche vergoeding voor de vak
onderwijzers dienen beperkt te blijven tot de 
deswege door het schoolbestuur werkelijk 
gemaakte kosten geen steun vinrlt in de dui
delijke bewoordingen van art. 101 , negende 
lid, der Lager-Onderwijswet 1920 ; 

dat van dit besluit het gemeentebestuur van 
Arnhem bij Ons in beroep is gekomen, aan
voerende, dat de toegepaste heperking z.i. 
wel degelijk steun vindt in de bewoordingen 
van art. 101, negende lid, der Lager-Onder
wijswet 1920, omdat daarin wordt gesproken 
van "vergoeding"; dat indien de uitkeerlllg 
geschiedt tot een hooger bedrag dan de des
wege door het school best.uur werkelijk gemaakt,e 
kosten, van de besteding van de ver~chillen 
met de werkel\jke kosten geenerlei verant
woording door het schoolbestuur zou behoeven 
te worden gedaan ; 

0. dat de aan een schoolbestuur krachtens 
a1t. 101, negende lid, toe t.e kennen vergoeding 
het bedrag der door het schoolbestuur ter zake 
gemaakte kosten niet behoort te overschrij
den; dat toch genoemde wetsbepaling uit
drukkelijk spreekt van "vergoeding" en ook 
overigens aannemelijk is te achten, dat deze 
beperking in de bedoeling van den wetgever 
heeft gelegen ; dat derhalve de gemeenteraad 
terecht het bedrag der vPrgoeding over het 
jaar 1924 voor de bovengenoemde school heeft 
vastgesteld op het bedrag dat het schoolbestuur 
in 1924 in werkelijkheid voor de vakonder
wijzers heeft uitgegeven en Gedeputee1de 
Staten bij hun bestreden besluit ten onrechte 
de vergoeding op een hooger bedrag hebben 
bepaald; 

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

mPt vernietiging .,.an het bestreden b~sluit 
het besluit vaP dm Raad der gemeente Arnhem 
van 14 December 1925 n°. 1445, waarbij de 
vergoeding ingevolge art. 101, negende lid, 
der Lager-Onderwijswet 1920 voor de boven
genoemde school over 1924 is vastgesteld op 
f 2094.13, te handhaven. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast enz. (A. B.) 
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6 October 1926. BESC fUKKING van den Hoogen 
R aad . 

Schoolrieldhefjing voor het lager onderwijs 
in de gemeente Voerendaal. 

Volgens de a rtt. 265b en 265d der ge
meentewet, die ten deze toepasselijk zijn, 
moet het beroep in cassatie ingesteld wor
den door den Burgemeester of een in de 
gemeenteverordening aangewezen ambte- ' 
naar. Niet-ont,vankelijkverkla.ring van Bur
gemeester en Wethouder s in hun beroep. 
- \,Vaar blijkens a rt. 2 der ten deze toe- 1 

passelijke gemeenteverordening het bedrag 
dè'r schoolgéldheffing geheel afhankelijk is 
van den aanslag in de Rijksinkomsten
belasting, is a rt. 3, 3de lid wel in dien zin 
te verstaan. dat onder vermindering van 
den aanslag ook is begrepen het geval. 
dat een aanslag verminderd wordt ten 
gevolge van een plaats gegrepen hebbende 
ontheffing en niet a lleen wanneer men te 
doen heeft met een verandering. die het 
gevolg is van reclame of beroep. Echter 
moet de aanslag in de Rij ksinkomsten
belasting steeds grondslag der heffing van 
het schoolgeld blijven. - Terecht heeft 
de Raad van Beroep, 1111 aan belangheb
bende ontheffing van zij n aanslag in de 
R ij ksinkomstenbelasting over 1/3 van dien 
aanslag was ver leend, den aanslag in de 
schoolgeldheffing ook met 1/3 verminderd. 
(Implicite is de onjuistheid van het cas
satiemiddel van B. en W ., dus evenzeer 
aangenomen, a ls dit uitdrukkelijk is ge
schied met dat rnn belanghebbende). 

De H ooge Raad enz. ; 
Gezien · de beroepen in cassatie van : 
1°. Burgemeester en Wethouders der ge

meente Voerendaal, en 2°. A. te X., tegen de 
uitspraa k van den R aad van Beroep voor de 
directe belastingen te Maastricht, d.d. 29 Maart 
1926, betreffende den aan laatstgemelde opge
l egden aanslag in de schoolgeldheffing voor het 
lager onderwijs in de gemeente Voerendaal, 
over het belastingjaar 1922/1923 ; 

Gezien de stukken ; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Procureur-Generaal, strekkende tot verwerping 
van beide beroepen ; 

0. dat t en deze vaststaat : 
dat A. te X., voor het belastingjaar 1 Sept . 

1922- 30 Aug. 1923, is aangeslagen in de 
schoolgeldheffing op het lager onderwijs voor 
een bedrag van f 16.20 ; 

dat, nadat hij vruchteloos tegen dezen aan
slag was opgekomen bij den gemeenteraad van 
Voerendaal, de Raad van Beroep, op het be
roep van belanghebbende, bij de bestreden 
uitsfraak dezen aanslag heeft teruggebracht 
op 10.80, zulks op grond : 

"dat de appellant vraagt, dat zijn aanslag 
in het schoolgeld over het jaar 1922- 1923 
met 2/3 zal worden verminderd, op grond, dat 
hij over het jaar 1923 werkeloos is geweest 
en over het belastingjaar 1922-1923 over 
een tijdvak van 4 maanden ontheffing heeft 
verkregen van zijn aanslag in de Rijksinkom
stenbelasting ; 

,,dat, volgens art. 3, a l. 3 der heffingsver
ordening van Voerendaal, bij vermindering 
van den aans lag in de Rijksin komstenbelasting 

het schoolgeld slechts naar den grondslag 
van het verminderd zuiver inkomen verschul 
digd is; 

,.dat door de aan appellant verleende ont
heffing van 4 maanden van zijn aanslag in de 
Rijksinkomstenbelasting is te kennen gegeven, 
dat door hem over die 4 maanden geen be
lasting is verschuldigd, hetgeen a ls een ver
mindering met 1/3 van den aanslag kan worden 
aangemerkt ; 

"dat dus eveneens appellants aanslag in het 
schoolgeld over het schooljaar 1922- 1923 met 
1/3 moet worden verminderd" ; 

0., dat Burgemeester en Wethouders tegen 
deze uitspraak hebben aangevoerd, dat vol
~ens a rt. 3, a l. 3 der in deze toepasselijke 
heffingsverordening er geen reden tot ver
mindering aanwezig is. da~r weliswaar aan A. 
over vier maanden ontheffing van zijn aanslag 
in de Bijksinkomstenbelasting is verleend , 
doch geen vermindering van het zuiver inkomen 
heeft plaats gehad en dus de grondslag voor de 
bepaling van het verschuldigde schoolgeld on
veranderd is gebleven ; 

t erwijl A. in zijn beroepschrift in cassatie 
heeft betoo~d, dat hij 1 J a n. 1923 uit zijn 
betr ekking 1s onts lagen en het geheele jaar 
1923 werkeloos is geweest en het nn niet aan
gaat hem schoolgeld te doen betalen over een 
tijdvak van Jan. tot en met Aug. gedurende 
hetwelk hij slechts een pensioen van f 7 heeft 
gehad, zoodat de aanslag niet met 1/3 doch 
met 2/3 moet worden verminderd; 

0., dat de verordening op de heffing van 
schoo.!geld voor het gewoon lager onderwijs 
en voor het vervolgonderwij s in de gemeente 
Voerendaal van 11 Oct. 1921 luidt: 

Art . 1. Ten behoeve van · de gemeente 
wordt ter tegenoetkoming in de kosten van 
het openbaar gewoon lager onderwijs en van 
het openbaar vervolgonderwijs, welke voor 
rekening van de gemeente blij ven, van de 
ouders der schoolgaande kinderen, of, bij ont
stentenis van beide ouders, van die kinderen 
zelven, een schoolgeld geheven. Gelijke heffing 
geschiedt van de ouders der kinderen , die op 
de bijzondere scholen a ls in art. 88 der lager
onderwijswet 1920 bedoeld schoolgaan, of, bij 
ontstentenis van beide ouders, van de kinderen 
zelven. 

Art . 2. 1°. De schoolgeldplichtigen worden 
ingedeeld in klassen. 

2°. Als grondslag voor deze indeeling wordt 
genomen het zuiver inkomen der schoolg_eld
plichtigen volgens de kohieren van de R1Jks
inkomstenbelasting voor het loopende jaar, of, 
zoo dat inkomen nog niet op deze wijze is be
paald, volgens die kohieren over het laatst 
verloo.12en belastingjaar en, indien ook dat niet 
mogehjk blijkt of de schoolgeldplichtigen niet 
in de Rijksinkomstenbelasting zijn aanges lagen, 
volgens schatting door Burgemeester en Wet 
houders, met inachtneming van de bepa lingen 
van hoofdstuk II en art. 31 der wet op de 
in komsten belasting 1914. 

Art. 3. 1. H et schoolgeld bedraagt ... 
3. Bij vermindering van den aanslag in de 

Rij ksinkomsten belasting is het schoolgeld slechta 
naar den grondslag van het verminderd inko
men verschuldigd. 

Art. 5. Het belastingjaar begint 1 Sept. en 
eindigt 31 Aug. 
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0. ten aanzien van het cassatieberoep, in
gesteld door Burgemeester en Wethouders : 

dat, waar volgens de ten deze toepasselijke 
artt. 265h en 265d der gemeentewet het beroep 
in cassatie ingesteld moet worden door den 
Burgemeester of door den in de belastingver
ordening aangewezen ambtenaar, Burgemeester 
en Wethouders niet bevoegd zijn zulk een 
beroep in te stellen, zoodat zij in hun cassatie
beroep niet-ontvankelijk zijn ; 

0. ten aanzien van het cassatieberoep van A. : 
dat bljjkens art. 2 der bovenvermelde ver

ordening het bedrag der schoolgeldheffing ge
heel afhankelijk is van den aanslag in de Rijks
inkomstenbelasting en nu wel art. 3, a l. 3 in 1 

dien zin is te verklaren, dat onder vermin
dering van den aanslag niet alleen moet wor
den begrepen het geval, dat die aans lag ver
minderd wordt ten gevolge van reclame of 
beroep, doch ook ten gevolge van een plaats 
gegrepen hebbende ontheffing, maar dat toch 
steeds de aanslag in de Rijksinkomstenbelas
ting grondslag der heffing van het schoolgeld 
moet blijven; 

dat hieruit volgt, dat de Raad van Beroep, 
nu aan den belanghebbende over een bed rag 
van 1/3 - vier maanden - van zijn aanslag 
in de Rijksinkomstenbelasting over 1922/1923 
ontheffing was verleend, terecht den aanslag 
in de schoolgeldheffing met 1/3 heeft vermin
derd; 

dat immers dit verband met den aanslag , 
in de Rijksinkomstenbelasting geheel zou ver
loren gaan, wanneer op grond van het missen 
van inkomst en in de maanden Mei tot en met, 
Aug. 1923, dus op grond van een gebeurtenis, 
die met de aanslagsregeling in de Rijksinkom
stenbelasting over 1 Mei 1922- 30 April 1923 
niets te maken heeft, vermindering van heffing 
zou worden verleend ; 

dat derhalve de grief van A. ongegrond is ; 
Rechtdoende: 
Ten aanzien van het cassatieberoep ingesteld 

door Burgemeester en Wethouders der gemeente 
Voerendaal: 

Verklaart dat beroep niet-ontvankelijk; 
En ten aanzien van het cassatieberoep van A.: 
Verwerpt het beroep. (Gem.-Stem.) 

7 Octobe,r 1926. BEsLUIT tot wijziging en aan
vulling van het Koninkljjkbesluit van den 
llden Juli 1922 (Staatsblad n°. 444) tot 
vaststelling van een algemeenen maatregel 
van bestuur, bedoeld in artikel 181 der 
Pensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240). 
s. 351. 

1926, n°. 897, afd. A.S. en van 2 October 1926, 
n°. 4826, afd. C. ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. I. In Ons besluit van den llden Juli 

1922 (Staatsblad no. 444) worden de navolgende 
wijzigingen en aanvullingen aangE\bracht : 

a. Artikel 3 wordt gewijzigd als volgt : 
In het eerste lid wordt in plaats van: ,.geven 

de ambtenaren" gelezen : ,.geven de deelgerech
tigden in het fonds", in plaats van: ,.de drie 
uit de ambtenaren of uit de gepensionneerde 
ambtenaren": ,,de drie uit die deelgerechtié,den" 
Na "Ts deze een gepensionneerd ambtenaar" 
wordt ingevoegd : ,,of een zonder pensioen, 
doch met behoud van uitzicht op gezinspensioen 
ontslagen ambtenaar". De woorden "met pen
sioen" vervallen. 

In het tweede lid wordt in plaats van : ,.ieder 
ambtenaar" gelezen: ,.ieder deelgerechtigde". 

In het derde lid wordt in plaats van: .,van 
den ambtenaar" gelezen : ,. van hem die de 
aanbeveling doet". 

b. Artikel 4 wordt gewijzigd als volgt : 
Het eerste lid wordt gelezen: ,.De Pensioen

raad onderzoekt of de aanbevolenen en of zij, 
die eene aanbeveling hebben gedaan, deel
gerechtigden in het fonds zijn." 

In hPt derde lid wordt in plaats van: .,niet 
zijn ambtenaren" gelezen: ,,niet zijn deelge
iechtigden in het fonds". 

In liet vierde lid wordt in plaats van : .,niet 
is ambtenaar of gepensionneerd ambtenaar" 
gelezen: ,.niet is deelgerechtigde in het fonds" . 

c. In het C'erste lid van artikel 5 worrlt 
tweemalen in plaats van : ,,ambtenaar" gelezen : 
,,deelgerechtigden ''. 

d. In artikel 6 wordt in plaats van: .,uit 
de ambtenaren of gepensionneerde ambtenaren" 
gelezen : ,.uit de deelgerMhtigden". 

e. :rn het vierde lid van artikel 7 wordt 
in plaats van : ,,r, s en t" gelezen : ,,u, v 
en w". 

/. Jn het tweede lid van artikel 8 wordt 
tusschen "te ,~ehooren tot.'' en "reeds" inge
voegd: .,eene . 

g • Aan het slot van het eerste lid van 
artikel 10 wordt de punt vervangen door een 
puntkomma. Aan dit lid wordt toegevoegd : 

"c. de bezoldigin_g tot een niet vast hedrag 
eene belangrijke verhooging of verlaging onder
gaat als gevolg van eene ingrijpende uitbreiding 
of inkrimping van de diensten, waarvoor ziJ 
wordt verleend." 

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

Financiën, van Binnenlandsche Zaken en Land
bouw, van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap
pen en van Justitie van 26 ,Juli 1926, n°. 68, 
Afdeeling Pensioenen en Eeredienst.en ; van 
%6 Juli 1926, n°. 1162, afd. A.S.C. ; van 26 Juli 1 

1926, n°. 3565, afd. C. en van 26 Juli 1926, 
n°. 800a, afd. A.S. ; 

h. In artikel 11 wordt in plaats van : .,stor
ten de besturen dier lichamen telken jare vóór 
31 December bij een betaalmeester of giree-

' ren zij vóór dien datum aan het fonds" ge
lezen : ,.gireeren de- besturen dier lichamen 
telken jare vóór 31 December aan het fonds 
(postrE\kening n°. 74500)". 

i. Artikel 12 vervalt. 

Den Raad van State gehoord (advies van 
7 September 1926, n°. 2o); 

j. Artikel 13 wordt gewijzigd a ls volgt: 
In het eerste lid wordt m plaats van: ,.Telken 

jare vóór 1 F ebruari geeft Onze Minister van 
1 Arbeid aan de in artikel 4, eerste lid, h en i 

der Pensioenwet genoemde lichamen en geeft 
Onze Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel aan de lichamen, in dat artikel, ge
noemd onder i, op, de bedragen" gelezen : 

Gelet op het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 1 October 1926, n°. 147, 
Afdeeling Pensioenen en Eerediensten ; van 
2 October 1926, n°. 6271, B.B. ; van 2 October , 

,.Telken jare vóór 1 Februari geeft Onze Mi
nister van Arbeid, Handel en Nijverheid aan 
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de in artikel 4, eerste lid, h, i en j der Pensioen
wet genoemde lichamen op de bedragen." 

Het tweede lid wordt gelezen : ,,Deze be
dragen gireeren die lichamen vóór 1 April aan 
's Rijks kas (postrekening no. l)". 

k. Artikel 14 wordt gewijzigd a-ls volgt : 
In het eerste lid wordt in plaats van : ,.Onze 

Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel" 
gelezen: ,,Onze Minister van Binnenlandsche 
Zaken en Landbouw." 

In het tweede lid wordt in plaats van : 
"storten de in dat lid bedoelde besturen vóór 
1 April bij een betaalmeester of ~ireeren zij 
vóór dien datum aan 's Rijks kas ' gelezen : 
"gireeren de in dat lid bedoelde besturen vóór 
1 April aan 's Rijks kas (postrekening n°. l)". 

l. Artikel 15 wordt gewijzigd als volgt : 
In het eerste lid wordt na "boventallige 

onderwijzers", ingevoegd: ,,vakonderwijzers, 
assistenten en beambten" en wordt in plaats 
van: ,,1 Januari, 1 April, 1 Juli en 1 October" 
gelezen: ,,15 Maart en 15 September". 

In het tweede lid wordt tweemalen in plaats 
van: ,,ondenvjjzers" gelezen: ,,_personen" en 
in plaats van: ,,storten": ,,gireeren". De 
woorden : ,, bij een betaalmee~ter of gireeren 
zij vóór dien datum" vervallen. Aan het slot 
van dit lid wordt toegevoegd : ,,(postrekening 
n°. l )". 

m. Artikel 16 wordt gewijzigd als volgt: 
Achter litt. m wordt ingevoegd: . 
n. klerk of schrijver van een hoofdinspecteur 

of een inspecteur van het lager onderwijs ; 
o. klerk of schrijver bij een inspecteur van 

de lichamelijke o_pvoeding ; 
p. schrijver biJ het Cent.raai College voor 

de Reclasseering ;". 
De litt. n tot en met v worden litt. q tot en 

met y. 
Aan het slot van dit artikel wordt de punt 

vervangen door een puntkomma. Aan dit artikel 
wordt toegevoegd : 

z. vroedvrouw in dienst van een gemeente
geneesheer. 

n. Artikel 17 wordt gelezen : 
,,Het orgaan, dat een ambtenaar ontslaat, 

wijst dezen, indien het meent, dat hij geen 
recht op pensioen heeft ten laste van het fonds 
en hij niet benoemd wordt in een andere be
trekking, waaraan uitzicht op zoodanig pensioen 
is verbonden, of zijne benoeming in zoodanige 
betrekking meer dan drie maanden na het 
tijdstip van ingang van zijn ontslag ingaat, 
onverwijld op artikel 44, eerste lid, juncto 
artikel 95 der Pensioenwet." 

o. In artikel 18 wordt in plaats van : ,,vóór 
den 15den der tweede maand van elk kwartaal" 
gelezen: ,,vóór den lsten Mei en den ' lsten 
November" en in plaats van : ,,over het laatst 
verstreken kwartaal": ,,over het met 15 Maart, 
respectievelijk 15 September te voren geëindigd 
half jaar". 

p. Artikel 23 wordt gewijzigd als volgt: 
In het eerste lid wordt na "bedraa§!'" en 

,,aangewezen" ingevoegd: ,,ten hoogste'. 
Het derde lid vervalt. Licl 4 en lid 5 worden 

lid 3 en lid 4. 
q. In artikel 24 vervallen de woorden: · ,,of 

o_p wachti,eld gesteld" .~n "resp~!ievelijk aan 
dien van rngang van ZIJn ontslag . , 

r. Aan het slot van artikel 27 vervalt de 
punt en wordt de volgende zinsnede toegevoegd, 
"met dien verstande, dat de toezending aan 
den Centralen Raad van Beroep van de .in 
eerstgenoemd artikel bedoelcle stukken ge
schiedt binnen vier maanden nrdat de Pensioen, 
raad het in dat artikel bedoelde afschrift heeft 
ontvangen". • 

s. Na. artikel 27 wordt ingevoegd een nieuw: 
artikel, luidende : 

,,Art. 27a. Onverminderd het bij artikel 116, 
eerste lid in verband met artikel 120 der 
Beroepswet bepaalde, zendt de griffier van den 
Centralen Raad van Beroep binnen drie dagen 
na de uitspraak van dien Raad een zakelijk 
uittreksel daarvan aan het orgaan, in welks 
dienst de in artikel 127, eerste lid der Pensioen
wet bedoelde klager is of laatstelijk geweest is!' 

t. In artikel 33 onder litt. t, wordt in plaats 
van: ,,klerk of schrijver van een inspectetU 
van het lager onderwijs" gelezen : ,,klerk of 
schrijver bij het Centraal College voor de Reclas; 
seering". 

u. Artikel 34 wordt gewijzigd als volgt : 
In het tweede lid wordt in plaats van "stort" 

gelezen : ,,gireert" De woorden: ,,bij een be
taalmeester of gireert het" vervallen. Aan 
dit lid wordt toegevoegd : ,,(postrekening 
n°. 74500)". Het derde lid vervalt. 

Art. II. Het in artikel 18 van Ons besluit 
van den ,!den Juli 1922 (Staatsblad n°. 444) 
bedoelde model A wordt ~elezen als in de aan 
dit besluit toegevoegde bijlage. 

Art. III. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin het 18 
geplaatst. . 

Onze Ministers zijn, ieder voor zooveel hem 
aaDgaat, belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrüt zal worden ge
zonden aan den Raad van State en aan den 
Pensioenraad. 

Het Loo, den 7den October 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, DE GEER. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw, 
J. B. KAN. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

WASZINK. ' 
De Minister van Justitie, J. D0NNER; 

( Uitgeg. 15 Oct. 1926.) ! 
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N I h d b 1 aam, voor etters en ges ac t van en am tenaar . 
... ( Al pha betisch-lexicografisch.) 

(Gèslacht aan te duiden met M. of V.) 

~ Datum van geboorte. 

.., Betrekking en lichaam of inrichting, 
ambtenaar in dienstbetrekking is . 

waarbij de 

Gezag dat heeft benoemd. 
(BIJ benoeming niet door, maar •anwege het 
bevoegd gezag te vermelden of het recht van 

t benoemen steunt op wet, verordening of in-
structie en - zoo ja - op welke. Afschrift van 
de betrokken verordening, regeling of instructie, 
indien niet reeds vroeger ingezonden, in te 
zenden.) 

Datum en nommer van het besluit tot benoeming, 
bevordering of terugstelling. 

Datum en nommer van het Koninklijk besluit tot 
aanwijzing van het bijzonder gymnasium op 
~rond van art. 167 der Hooger Onderwyswet. 

Vo doet de school aan de eischen, geste d bij 
art. 45ter, 2 tot en met 9 der wet tot regeling 

t van het middelbaar onderwijs ? 
Datum en nommer van het besluit waarbij aan 

de(nJ betrokken school, cursus, vereeniging of 
bon Rijkssubsidie is toegekend. 

(Alleen in te vullen wanneer door de aanwÏzing, 
de voldoening of de toekenning van het au sidie 
de hoedanigheid van ambtenaar wordt verkregen.) 

Datum ,·an ingang der benoeming, bevordering 
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is aan de voldoenin~ van een voorschrift in wet, 
verordenin! of rege ing (bijv. een bepaling om-
trent beëe iging). 

Datum met ingan! waarvan de hoedanigheid van ... ambtenaar wer verkregen. lllfl " (Datum van ingang van de in kolom 4b bedo'elde 
aanwijzing of van ingang van het Rijkssubsidie; 
datum met inganf. waarvan de betrokken bij-
zondere school vo doet aan de in art. 4, eerste 
lid a, b of d der Pensioen wet 1922 (Staatsblad 
n°. 240) -bedoelde eischen.) 

~ 

Bijzondere bepalingen in het besluit van benoe--.:-
ming, bevordering of terugstelling. 

(Aard en duur der benoeming, be.vordering of 
terugstelling ; diensten die niet gedurende het 

Lt geheele jaar werkzaamheden vereischen ; ver-
schillende werkzaamheden, die worden geacht 

' 
in één betrekking te worden vervuld, met ,ver-
melding van de ioedkeuring door de Kroo"n of 
door gedepu~er e staten.) 
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Betrek kin~ die de ambtenaar vóór de benoeming 
te- bekleed e. 

-?t 
Tijdvak gedurende hetwelk de ambtenaar cvóór 

de benoeming in lossen dienst is geweest ? 
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,t on bezoldigde betrekking gediend of is hij vóór 
de benoeming in zijdelingschen dienst geweest ? 

Datum van i~gang der bezoldigiz:,g of bedrag en 
0, 
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" van het traktement of van de geldswaarde van 
de emolumenten. -
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7 October 1926. KONINKLIJK BESLUIT. 
Het achtste lid van art. 101 opent niet 

de gelegenheid om de vergoeding, bedoeld 
in het eer~te lid, te verminderen met het 
bedrag, dat over een der voorafgaande 
jaren door een beweerde onjuiste bere
kening t e veel aan vergoeding zou zijn 
toegekend. 

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

het bestuur der Vereeniging tot stichting en 
instandhouding van eene school met den 
Bijbel t P, Vries, gevestigd te Vries, t egen het 
beslui t van Gedeputeerde Staten van Drenthe 
van 8 Juni 1926, n°. 33, waarbij ongegrond is 
verklaard zijn beroep tegen het besluit van 
den Raad van Vries v11,n 2 Februari 1926, 
waarbij ten behoeve van de van deze Ver
eeniging uitgaande bijzondere school voor 
gewoon lager onderwijs aldaar overeenkomstig 
art,. 103, vierde lid, der Lager-Onderwijswet 
1920 het bedrag der vergoeding, bedoeld in 
art. 101, eerste lid, dier wet over 1924 is vast
gesteld en t evens ingevolge het achtste lid van 
dit artikel eene verrekening heeft plaats 
gevonden in verband met de over de jaren 
1922, 1923 en 1924 werkelijk gemaakte kosten , 
bedoeld in het vijfde lid van genoemd artikel ; 

Den Raad van St&te, A'deeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
15 September 1926, n°. 841 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
!i Oct. 1926, n°. 12046, Afd. L. 0. F . ; 

0. dat de Raad der gemeente Vries bij 
besluit van 2 Februari 1926 o. a. de vergoeding 
van de kosten van instandhouding der boven
bedoelde school over het jaar 1924, berekend 
overeenkomsti~ art. 101, zevende lid, der 
Lager-OnderwiJswet 1920, heeft bepaald op 
f 354.53 ½ en daarop in mindering heeft 
gebracht f 41.44, zijnde het bedrag, dat naar 
het oordeel van den gemeenteraad over de 
jaren 1922, l 923 en 1924 te veel aan vergoeding 
is uitgekeerd ; clat, nadat het schoolbestuur 
van dit raadsbesluit bij Gedeputeerde Staten 
in beroep was gegaan, deze bij besluit van 
8 ,Juni 1926, n°. 33 dat beroep ongegrond 
hebben verklaat'd, uit overweging dat de raad 
der gemeente Vries ingevolge art. 101, achtste 
lid, der Lager-Onderwijswet 1920 het bedrag 
der vergoeding van de kosten van instandhou
ding over 1924 heeft verminderd met f 41.44, 
welke som naar 's Raads oordeel over 1922 
ten onrechte als vergoeding zou zijn uitgekeerd, 
doordat daarbij rekening werd gehouden met 
de salarissen van de helpsters voor het vak 
nuttige handwerken, in 1922 aan de openbare 
scholen verbonden, en met de premil'n, inge
volge de Invaliditnitswet voor deze helpsters 
door de gemeente betaald ; dat het achtste 
lid van art. 101 der wet berekening vordert 
dn over het drie-jarig tijdvak werkel\ik ge
maakte kosten, bedoeld in het vijfrle lid van 
dat artikel ; dat krachtens J,et vijfde lid van 
art. 101 als kosten, bedoeld in het tweede, 
derde en vierde lid van dat artikel, in a&n
merking komen de kosten volgens art. 55 
onder e tot en met h en o, alsmede die van 
instandhouding; dat de wedden en jaarwedden 
der vakonderwijzers daarbij niet zijn vermeld, 
t erwijl deze wedden ook niet worden gerang-

schikt onder de uit,gaven ter verzekering van 
den goeden gang van het onderwijs, a ls onder 
letter o der wet bedoeld, zoodat zij niet behooren 
tot de werkelijk gemaakte kosten, als bedoeld 
in het achtste lid van art. 101 ; dat. hetzelfde 
geldt ten aanzien van de ingevolge de Inva
liditeitswet voor de vakonderwijzers betaalde 
premiën ; dat bij de bepaling van het jaarlijks 
wegens kosten van instandhouding uit t e keeren 
bedrag, rekening dient te worden gehouden : 
1 °. met het gemiddeld ~etal leerlingen over 
het betrekkelijk dienst1aar der bijzondere 
Rchool en 2°. met het gemiddAld bedrag per 
leerling <lAr kosten van het overeenkomstige 
openbare onderwijs over hetzelfde dienstjaar; 
dat het sub 2° bedoeld gemiddeld bed._rag 
stijgt, naarmate het totaal bedrag der kosten 
van het overeenkomstige openbare onderwijs 
hooger ie berekend ; dat de raad der gemeente 
Vries bij de berekening van de vergoeding 
over 1922 t en onrechte de jaarwedden van de 
vakonderwijzeressen en de voor haar ingevolge 
de Invaliditeitswet betaalde premiën in de 
genoemde totaalkosten 'heeft begrepen, zoodat 
ook het gemiddeld bedrag per leerling en 
dientengevolge de uitgekeerde vergoeding t-e 
hoog is berekend en wel tot een bedrag van 
f 41.44 ; dat dan ook, indien de vergoeding 
over 1922 op de juiste wijze ware berekend, 
het schoolbestuur over dat jaar, dfir ook over 
de dri ejaarlijksche periode, f 41.44 minder zou 
hebben ontvangen, zonder dat het op dat 
bedrag nog eenige aanspraak zou hebben kun
nPn doen gelden; da t mitsdi en rle Raad der 
gemeente Vries bedoeld bedrag van f 41.44 
t-erecht op de vergoeding over 1924 .in minde
ring heeft oebracht; dat van dit besluit, van 
Gedeputeer:Îe Staten het schoolbestuur bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
de vaststelling van de vergoeding over 1922 
bij raarl sbesluit van 22 Oct. 1923 op 2 Febr. 
1926 onherroepelijk was geworden; dat , neemt 
men aan, dat dergelijke raadsbesluiten t e 
allen tijde door den Raad herzien kunnen 
worden, voo~ d E} schoolbesturen alle rechts
zekerheid verloren zou gaan : dat weliswa-ar 
bij het raadsbesluit van 2 Februari 1926 ook 
de drie- jaarlijksche afrekening, bedoeld in het 
achtste lid van art. 101, plaa ts vond, maar 
dat deze ve,·reken,ng van de uitgaven van 
het schoolbeot,uur met de gemeentelijke ver
goedingen allerminst aanleiding mag zijn om 
de onherroepelijk geworden besluiten van den 
gemeenteraad tot vaststelling van de ver
goeding over vroegere jaren te herzien ; dat 
zelfs al ware het herzien van een onherroe
pelijk geworden raadsbesluit mogelijk, deze 
herziening, in dit geval nog in strijd 1ou zijn 
met Ons besluit van 27 Mei 1926 (8taatsNnd 
no. 154); 

0. dat art. 101, achtst e lid, der Lager
Onderwijswet 1920 voorschrijft, dat om de 
drie jaren de vergoeding, bedoeld in art. 101, 
eerste lid , moet worden verminderd tot het 
bedrag, hetwelk noodig is tot goedmaking van 
de over dat tijdvak t en behoeve van de bij
zondere school werkelijk gemaakte kosten, na 
aftrek van de schoolgelden ; dat mitsdien deze 
vermindering moet plaats vinden, indien en 
voor zoover het totaal bedrag der over de drie 
jaren t,oegekende vergoedmgen het bedrag 
van de over die jaren ten behoeve van de 
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bijzondere school werkelijk gemaakte kosten, 
verminderd met de schoolgelden, overschrijdt ; 
dat echter art. 101, achtste lid, der wet niet 
de gelegenheid opent om de vergoeding te 
verminderen met het bedrag, dat over een 
der voorafgaançle jaren door eene beweerde 
onjuiste berekening te veel aan vergoeding 
zou zijn toegekend ; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedge, ouden en verstaan : 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 
8 Juni 1926, n°. 33 en met wijziging van het 
besluit van den Raad der gemeente Vries van 
2 Februari 1926 de in dat raadsbesluit toege
paste vermindering met f 41.44 van het bedrag 
der vergoeding over het jaar 1924 voor de 
vorenvermelde biJzondere ·school te doen ver
vallen. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast enz. (A. B.) 

7 October 1926. Ko1''\NKLIJK BESLUIT. 
Het niet-verhalen van pensioensbijdragen 

door eene gemeente op hare ambtenaren, 
is aan te merken als eene beslissing, in 
art. LXXXVIII der wet van 28 Mei 1925 
(Stbl. n°. 216) bedoeld. - Wijziging dezer 
be~lissing had krachtens laatstgemelde 
wetsbepaling dus vóór 1 September 1925 
behooren te geschieden. 

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

den Raad der gemeente Dreischor, tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Zeelqnd 
van 28 Mei 1926, n°. 42, 1° afdeeling, waarbij 
goedkeuring is onthouden aan zijn besluit van 
19 Mei 1926 tot verhaal van de bijdragen 
wegens inkoop van diensttijd voor pensioen ; 

De Raad van .State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
15 September 1926, n°. 834; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van 4 October 19?6, n°. 5, afdeeling 
Pensioenen en Eerediensten ; 

0. dat de Raad der gemeente Dreischor in 
zijne vergadering van 19 Mei 1926 heeft be
sloten, overeenkomstig art. 137, eerste lid, der 
gewijzigde Pensioenwet 1922 tot verhaal van 
een vierde deel der bijdragen, bedoeld in art . 
135 dezer wet, op de vóór 1 Juli 1922 ontslagen 
ambtenaren der gemeente ; 

dat Gedeputeerde Staten van Zeeland bij 
besluit van 28 Mei 1926, 1° afdeeling, n°. 42, 
aan dit besluit hunne goedkeuring hebben ont
houden, uit overweging, dat tot 19 Mei 1926 
in de gemeente Dreischor geenerlei bepaling 
nopens het uitoefenen van het hier bedoelde 
verhaal was vastgesteld; dat in het niet-vast
stellen van eenige bepaling nopens het uit
oefenen van het verhaal de beslissing ligt 
o:pgesloten, dat dit verhaal niet zal worden 
mtgeoefend ; dat het verhaal, bedoeld in art. 
135, juncto art. 137 der Pensioenwet 1922 
oorspronkelijk was toegelaten tot een maximum 
van 1 / 4 van het bedrag hetwelk door de gemeente 
verschuldigd was en dat dit maximum bij de 
wijziging in de Pensioenwet 1922 gebracht bij de 
wet van 28 Mei 1925 (Staatsb/,ad n°. 216) ver
hoogd is tot de helft ; dat art. LXXXVIII van 
laatstgenoemde wet bepaalt, dat een lichaam 

zijne beslissing, genomen volgens art. 137, 
eerste lid, der Pensioenwet, zooals dat vóór 
1 Juli 1925 luidde, vóór 1 September 1925 
kan herzien ; dat de Raad der gemeente. 
Dreischor, zij het dan stilzwijgend eene be
slissing ten aanzien van het bij de Pensioenwet 
toegelaten verhaal heeft genomen en dat her
ziening dier beslissing, mits met inachtneming 
van de bij art. LXXXVIII voormeld gestelde 
voorwaarden, toelaatbaar was ; dat evenwel 
die herziening had moeten geschieden vóór 
1 September 1925 en dat, nu zij geschied is 
na dien datum, te weten op 19 Mei 1926, zij 
geacht moet worden te zijn geschied in strijd 
met de wet; 

dat van het besluit van Gedeputeerde Staten 
de Raad van de gemeente Dreischor bij Ons 
in beroep is gekomen, aanvoerende dat zijns 
inziens zijn besluit niet in strijd met de wet is ; 

0. dat blijkens de stukken de gemeente 
Dreischor vóór 1 Juli 1925 geen verhaal van 
pensioensbijdragen op hare ambtenaren toe
paste, 

dat dit niet-verhalen van pensioensbijdragen, 
waarvoor een uitdrukkelijk raadsbesluit niet 
was vereischt, is aan te merken als eene be
slissing, in art. LXXXVIII der wet van 28 Mei 
1925 (Staatsb/,ad n°. 216) bedoeld; 

dat wijziging van deze beslissing krachtens 
laatstgemelde wetsbepaling vóór 1 September 
1925 had behooren te geschieden ; 

dat, nu zulks eerst op 19 Mei 1926 is geschied, 
Gedeputeerde Staten terecht aan het raads
besluit hunne goedkeuring hebben onthouden ; 

gezien de genoemde wetten ; 
hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Financiën is belast, enz. 

(W.v.G.) 

7 October 1926. BESCHIKKING van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw 
tot wijziging van de beschikking van 
29 Juli 1902 houdende uitvoering van de 
Boterwet. 

De Minister vain Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw; 

Gezien de ministerieele beschikking van 
29 Juli 1902, (Ned. Staatse. van 31 Juli 1902, 
n°. 177), laatstelijk gewijzigd bij ministerieele 
beschikking van 15 Maart 1926, Directie van 
den Landbouw, n°. 296, 5de afd., houdende, 

, met intrekking van vroegere beschikkingen, 
nadere uitvoering van art. 11, derde lid, juncto 
art. 7, lste lid der Boterwet ; 

Heeft goedgevonden: 
achter het bepaalde sub ju van paragraaf 4 

van eerstgenoemde beschikking het volgende 
toe te voegen : 

,,jrn. op verpakkingen van margarine, be
stemd voor Zewden, mag in plaats van het 
woord "Margarine" de aanduiding "Import
margarine" worden gebezigd ; 

voor die aanduiding is afwijking geoorloofd 
van den vorm en de afmetingen in paragraaf 1 
dezer beschikking ten opzichte van het woord 
,,Margarine" bepaald; 

vrijheid wordt gelaten, wat betreft het aantal 
malen, dat de aanduiding is aan te brengen". 

(B.) 
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7 October 1926. BESCHIKKING van den Hoogen_ 
Raad. 

De beslissing van het A,·mbestuur, dat 
aan een behoeftige, als bedoeld in art. 28, 
ondersteuning zal worden verschaft, is 
weliswaar onaantastbaar, doch dit neemt 
niet weg, dat, indien het Armbestuur voor 
de onderhoudskosten verhaal zoekt op 
hem, die ingevolge de wet tot des onder
steunden onderhoud gehouden zijn, dit 
Bestuur bij ontkentenis zal hebben te be
wijzen, dat alle vereischten, door de wet 
voor de beweerde gehoudenheid tot onder
houd gesteld, dus o. m. het vereischte van 
,,behoeftig zijn", aanwezig zijn. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Tak: 
De Procureur-Generaal ; 
0. dat, noch uit de woorden noch uit de 

geschiedenis der Armenwet blijkt, dat men 
heeft willen breken met het juiste en ook voor 
dit geval uiterst billijk beginsel van art. 1902 
B. W.; 

dat, rlit zoo zijnde, van omkeering van den 
bewijslast door het Hof geen sprake is, integen
deel terecht is aangenomen, dat verzoekster 
de juistheid harer posita had aan te toonen, 
daar deze werden ontkend en betwist ; 

dat, ware het anders, de wetgever met, eene 
eenvoudige executoirverklaring had kunnen 
volstaan en de verdere tusschenkomst des 
rechters uitdrukkelijk had kunnen uitsluiten 
en had moeten uitsluiten; 

Concludeert tot verwerping van het beroep. 
Beschikking van den Hoogen Raad : 
De Hooge Raad enz. ; 
Gezien bovenstaand verzoek~chrift, het daar

tegen ingediend verweerschrift en de conclusie 
van den Adv.-Gen. Tak, namens den Proc.-Gen., 
strekkende tot enz. ; 

0. dat kan worden toegegeven, dat de be
slissing van het Armbestuur, dat aan een 
behoeftige als bedoeld in art. 28 der Armen
wet ondersteuning zal worden verschaft, is 
onaantastbaar, maar dit niet wegneemt, dat, 
indien het Armbestuur krachtens art. 63 der 
Armenwet voor çl.e kosten van verzorging, door 
dat Bestuur ter uitvoering van eene beslissing 
als voorbedoeld gemaakt, verhaal zoekt "op 
hen, die ingevolge de wet tot zijn ( des onder
steunden) onderhoud gehouden zijn", gezegd 
Bestuur bij ontkentenis zal hebben te bewijzen, 
dat alle vereischten, door de wet voor de be
weerde gehoudenheid tot onderhoud gesteld 
aanwezig zijn ; 

0. dat in dit geval, waarin de gehoudenheid 
tot onderhoud beweerd wordt op grond van 
artt. 376 en volg. B. W. tot die vereischten 
behoort het "behoeftig zijn" des ondersteunden, 
en dus, nu het bestaan van dat vereischte blij
kens de bestreden beschikking door den ge
requestreerde is ontkend, de bewijslast van 
het bestaan van dat vereischte op het Arm
bestm;,.r rust ; 

0. dat mitsdien het voorgestelde middel is 
ongegrond; 

Verwerpt het beroep. (B.) 

1926 

9 October 1926. RONDSCHRIJVEN van den 
Minister van Financiën aan de Commis
sarissen der Koningin in de verschillende 
provinciën, nopens verzamelattestat.iën, 
betreffende het in leven zijn van gepen
sionneerden. 

Het komt veelvuldig voor dat door de 
Gemeentebesturen de door de afdeeling Pen
sioenen en Eerediensten bij mijn Departement 
aan hen gezonden verzamelattestatiën betref
fende het in leven zijn van de gepensionneerden. 
niet aan gemelde afdeeling maar aan den 
Pensioenraad worden teruggezonden en om
gekeerd de voor dat College bestemde stukken 
aan mijn Departement worden gezonden. 

Het behoeft geen betoog dat niet alleen de 
mogelijkheid van zoek raken der gemelde 
stukken, maar ook vertraging in de betaling 
der Pensioenen hiervan het gevolg is. 

Ik za l het op prijs stellen indien U Uwe 
tusschenkomst zoudt willen verleenen om de 
gemeentebesturen in Uwe Provincie te ver
zoeken bij .de terugzending van gemelde stuk
ken nauwkeurig te letten op het adres van de 
Administratie aan welke die stukken moeten 
worden teruggezonden. Dat adres is op de 
voorzijde van de verzamelattestatie vermeld. 

(B.) 

II October 1926. BESLUIT tot nadere wijziging 
van twee reglementen voor de scheepvaart 
ter beveiliging van beweegbare spoorweg
bruggen. S. 352. 

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

Waterstaat van 6 September 1926, La. 0, 
afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Gelet op artikel 27 der Spoorwegwet en op 
artikel 4 der Locaalspoor- en Tramwegwet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
28 September 1926, no. 44); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 5 October 1926, n°. 391, 
afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
A. Het bij Koninklijk besluit van Il Sep

tember 1875 (Staatsblad n°. 169) vastgestelde 
en bij Koninklijk besluit van 28 December 1925 
(Staatsblad n°. 519) het laatst gewijzigde regle
ment voor de scheepva.art, ter beveiliging van 
beweegbare spoorwegbruggen : 

1°. in den Staatsspoorweg van Harlingen tot 
de Pruisische grenzen bij Nieuwe Schans; 

2°. over het kanaal van Apeldoorn naar 
Dieren in den Staatsspoorweg van Arnhem naar 
Zutphen, en in den Oosterspoorweg van Amers
foort naar Zutphen ; 

3°. over het kanaal van Deventer naar 
Almelo, in den Staatsspoorweg van Zutphen 
naar Deventer ; 

4°. in den Staatsspoorweg van Deventer 
naar Leeuwarden, met uitzondering van de 
kraanbrug over de Steenwijker Aa; 

5°. in den Staatsspoorweg van Meppel naar 
Groningen; 

wordt gewijzigd als volgt : 
I. Het opschrift onder 4°. wordt gelezen: 
"in den Staatsspoorweg van Deventer naar 

Leeuwarden" ; 
II. In artikel 2 onder 2 wordt de · naam 

43 
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,,Smildevaart" gewijzigd in: ,,Drentsche Hoofd· 
vaart of Smildervaart" . 

III. In artikel 2 wordt in de zinsnede, aan
vangende met de woorden : ,,Bij de bruggen is 
geplaatst een seinpaal, hoog ... enz." achter 
h et woord "bruggen" ingelascht: 

"met uit"ondering van die over de Vecht, de 
Overspitting, het Stobbegat en de Wijtgaardster 
Vaart". 

IV. In artikel 2 wordt aan het slot "en over 
het Kalkw'ijksterdiep" vervangen dool' : 

"over het Kalkwijksterdiep, over de Nieuwe 
Wetering, over de Dedemsvaart, over de Hooge
veensche Vaart, over <l e V eenscheiding en over het 
Kanaa l van Deventer naar Almelo (Snippeling)". 

B. In artikel 2, zevende lid, van het bij 
Koninklijk besluit van 21 Juli 1911 (Staatsblad 
n°. 258) onder A vastg·estelde en bij Koninklijk 
besluit van 28 December 1925 (Staatsblad 
n°. 519) laatstelijk gewijzigde reglement voor 
de scheepvaart ter beveiligmg van de beweeg
bare spoorwegbruggen over het Stad:;kanaal bij 
Bareveld, over de Ommelanderwijk bij Veendam, 
over het Meedemerdiep bij Muntendam, over het 
Winschoterdiep bij Zuidbroek in den Noord
oosterlocaalspoorweg ; over het Overijsselsch 
kanaal bij Lemelerveld in den Overijsselschen 
locaa,lspoorweg Devenier-Ommen en !Jij Raalte 
in den Staatsspoorweg Zwolle-Almelo en over 
den Drouwenermond, den Buinermond, den l sten 
Exloërmond, den 2den Exloërmond, den l sten 
Valthermond, den 2den Valthermond, het Ter 
Apelkanaal, het Ruiten-À Kanaal en het Ruiten
broekkanaal in den spoorweg Stadskanaalr-Ter 
Apelr-Rijksgrens, worden de woorden: 

"Muntendam, over het Winschoterdiep bij 
Zuidbroek, en over het Over-ijsselsche kanaal bij 
Lemelerveld en bij Raalte", vervangen door : 

"111Iuntendam, en over het Winschoterdiep bij 
Zuidbroek." 

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

Het Loo, den llden October 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, H. v. D. VEGTE. 
( Uitgeg. 25 Oct. 1926.) 

ll October 1926. BESLUIT tot aanvulling van 
het Algemeen Reglement Dienst Locaal
spoorwegen. S. 353. 

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

Waterstraat van 9 September 1926, La. M., 
afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Gelet op artikel 4 der Locaalspoor- en Tram
wegwet, zooals dat is gewijzigd bij artikel II 
der wet van 26 Juni 1926 (Staatsblad n°. 2ll); 

Den R aad van State gehoord (advies van 
28 Se)?tember 1926, n°. 46); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 6 October 1926, n°. 396, 
afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
het Algemeen Reglement Dienst Locaalspoor

wegen, vastgesteld bij Koninklijk besluit van 
3 J uni 1915 (Staatsblad n°. 230), het laatst 
gewij zigd bij Koninklij k besluit van 22 Januari 
1926 (Staatsblad n°. 12), aan te vullen met een 
artikel 7bis, luidende als volgt : 

" Bebouwing en beplanting ter plaatse van openbare 
overwegen buiten bebouwde kommen. Afwijking 
van artikel 36, tweede lid, der Spoorweywet." 

,,Art. 7bis." .,llfet afwijking van a rtikel 36, 
tweede lid, der Spoorwegwet bedragen de daar 
vermelde afst: ndcn "l'an twint ig meter en vijf
honderd mcLer voor locaalspoorwegen twaalf 
meter en driehonderdvijftig meter." 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad geplaatst en in afschrift aan den 
Raad van State medegedeeld zal w0rden. 

Het Loo, den llden October 1926. 
WI LHELMINA. 

De 111Iinister 11an Waterstaat, R. \' . D. VEGTE. 
( Uitgeg. 25 Oct. 1926.) 

11 October 1926. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het Staatsblad van de op 
25 Januari 1924 te Parijs gesloten inter
nationale overeenkomst, betreffende de 
oprichting te Par-ijs van een internationaal 
bureau voor besmettelijke veeziekten 
(Staatsblad 1926, n°. 226). S. 354. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Gezien de wet van den 28sten Juni 1926 

(Staatsblad n°. 226), houdende goedkeuring van 
de op 25 J anuari Hl24 te Parijs gesloten inter
nationale overeenkomst, betreffende de op
richting te Par(js van een internationaal bureau 
voor besmettelijke veeziekten, van welke over
eenkomst een afdruk en eene vertaling nevens 
dit besluit zijn gevoegd 1 ; 

Overwegende, dat Onze akte van bekrachti
ging van deze overeenkomst op 26 Augustus 
1926 te P arijs is nedergelegd ; 

Op de voordracht van Onzen MiPister van 
Buitenlandsche Zaken van den 6den October 
Hl26, Directie van het Protocol, nr. 29237 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
meergenoemde overeenkomst te doen bekend 

maken door de plaatsing van dit besluit in het 
Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van } lgemeen Bestuur, zijn, ieder' voor zooveel 
hem aangaat, belast met de uitvoering van 
hetgeen ten deze wordt vereischt. 

Het Loo, den l lden October 1D26. 
WILHELMINA. 

De JJ,f inister van Buitenlandsche Zaken, 
VAN KARNEBEEK. 

( Uitgeg. 21 Oct. 1926.) 

VERTALING. 

I nternationale Overeenkom.st betreffende de op
richting te Par(js van een 1 nternationaal Bureau 

voor Besmettelijke Veeziekten. 
De R egceringen van de Argentijnsche Repu

bliek. België, Brazilië, Bulgarije, Denemarken, 
Egypte, Spanje, Finland, Frankrijk, Groot
Britannië, Griekenland, Guatemala, Hongarije, 
Italië, Luxemburg, ilfarokko, Mexico, het 
Vorstendom Mornwo, Nederland, Peru, Polen, 
Portugal, Roemenië, Siam, Zweden, Zwitser
land, de Tsjechoslowaaksche R epubliek en 

1 Hierna is alleen de Nederlandsche tekst 
opgenomen. Zie voor de Fransche tekst S. 226 
van 1926. 
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Tunis, het wenschelijk geoordeeld hebbende het 
Internationaal Bureau voor Besmettelijke Vee
ziekten op te richten, bedoeld in den wensch, 
uitgesproken den 27sten Mei 1921, op de Inter
natiorale Conferentie voor het Bestudeeren van 
Besmettelijke Veeziekten, hebben besloten, tot 
dat doel een overeenkomst te sluiten en zijn 
omtrent het volgende overeengekomen : 

Art. 1. De Hooge Verdragsluitende Partijen 
verbinden zich om een Internationaal Bureau 
voor Besmettelijke Veeziekten op te richten 
en in stand te houden, welks zetel te Parijs 
gevestigd is. 

Art. 2. Het Bureau werkt onder de bevelen 
en het toezicht van een Comité, bestaande uit 
afgevaardigden van de Verdragsluitende Regee
ringen. De samenstelling en de bevoegdheden 
van dit Comité, alsmede de organisatie en de 
bevoegdheden van bovengenoemd Bureau wor
den vastgesteld door de organieke statuten, die 
bij deze overeenkomst zijn gevoegd en die be
schouwd worden er een integreerend deel van 
uit te maken. 

Art. 3. De kosten van inrichting, alsmede 
de jaarlijksche uitgaven voor de werking en het 
onderhoud van het Bureau worden gedekt door 
de bijdragen van de Verdragsluitende Staten, 
vastgesteld onder de voorwaarden, voorzien in 
de organieke statuten, bedoeld in artikel 2. 

Art. 4. De bedragen, welke de bijdrage 
vertegenwoordigen van elk der Verdragsluitende 
Staten, worden door deze in het begin van 
ieder jaar door tusschenkomst van het Minis
terie van Buitenlandsche Zaken van de Fran
sche Republiek bij de "Caisse des dépöts et 
consignations" te Parijs gestort, waar zij zullen 
worden opgevraagd naar gelang der behoeften, 
op mandaten van den directeur van het Bureau. 

Art. 5. De Hooge Verdragsluitende Partijen 
behouden zich de bevoegdheid voor om een
stemmig die wijzigingen in deze overeenkomst 
aan te brengen. waarvan het nut door de er
varing mocht worden aangetoond. 

Art. 6. De Regeeringen die deze overeen
komst niet onderteekend hebben, zullen op 
haar verzoek ertoe kunnen toetreden. Deze 
toetreding zal langs diplomatieken weg ter 
kennis van de Fransche Regeering worden ge
bracht en door deze aan de overige Verdrag
sluitende fü,geeringen ; zij zal de verplichting 
medebrengen om door een bijdrage in de kosten 
van het Bureau te deelen, overeenkomstig de 
voorwaarden, bedoeld in artikel 3. 

Art. 7. Deze overeenkomst zal overeenkom
stig de volgende voorwaarden worden bekrach
tigd : 

Iedere Mogendheid zal binnen den kortst 
mogelijken tijd hare bekrachtigingsoorkonde 
aan de Fransche Regeering doen toekomen, 
door wier tusschenkomst hiervan aan de overige 
onderteekenaars zal worden kennis gegeven. 

De bekrachtigingsoorkonden zullen in de 
archieven van de Fransche Regeering bewaard 
blijven. 

Deze overeenkomst zal voor ieder land dat 
haar onderteekend heeft, van kracht worden op 
den dag, waarop de nederlegging van zijne be
krachtigingsoorkonde plaats heeft. 

Art. 8. Deze overeenkomst .wordt gesloten 
voor een tijdperk van zeven jaren. Bij het af
loopen van dezen termijn zal zij gedurende 
nieuwe tijdperken van zeven jaren van kracht 

blijven tusschen die Staten, die niet één jaar 
vóór het einde van elk tijdperk hun voornemen 
hebben te kennen gegeven, haar, voor zoover 
hen betreft, te doen beëindigen. 

Ter oorkonde waarvan de ondergeteekenden, 
ten deze behoorlijk gemachtigd, deze overeen
komst in een eenig exemplaar hebben vast
gelegd, hetwelk zij van hunne zegels hebben 
voorzien ; dit exemplaar zal blijven berusten in 
de archieven van de Fransche Regeering en 
voor eensluidend gewaarmerkte afschriften zul
len langs diplomatieken weg aan de Verdrag
sluitende Partijen ter hand worden gesteld. 

Bovenbedoeld exemplaar zal tot en met den 
3Osten April 1924 kunnen worden on<lerteekend. 

Gedaan te Parijs, den 25 Januari 1924. 
Voor: 

de Argentijnsche Republiek Lurs BEMBERG. 
België E. DE GAIFFIER. 
Brazilië L. M. DE SouzA-DANTAS. 
Bulgarije B . MoRFOFF. 
Denemarken H. A. BERNHOFT. 
Egypte M. FAKHRY. 
Spanje J. QurNONES DE LEON. 
Finland C. ENCKELL. 
Frankrijk R. PoINCARÊ en 

HENRY CHÊRON. 
Groot-Britannië 
Griekenland 
Guatemala 
Hongarije 
Italië 
Luxemburg 
Marokko 
Mexico 
Monaco 
Nederland 

Peru 
Polen 
Portugal 
Roemenië 
Siam 
Zweden 
Zwitserland 
Tsjechoslowakije 
Tunis 

BIJLAGE. 

CREWE. 
A. ROMANOS. 
ADRIAN RECINOS. 
HEVESY. 
ROMANO AVEZZANA. 
E. LECLÈRE. 
BEA Ul\!ARCHAIS. 
RAF. CABRERA. 
BALNY D'AVRICOURT. 
J. LOUDON (voor het 

Rijk in Europa). 
M. H. CORNEJO. 
ALFRED CHLAPOWSKI. 
ANTONIO DA FONSECA. 
VICTOR ANTONESCO. 
CHAROON. 
ALBERT EHRENSVARD. 
DUNANT. 
STEFAN ÛSUSKI. 
BEAUMARCHAIS. 

Organieke Statuten van het Internationaal Bureau 
voor Besmettelijke Veeziekten. 

Art. 1. Er wordt te Parijs een internatio
naal Bureau voor Besmettelijke Veeziekten 
opgericht ressorteerende onder de Staten, die 
zich bereid verklaard hebben, aan de werking 
van het Bureau deel te nemen. 

Art. 2. H et Bureau kan zich op geenerlei 
wijze in het bestuur der verschillende Staten 
mengen. 

Het is onafhankelijk van de autoriteiten van 
het land, waarin het is gevestigd. 

Het onderhoudt rechtstreeks briefwisseling 
met de hoogere autoriteiten of met de diensten, 
die in de verschillende landen met het toezicht 
op de gezondheid van het vee zijn belast. 

Art. 3. De Regeering der Fransche Repu
bliek zal op verzoek van het internationale 
Comité, bedoeld in artikel 6, de noodige schik
kingen trefien om het Bureau als een instelling 
van openbaar nut te doen erkennen. 

43" 
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Art. 4. Het Bureau stelt zich voornamelijk 
ten doel: 

a. het uitlokken en rangschikken van alle 
onderzoekingen of proefnemingen, die betrek
king hebben op de pathologie of de prophylaxis 
van besmettelijke veeziekten, die aanleiding 
geven om een beroep te doen op internationale 
samenwerking ; 

b. het verzamelen en ter kennis brengen van 
de Regeeringen en hare gezondheidsdiensten 
van de feiten en bescheiden van algemeen be
lang betreffende den loop der besmettelijke 
veeziekten en de middelen, die aangewend 
worden om deze te bestrijden ; 

c. het bestudeeren van de ontwerpen voor 
internationale overeenkomsten betreffende het 
toezicht op de gezondheid van het vee en het 
ter beschikking stellen van de Regeeringen, die 
deze overeenkomsten hebben onderteekend, van 
de middelen om op de uitvoering ervan toe 
te zien. 

Art. 5. De Regeeringen zenden aan het 
Bureau: 

1 o. telegrafisch mededeeling van de eerste 
gevallen van veepest der herkauwende dieren 
of van mond- en klauwzeer, geconstateerd in 
een land of. landstreek, hetwelk of welke tot 
dusver onaangetast is ; . 

20. op geregelde tijden berichten, opgesteld 
volgens een model, aangenomen door het 
Comité, waarin mededeeling wordt gedaan om
trent het heerschen en de uitbreidin~ van de 
ziekten, opgenomen in de volgende liJst : 

veepest der herkauwende dieren ; 
mond- en klauwzeer ;· 
besmettelijke longziekte der runderen.; 
miltvuur; 
houtvuur; 
hondsdolheid ; 
kwade droes ; 
boosaardige dekziekte ; 
varkenspest. 
De lijst der ziekten, waarop een der bepalin

gen, .hierboven genoemd, toepasselijk is, kan 
door het Comité worden herzien, onder voor
behoud van de goedkeuring der Regeeringen. 

De Regeeringen doen aan het Bureau mede
deeling van de maatregelen, die zij treffen ter 
bestrijding van besmettelijke veeziekten, in
zonderheid die, welke zij aan de grenzen in
stellen om haar grondgebied te beschermen 
tegen invoer uit besmette landen. Zij beant
woorden zooveel mogelijk de vragen om inlich
tingen, die door het Bureau tot haar worden 
gericht. 
· Art. 6. Het Bureau is geplaatst onder de 

bevelen en het toezicht van een internationaal 
Comité, samengesteld uit technische vertegen
woordigers, aangewezen door de deelnemende 
Staten, in verhouding van één vertegenwoor
diger voor iederen Staat. 

Art. 7. Het Comité van het Bureau komt 
geregeld ten minste éénmaal per jaar bijeen ; 
de duur dier zittingen is niet beperkt. 
, De leden van het Comité kiezen, bij geheime 
stemming, een voorzitter, wiens mandaat drie 
jaren duurt. 

Art. 8. De werking van het Bureau wordt 
verzekerd door een bezoldigd personeel, be
staande uit: 

een directeur ; 
technische ambtenaren ; 

beambten, benoodigd om den gang van zaken 
aan het Bureau te verzekeren. 

De directeur wordt benoemd door het 
Comité. 

De directeur woont de zittingen van het 
Comité bij; hij heeft; een raadgevende stem. 

He benoeming en het ontslag der beambten 
van alle categorieën berust bij den directeur, 
die daarvan verantwoording doet aan het 
Comité. 

Art. 9. De berichten door het Bureau ver
zameld, worden ter kennis van de deelnemende 
Staten gebracht door middel van een bericht of 
door speciale mededeelingen, die hun worden toe
gezonden, hetzij ambtshalve, hetzij op verzoek. 

De berichten omtrent de eerste gevallen van 
veepest der herkauwende dieren of van mond
en klauwzeer worden, zoodra deze ontvangen 
zijn, telegrafisch medegedeeld aan de Regeerin
gen en aan de gezondheidsdiensten. 

Het Bureau maakt bovendien geregeld de 
resultii,ten van zijn werkzaamheid bekend in 
officieele rapporten, die aan de deelnemende 
Regeeringen worden medegedeeld. 

Art. 10. Het Bulletin, dat minstens één:rr>aal 
per maand yerschijnt, behelst inzonderheid : 

1°. wetten en algemeer>e of plaatselijke reg
lementen, uitgevaardif;d in verschillendelanden 
betreffende besmettehjke veeziekten ; 

2°. berichten aangaande den loop van be
smettelijke ziekten van dieren ; 

3°. statistieken betreffende den gezondheids
toestand van den wereldveestapel ; 

40_ bibliografische opgaven. 
De officieele taal van net Bureau en van het 

Bulletin is de Frar>sche taal. Het Comité zal 
kunnen beslissen of gedeelten van het 81tlletin 
in andere talen zullen worden uitgegeven. 

A,·t. ll. De uitgaven, noodig voor de wer
king van het Bureau, worden gedekt door de 
Staten, die de overeenkomst hebben onde.r
teekend en door die Staten, welke in de toekomst 
tot de overeenkomst zullen kunnPn toetreden, 
wier bijdrage wordt vastgesteld volgens de na 
te noemen categorieën : 

lste categorie naar reden van 25 eenheden. 
2de 20 
3de 15 
4de 10 
5de 5 
6de ,, ,, ,, ,, 3 " 
op den grondslag van vijfhonderd francs per 

eenheid. 
Iedere Staat is vrij, de categorie te kiezen, 

waarin hij zich wenscht te laten inschrijven. 
Het zal hem altijd vrijstaan, zich later in een 
hoogere categorie te laten inschrijven. 

Art. 12. Er wordt van de jaarlijksche in
komsten een bedrag afgehouden, bestemd voor 
de vorming van een -reservefonds. Het totaal 
bedrag van deze reserve, dat het bedrag van 
de jaarlijksche bee,rooting niet mag te boven 
gaan, wordt in soliede Staatsfondsen belegd. 

Art. 13. De leden van het Comité ontvangen 
uit de gelden, die voor de werking van het 
Bureau zijn aangewezen, vergoeding van reis
kosten. Zij ontvangen bovendien presentiegeld 
voor iedere zitting, die zij bijwonen. 

Art. 14. Het Comité bepaalt het bedrag, 
dat jaarlijks vin zijn begrooting zal worden af
gehouden a ls bijdrage ter verzekering van een 
pensioen aan het personeel van het _Bureau. 
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Art. 15. Het Comité stelt zijn jaarlijksche 
begrooting vast en keurt de rekening en verant
woording der uitgaven goed. Het stelt het 
organieke reglement van het personeel vast, 
zoomede alle bepalingen, noodib voor de wer
king van het Bureau. 

fät reglement alsmede deze bepalingen wor
den door het Comité aan de deelnemende Staten 
medegedeeld en zullen, zonder hunne toestem
ming, niet kunnen worden gewijzigd. 

Art. 16. Een verslag van het beheer der 
fondsen van het Bureau wordt den deelnemen
den Staten jaarlijks na sluiting van het dienst
jaar aangeboden. 

Voor: 
de Argentijnsche Republiek Lms BEMBERG. 
België E. DE GAIFFIER. 
Brazilië L. M. DE SouzA-DANTAS. 
Bulgarije B. MORFOFF. 
Denemarken H. A. BERNHOFT. 
Egypte M. FAKHRY. 
Spanje QUINONES DE LEON. 
Finland C. ENCKELL. 
Frankrijk R. POINCARÉ en 

Groot-Britannië 
Griekenland 
Guatemala 
Hongarije 
Italië 
Luxemburg 
Marokko 
Mexico 
Monaco 
Nederland 

Peru 
Polen 
Portugal 
Roemenië 
Siam 
Zweden 
Zwitserland 
Tsjechoslowakije 
Tunis 

HENRY CHÉRON. 
CREWE. 
A. RoMANOS. 
ADRIAN RECINOS. 
HEVESY. 
ROMANO AVEZZANA. 
E. LECLÈRE. 
BEAUJ\1ARCHAIS. 
RAF. CABRERA. 
BALNY D'AVRICOURT. 
,J. LouDON (voor het 

Rijk in Europa). 
M. H. CORNEJO. 
ALFRED CHLAPOWSKI. 
ANTONIO DA FoNSECA. 
VICTOR ANTONESCO. 
CHAROON. 
ALBERT EHRENSVARD. 
DUNANT. 
STEFAN ÛSUSKI. 
BEA UMARCHAIS. 

11 October 1926. KONINKLIJK BESLmT. 
Voor de toepassing van den slotzin van 

art. 13, eerste lid, der Lager-onderwijswet 
1920 is het onverschillig, welke bijzondere 
omstandigheden de ouders er toe hebben 
geleid, hunne kinderen vóór de aanvrage 
der daar bedoelde tegemoetkoming op 
eene binnen de gemeente gevestigde school 
te plaatsen. 

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

den Raad der gemeente Noorddijk tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Groningen 
van 15 April 1926, letter X, derde afdeeling, 
waarbij met vernietiging van het besluit van 
dien Raad, van 4 November 1925 is bepaald, 
dat over het tijdvak van 1 November 1925 
t0t en met 30 April 1926 uit de kas der gemeente 
Noorddijk aan G. J. Bosman te Middelbert in 
die gemeente, voor het vervoer per autobus 
van zijne bij hem inwonende, in den leerplich
tigen leeftijd vallende, kinderen naar Groningen, 
tot het bezoeken van de bijzondere lagere school 

aan den Turfsingel aldaar, en terug, zal worden 
vergoed een bedrag van f 75.- ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
22 September 1926, n°. 856; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
6 October 1926, n°. 8364, Afdeeling L. O. A. ; 

0 . dat de Raad der gemeente Noorddijk op 
4 November 1925 afwijzend heeft beschikt op 
een verzoek van G. J. Bosman te Middelbert, 
gemeente Noorddijk, om hem gedurende de 
zes wintermaanden, ingaande 1 November 1925 
tot 1 Mei 1926, steun te verleenen uit de ge
meentekas ter tegemoetkoming in de kosten, 
verbonden aan het bezoeken van eene op 
grootere afstand dan 4 K.M. van zijne woning 
gelegen bijzondere school voor zijn drie kinde
ren, genaamd J acob, Cornelis Vvubbo en Hen
drik Jan; dat de gemeenteraad daarbij heef t 
overwogen, dat de genoemde drie kinderen van 
17 Juli 1924 tot en met 25 Au~ustus 1924 de 
openbare lagere school te Rmscherbrug, ge
meente Noorddijk, hebben bezocht, welke 
school niet meer dan 4 K.M. van de woning 
van den adressant is gelegen; dat de bijzon
dere school aan den Turfsingel te Groningen, 
welke sedert den 26en Augustus 1924 door de 
genoemde kinderen wordt bezocht, den len 
Februari 1909 werd geopend en de gevraagde 
tegemoetkoming met het oog op de laatste 
zinsnede van het eerste lid van art. 13 der 
Lager-onderwijswet 1920 dus niet mag worden 
verleend; dat ingevolge een door G. J. Bosman 
bij Gedeputeerde Staten ingesteld beroep, dit 
college bij besluit van 15 April 1926, met ver
nietiging van het raadsbesluit heeft bepaald, 
dat over het tijdvak van 1 November 1925 tot 
en met 30 Apr:l 1926 uit de kas der gemeente 
aan den appellant voor het vervoer per auto
bus van zijne bij hem inwonende, in den leer
plichtigen leeftijd vallende. kinderen naar 
Groningen tot het bezoeken van de bijzondere 
lagere school aan den Turfsingel aldaar, za l 
worden vergoed een bedrag van f 75 ; dat 
Gedeputeerde Staten daarbij hebben over
wogen, dat blijkens mededeeling van den appel
lant diens kinderen sedert 1 September 1923 
altijd bijzondere onderwijs hebben genoten ; 
dat hij zich den 16en Juli 1924 in de gemeente 
Noorddijk · vestigde; dat zijne genoemde drie 
kinderen weliswaar enkele dagen op de openbare 
school te Ruischerbrug zijn geweest, namelijk 
van 17 Juli 1924 tot en met 25 Augustus 1924, 
gedurende welken tijd nog 21 dagen vacantie 
werd gegeven, maar zijne kinderen bij zijne 
vestiging in de gemeente Noorddjjk (16 Juli 
1924) niet toegelaten kon4en worden op eene 
bijzondere school te Groningen, wijl deze geslo
ten was wegens vacantie; dat hij, aangezien 
zijne vrouw juist ernstig ongesteld was geweest, 
de genoemde kinderen voorloopig op de open
bare lagere school te Ruischerbrug heeft moeten 
plaatsen, daar ruj anders negen kinderen thuis 
zou hebben; dat zijne kinderen onmiddellijk 
na het eindigen der vacantie naar de bijzondere 
school te Groningen zijn gegaan ; dat die school 
± 7 K.M. van zijne woning venvijdfüd ligt ; 
dat wegens de bijzondere omstandigheden, 
waaronder in het gegeven geval de kinderen 
op de openbare lagere school te Ruischerbrug 
geplaatst zijn geworden, bezwaarlijk kan wor-
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den aangenomen, dat de beweerde toelating 
tot de school inderdaad eene toelating zou zijn 
in den zin der wet ; 

dat de gemeenteraad in beroep aanvoert, 
dat de in den leerplichtigen leeftijd vallende 
kinderen J acob, Cornelis Wubbo en Hendrik 
Jan van 17 Juli 1924 tot en met 25 Augustus 
1924 ingeschreven zijn geweest a ls leerlingen 
van de openbare school te Ruischerbrug en zij 
die school ook inderdaad hebben bezocht, met 
uitzondering van den tijd van 26 Juli tot en 
met 18 Augustus 1924, gedurende welken tijd 
er vacantie werd gegeven ; dat de kinderen op 
de school zijn toegelaten in den zin der wet; 

0. dat ingevolge art. 13, eerste lid, laatsten 
zin, de vergoeding voor de in dit lid bedoelde 
kosten niet ,vordt toegekend voor zoover deze 
betreffen kinderen, die reeds zijn toegelaten 
a ls leerlingen tot eene binnen de gemeente 
gevestigde school, welke niet meer dan vier 
kilometer van hunne woning is verwijderd, 
tenzij de vergoeding of tegemoetkoming strekt 
tot vervoer naar eene school, die bij eerstbe
doelde toelating nog niet was opgericht, ; 

dat blijkens de stukken de kinderen van 
G. J. Bosman, tPn aanzien van wie de boven
bedoelde vergoeding wordt aangevraagd, vóór 
die aanvrage waren toegelaten op de openbare 
lagere school te Ruischerbrug, gemeente Noord
dijk, welke school niet meer dan 4 K .M. van 
hunne woning verwijderd is ; 

dat wat ook zijn moge van de omstandigheden, 
waaronder de kinderen op die school zijn toe
gelaten, geen termen bestaan om niet aan te 
nemen, dat deze toelating eene toelating in 
den zin der wet zoude zijn ; 

dat voorts de aanvrage Btrekt tot vervoer 
naar eene school te Groningen, die ten tijde 
van de toelating van de kinderen op boven
bedoelde openbare lagere school reeds was 
opgericht; 

dat daaraan niet afdoet, dat op laatstbedoeld 
tijdstip de school te Groningen wegens va.cautie 
tijdelijk was gesloten ; 
. dat mitsdien het uit-zondering.sgeval genoe~d 
m het slot van art. 13, eerste lid, der wet met 
gezegd kan worden z:ch hier voor te doen en 
Gedeputeerde Staten bij hun bestreden beslPit 
ten onrechte het raadsbesluit hebben verniet1gd; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Gedeputeerde Staten van Groningen van 
15 April 1926, letter X, derde afdeeling, het 
besluit van den Raad der gemeente Noorddijk 
van 4 November 1925 te handhaven. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast enz. (W.v.G.) 

11 October 1926. KONINKLIJK BESLUIT. 
Onder "termijnen" in art. LXXXVUI 

der wet van 28 Mei 1925 (Stbl. n°. 216) 
zijn te verstaan die, genoemd in art. 136, 
lste lid der pensioenwet 1922. - Nu het 
verzoek om inkoop van pensioen op 20 Nov. 
1922 is ingekomen, zijn vóór 1 Juli 1925 
reeds drie termijnen vervallen (31 Dec. 
1922, 31 Dec. 1923 en 31 Dec. 1924), ten 
aanzien waarvan geen ruimer verhaal, als 
in art. LXXXVIII der wet van 28 Mei 
1925 (Slbl. n°. 216) bedoeld, kan worden 
toegepast. 

WIJ WILHELMINA, ENZ.; 
Beschikkende op een schrijven van Ged. 

Staten van Zeeland van 4 Juni 1926, n°. 91, 
l ste afd., waarbij dezen de beslissing der Kroon 
inroepen in een tusschen hen en Ged. Staten 
van Groningen gerezen geschil nopens de 
interpretatie van enke!e artikelen der pen
sioenwet 1922 (Stbl. n°. 21,,), waarin het ver
haal wegens inkoop van diensttijd voor pen
sioen is geregeld ; 

Den R aad van State enz. ; 
0 . dat de Staten der provincie Groningen 

bij besluit van 21 Juli 1925, n°. 12 in verband 
met art. LXXXVIII der wet van 28 Mei 1925 
(Sthl. n°. 216) hun besluit van 11 De~. 1923, 
n°. 10 krachtens hetwelk van de bijdragen 
voor inkoop van pensioen een vie rde op de 
ambtenaren werd verhaald, in dien zin hebben 
gewijzigd. dat het bedoelde verhaal werd toe
gepast voor de helft van de bijdrage, welk 
besluit bij Ons besluit van 5 Sept. 1925, n°. 3 
is goedgekeurd ; 

dat Ged. Staten van Groningen in verband 
hiermede op grond van het gewijzigde art. 138 
der pensioenwet 1922 aa'.l hunne amhtgenooten 
in Zeeland hebben verzocht het op W. Flipse, 
gewezen ambtenaar in dienst van de provincie 
Groningen, doch later als ambtenaar in dienst 
getreden bij de provincie Zeeland, in voege 
vermeld te verhalen bedrag groot f 83.50 op 
diens wedde in te houden in 15 zooveel moge 
lijk gelijke jaar!ijksche termijnen en aan hen 
over te maken ; 

dat Ged. Staten van Zeeland zich hiertoe 
bereid hebben verklaard en in den aanvang 
van 1926 den eersten termijn ten bedrage van 
f 5-57, zijnde 1/15 van f 83.50 ten name van 
hunne ambtgenooten in Groningen, betaalbaar 
hebben gesteld ; 

dat , daar evenwel nadere overweging hen 
tot het inzicht bracht, dat de berekening, die 
tot dit bedrag had geleid, niet juist was, zij bij 
schrijven van 26 Maart 1926, n°. 126, lste afd. 
zich tot Ged. Staten van Groningen hebben 
gewend, er op wijzende, dat in verband met 
het bepaalde in art. LXXXVIII der wet van 
28 Mei 1925 (Stbl. n°. 216) tot wijziging der 
pensioenwet 1922, het ruimere verhaal slechts 
kan worden toegepast op de termijnen, welke 
nà 1 Juli 1925 komen te vervallen; dat, gelet 
op het bepaalde in art. 136 der pensioenwet 
1922, naar hunne meening, de eerste termijn 
der hierbedoelde inkoopsom is vervallen op 
31 Dec. 1922, zoodat op 1 Juli 1925 bereids 
drie termijnen, die over 1922, 1923 en 1924 
vervallen waren en mitsdien het, ruimer ver
haal slechts over de twaalf nog niet vervallen 
termijnen zou kunne·i worden uitgeoefend ; 
dat in het geheel dus verhaald zou kunnen 
worden ll4 van 3./15 en ½ van 12/15 van de 
totale in __ oopsom, hetg<'en hierop neerkomt, 
dat elk jaar, te beginnen met 1 Januari 1926, 
aan Ged. Staten va.n GroniDgen 1/15 van 27/60 
van die inkoopsom behoort te worden over
gemaakt ; dat, aangezim het geheele verhaal
bare bedrag, volgens de hi<,rvoorgaande bere
kening f 75.15 bedraagt, elk der 15 jaarlijksche 
termijnen h.i. f 5.01 bedraagt, 

dat Ged. Staten van Groningen zich met de 
opvatting van Ged. St,a;,en van Zeeland niet 
hebben k1Jnnen verecnigen ; 

dat zij bij schrijven van 15 April 1926, letter 
I , 2de afd. hunne ambtgenooten hebben doen 
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weten, dat naar hunne meening de inhouding 
van het verhaa l op de inkoopsom van W . 
"Flipse is ingegaan op 1 Jan. 1925, zooda.t de 
eerste t ermijn was verschenen op 1 Jan. 1926, 
zulks overeenkomstig art. 138 der pensi0enwet 
192? ; dat het aangehaalde art. 136 der pen
~ioenwet 1922 betrekking heeft op de inkoop
som, welke door de prnvin·:ie moet w(,rden 
betaald, terwij l art. 138 dier ,vet aangeeft 
v·anneer het verhaal begint in t e gaan ; dat 
a rt. LX XXVIII der "et " an 28 Mei 1925 
(S tbl. n°. 216) h.i . d o 0 r h en t e r e•·ht is t oege
past r)onr het verhaal ''P W. F1ipse t e bepalen 
op f 83.50, daar de eerste t "rmjjn i~ verschen <>n 
nà 1 Jnli 1925, d . i. op 1 J an. 19"6, zoodat de 
eerst e termijn bedraagt f 5.57, Iijn<le het 
bedrag door hem gestort ; 

dat, an ngezien tusschen beide colleges geen 
overeenstemming kon -çcnrden verkregen. n ed . 
Staten van Zeebnd h<lt geschil kr~ chtens art. 
70 der Gr:>ndwet aan Ons t er beslissing hebben 
voorgelegd ; 

0 . dat art. LXXXVIII der wet ,an 28 Mei 
1925 (S tbl . n°. 216) bepaalt, nat een lichaam 
zijne b-0 slissing, genomen volgens a rt. 137, 
l stp lid der pensioenwet, zooals dat vóór 1 Juli 
1925 luidde, vóór 1 September 1925 kan ,.,ij
zigen. d00h dat een ruimer verhaa l dan een 
vierde deel der inkoops0m slechts kan wor<len 
toegepast t en opzichte van de t ermijnen , die 
nà laatstgenoemden da tum komen t e ver
vallen ; 

dat onder de liiergen 'emde t.ermijnen, naar 
de bedeeling van rlen weti;ever, klaarblijkelijk 
zijn te verstaan die, waar->an in a r t. 136, l st e 
lid der pen~i·,enwet 192~ spra kf' is ; 

dat t o,,h de bepa ling, vervat in den 2d en 
zin van art. LX XXVIII der v et van 28 Mei 
1925 (Stbl. n°. 216) is opgen·•m,,n in het belang 
der ambtena ren, t er"' ijl bij de behandeling van 
art. LXXI (thans LXXXVIII) uitdrukkelijk 
is gec,mstateerd en do<'r een wijziging van de 
r edactie , an a r t. 136 der pensioenwet 1922 
buiten t -:rijfel gest eld, dat vertraging in de 
afdoening der inkoop-aanvrage n iet t en na
deele der betrokken ambtenaren str ekken zal, 
hetgeen bij eene opvatting, als door Ged. 
Stat en van Groningen gehuldigd, niettemin 
het geval z,>ude zijn ; 

dat ook het verband t usschen a r t. LXXXVIII 
der wet van 28 Mei 1925 (Stbl. n°. 216) met 
a rt. 137 der pensinenwet 1922, waarin de bij 
d rage .. .,,.1rdt ger egeld, er {)p wijst, dat het 
eerstgemelde wetsartikel het oog beeft "P de 
t ermijnen, '"aarin krachtens art. 136 de bij
drage wordt betaald ; 

dat nu, daa r het verzoek om inkoop van 
pensioen ten beh0eve van W . Flipse bij den 
Pensioenraad op 30 Nov. 1922 is ingekr men, 
te zijnen aanzien de eerst e in art . 136, lste lid 
genoemde termijn op 31 Dcc. 1922 is vervallen; 

dat op de t ermijnen , verva llen " P 31 Dec. 
1922, 31 Dec. 1923 en 31 Der: . 1924 geen 
n,i111er verhaa l, als in art. LXXXVIII der 
wet van 28 Mei 1925 (Stbl . n°. 216) bedoeld, 
kan worden toegepast en dit r uimer verhaal 
voor het eerst veroorloofd is t en aanzien van 
den t ermijn op 31 Dec. 1925 vervallen ; 

Gezien a rt. 70 der Grondwet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

te beslissen, da t t e rekenen van 1 Januari 
1926 af gedurende 15 ach tereenvolgende jaren 

op de wedde van W. Flipse als ambtenaar in 
dienst van de provincie Zeeland een beedrag 
va n 1/15 x (1 /4 x 3/10 + ½ x 7/10) x f 167 
= f 4.73 t en behoeve va n de provincie Gro-
ningen moet worden ingehouden. (G.) 

11 October 1926. ARREST va n den Hoogen 
R aad. 

Zoowel in het eerste als in het derde 
lid van art. 6a· der Vlee9chkeuringswet 
m oet ond e r h et woord ;,perceel" m ede . 
worden begrepen een bij een woning be
hoorend erf. 

Indien op zoodanig erf in eene gemeente, 
waarvoor de in art. 6a bedoelde ontheffing 
is verleend, op een varken de z.g.n. huis
slachting wordt toegepast, is dus het v a r
ken niet aan keuring onderworpen, zijn 
krachtens art. 115a van het K . B. van 
5 Juni 192\ S. 285, t enzij een gemeente
lijke Verord~ning die bepalingen geheel 
of t en deele toepasselijk verklaart, daarbij 
ook niet van toepassing de bepalingen van 
§ 3 van da t K . B., betreffende de wijze 
waarop slachtdieren mogen ' '.'orden ge
slacht en m · gen derhalve bij die slachting 
de kopslag en de neksteek worden toege
r ast. 

(Vleeschkeuringswet art. 6a. ) 

Mrs. Jhr. de Savornin Lohman, Savelberg, 
Jhr. F eith, Ort en Taverne. 

De Officier van Justit ie bij de Arr.-Recht
bank te Arnhem, requirant van cassatie tegen 
een vonnis dier Recht bank van 27 April 1926, 
waarbij in hooger beroep het vonnis van den 
K antonrechter te Terborg van 29 December 
1925, gewezen ten last e van H. Th. V. , werd be
vestigd, voor zoover daarbij is bewezen ver
klaard het aan den gerequireerde bij inleidende 
dagvaarding te last e gelegde, met diens schuld 
daaraan, doch voor het overige vernietigd en 
gerequireerde werd ontslagen van rechts
vervolging. 

De H ooge Raad, enz. ; 
Geboord het verslag van den R aadsheer 

Savelberg; 
Gelet op het middel van cassatie door den 

requirant voorgest eld bij memorie, luidende : 
Schending, alt hans verkeerde t oepassing van 

art ikel 6a juncto 18 lid 2, 34 en 43 der Vleesch
kem1ingswet 1919, S. 524, junctis de artikelen 
7, 8, 9 en 15a van het K. B. van 5 Juni 1920, 
S. 285, laatst gewijzigd bij K. B. van 28 Mei 
1925, S. 223, door het bewezen feit niet straf
baar te verklaren en beklaagde te dier zake van 
alle rechtsvervolging t e ontslaan, in plaat s van 
het bewezene strafbaar en beklaagde daaraan 
schuldig te verldaren ; 

Gehoord den Advocaat-Generaal Besier, 
namens den Procureur-Generaal, in zijne con
clusie strekkende tot, enz. ; 

0. dat bij het in zoover door het bestreden 
vonnis bevestigde vonnis van den K anton
rech ter t e Terborg, in overeenstemming met 
de aanklacht, wettig en overtuigend bewezen 
is verklaard, met gerequireerdes schuld daar
aan, - dat hij in den voormiddag van 10 De
cember 1925 te ongeveer 10 ½ uur te Heurne, 
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gemeente Dinxperlo, aan welke gemeente bij 
·K. B. van 23 Juli 1922 de in artikel 6a der 
Vleeschkeuringswet 1919, S. 524, bedoelde ont
heffing van het bepaalde in artikel 4 dier wet 
was verleend, op het erf van het door Johan ter 
Horst bewoonde perceel, maar buiten dat per
ceel, een varken slachtende, dit heeft gedood 
door toepassing van kopslag en door het daarna 
een steek met een mes in de halsstreek toe te 
brengen, terwijl het vleesch van dat varken, 
dat niet in nood werd gedood, bestemd was uit
sluitend voor het huiselijk gebruik van de be
woners van voormeld perceel, welke bewoners 
niet werkzaam waren in het slagersbedrijf, in het 
bedrijf van verduurzaming of bereiding van 
vleesch of vleeschwaren en niet wonende waren 
in eeo e inrichting of gesticht uitsluitend of 
onder meer bestemd voor het verstrekken van 
voedsel, of waar zulks geregeld geschiedde ; 

0. dat de Rechtbank den gerequireerde te 
dier zake heeft ontslagen van alle rechts
vervolging op gronden, hierop neerkomende : 

"dat het slachten op de bewezen verklaarde 
wijze weliswaar bij artikel 9 van den in artikel 18 
der Vleescbkeuringswet 1919, S. 524, .bedoelden 
algemeenen maatregel van bestuur (van 5 Juni 
1920, S. 285), in het algemeen was verboden, 
(hetgeen dus strafbaarheid krachtens artikel 34 
der aangehaalde wet meebracht) - doch dat 
artikel 15a, later (bij K. B. van 2 Mei 1925, 

. 223) in voormelden maatregel ingelascbt, dit 
verbod niet van toepassing verklaart ten aan
zien van slachtdieren, die ingevolge toepassing 
van artikel 6a, in de meerbedoelde wet inge
Jascbt bij de wet van 18 Mei 1922, S. 305, niet 
aan keuring zijn onderworpen, behalve in het 
hier zich niet voordoend geval, dat de gemeen
telijke verordening tot regeling van keurings
dienst anders bepaalt ; 

,,dat nu bij K. B. van 23 Juli 1922, ten aan
zien van de gemeente Dinxperlo is verleend de 
ontheffing als bedoeld in artikel 6a der Vleesch
keuringswet en dat de in dat artikel bedoelde 
omstandigheden, kort samengevat onder de 
benaming "huisslachting" zich hier voordeden" ; 

0. dat de requirant ter toelichting van zijn 
cassatiemiddel beeft aangevoerd, dat de Recht
bank dit laatste ten onrechte heeft aan
genomen, nu het slachten plaats vond op het 
erf van het door den gerequireerde bewoonde 
perceel, zulks in aansluiting aan het door den 
requirant voor de Rechtbank gehouden betoog, 
dat een slachting buitenshuis, op een erf, niet 
onder de zoogenaamde huisslachtingen, waarop 
artikel 6a het oog heeft, zou zijn te begrijpen ; 

0. dat de requirant zijn voormelde meening 
voornamelijk hierop grondt, dat wel is waar in 
het eerste lid van artikel 6a het perceel wordt 
aangeduid als dat "waar" het dier geslacht 
·wordt, doch dat in het derde lid van dat artikel, 
waarin het aangeven van het voornemen tot 
huisslachting verplichtend wordt gesteld, die 
verplichting wordt opgelegd aan hem, die wil 
slachten "in" het door hem bewoonde perceel, 
en dat aan de woorden de beteekenis van 
slachten op het erf van een perceel niet kan 
worden toegekend, zoodat, waar in beide leden 
met "perceel" hetzelfde bedoeld is, ditzelfde 
moet gelden voor het eerste lid ; 

0. hieromtrent : 
dat met de Rechtbank moet worden aan

genomen, dat onder het woord "perceel", zoo-

wel in het eerste als in het derde lid, mede moet 
worden begrepen een bij een woning behoorend 
erf· 

d~t toch deze opvatting het meest in overeen
stemming is met de strekking van artikel 6a, 
hetwelk, blijkens de geschiedenis der totstand
koming daarvan, ten doel heeft vrijstelling van 
de keuring bij zuivere huisslachtingen in het 
algemeen mogelijk te maken door de ont
heffing; 

dat nu dergelijke slachtingen in het algemeen 
plegen te geschieden op het erf bij een woning 
behoorend en van eenige bedoeling om de vrij
stelling te beperken tot slachtingen binnenshuis 
allerminst is gebleken, terwijl voor zulk eene 
beperking ook geen redelijken grond is aan te 
WlJZ8ll; 

dat voormelde opvatting ook niet in strijd 
komt met de taalkundige beteekenis van het 
woord "perceel", ook dan niet wanneer men let 
op het verband, waarin het in artikel 6a telkens 
is gebezigd ; 

dat meer bepaald het woord "in" in het derde 
lid zeer wel de beteekenis kan hebben - en die 
beteekenis daaraan ook moet worden gehecht -
van "binnen" in den zin van "binnen de grenzen 
van''; 

0. dat waar het te laste gelegde en bewezen 
verklaarde feit niet bij artikel 34 der meer
genoemde wet, noch elders strafbaar is gesteld, 
de Rechtbank den gerequireerde te dier zake 
terecht heeft ontslagen van rechtsvervolging ; 

Verwerpt het b~roep. 

[Gewezen overeenkomstig de Coru:,l. Adv.-Gen. 
Mr. Besier.] (N. J.) 

12 October 1926. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het Staatsblad van de ver
klaring op 2 eptember 1926 door Harer 
Majesteit's Gezant te Bern op het Secre
tariaat van den Volkenbond afgelegd, be
treffonde de hernieuwde aanvaarding van 
de verplichte rechtspraak overeenkomstig 
artikel 36, lid 2, van het Statuut van het 
Permanente Hof van Internationale Justi
tie. , 355. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Gezien de wet van 31 Juli 1926 (Staatsblad 

n°. 277), houdende goedkeuring van de her
nieuwde aanvaarding van de verplichte recht
spraak overeenkomstig artikel 36, lid 2, van 
het Statuut van het Permanente Hof van In
ternationale Justitie ; . 

Overwegende, dat Onze Gezant te Bern op 
2 September 1926 op het Secretariaat van den 
Volkenbond de verklaring heeft afgelegd, be
doeld in artikel 1 van genoemde wet, van welke 
verklaring een afdruk van den Franschen tekst 
en eene Nederlandsche vertaling bij dit Besluit 
zijn gevoegd ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den ?den October 
1926, Directie van het Protocol, n°. 30295 ; · 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
voorzegde verklaring en de vertaling daarvan 

te doen bekend maken door de plaatsing van 
dit Besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Deportementen 
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van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zooveel 
hem betreft, belast met de uitvoering van het
geen ten deze wordt vereischt. 

H et Loo, den 12den October 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
VAN _KARNEBEEK. 

(Uitgeg. 1 Nov. 1926.) 

Au nom du Gouvernement Néerlandais, je 
déclare reconnaître comme obligatoire de plein 
droit et sans convention spéciale, vis-à-vis de 
tout autre Membre ou Etat acceptant la même 
obligation, c'est-à-dire à condition de récipro
cité, la juridiction de la Cour conformément à 
!'art. 36, paragraphe 2 du Statut de la Cour, 
pour la durée de dix années à partir du 6 août 
1926, sur tous les différends futurs à l'exception 
de ceux à propos desquels les parties seraient 
·convenues, après l'entrée en vigueur du Statut 
de la Cour permanente de Justice internationale, 
d'avoir recours à un autre mçide de r èglement 
pacifique. 

Genève, Ie 2 septembre 1926. 
W. DoUDE VAN TROOSTWIJK. 

VERTALING. 

In naam van de Nederlandsche Regeering 
verklaar ik te erkennen als verplicht, rechtens 
en zonder bijzondere overeen.komst, de recht
spraak van het Permanente Hof van Tnterna
tionale ,Justitie overeenkomstig artikel 36 lid 2 
van het Statuut van het Hof, tegenover ieder 
Lid van den Volkenbond of iederen Staat, die 
dezelfde verplichting aanvaardt, dat wil zeggen 
op voet van wederkeerigheid, voor den tijd van 
tien jaar, aanvangende 6 Augustus 1926, voor 
alle toekomstige geschillen, behoudens die ten 
aanzien waarvan partijen na het in werking 
treden van het Statuut van het Permanente 
Hof van_ Internationale Justitie nopens een 
andere WlJZe van vreedzame beslechting zouden 
zijn overeengekomen. 

Genève, 2 September 1926. 
W. DoUDE VAN TROOSTWIJK. 

12 October 1926. KONINKLIJK BESLillT. 
Lager Onderwijsv-et. ToPpassing art. 13. 

Tegemoetkoming in de k -,sten verbonden 
aan het bez ·eken van een lagere school. -
De bedoeling van den laatsten volzin van 
art. rn, l• lid is om te voorkomen d ·t 
voor kinderen die reeds op een s 0 hocl 
gaan, bij welker karakter de 1uders 1ich 
hebben neergelegd, tegemoetk ·ming vaP 
gemeente.vege zou Porden verstrekt in 
de kosten van vervoer naar een scho ,1 
van ander karakter . 

WIJ WILHELMTNA, ENZ. ; 
BP-schikkende op het beroep. ingesteld dO' r 

den Raad der Gemeente Helder tegen het be
sluit van Gedeputeerde Staten van Noord
Holland, van 7 April 1926 n°. 156, uaarbij met 
vernietiging in zooverre van 7ijn besluit van 
27 October 1925 is beslist, dat do ·,r de ge
meente Helder aan J. Lengers aldaar, als vader 
van de beide in den leerplichtigen leeftijd val
lende kinderen Johanna Elisabeth Suzanna 

P.n Martina Maria, ter tegem· etkoming in de 
kosten, verbonden aan het bezoeken door die 
kinderen van de Roomsch-Katholieke bijz'>n
dere lagere school aan de Javastraat, voor 
elk kind, zoolang het die school bezoekt, eene 
tegemoetkoming uit de gemeentekas moet 
worden verleend ten bedrage van 50 % der 
kosten van vervoer per autobus zulk~ t ·· t het 
einde van den leArplichtigen !eeftij<i d ~r kin-
deren; · 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Gtlschillen van Bestuur, ger-oord, advies ,a•, 
22 October 1926, ,,0 • 858; 

Op de vo"rdracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
6 October 1926, n°. 8363 afdeeling Lager
Onderwijs-Algemeen ; 

0. dat de Raad der gemeente HPlder in 
zijne vergadering van 27 October 1925 "nder 
meer afwijzend heeft beschikt <•p een verz·,ek 
van J. Lengers te Helder om vergoeding of 
tegemoetkoming kfächtens artikel 13 der 
Lager-onderwijs"Vet J 9W in de k0sten, ver
br.nden aan het verv"er do'lr middel van een 
autobus van zijne b -,ide in den leerpli ,htigen 
leeftijd vallerde kinderen Johanna Elisabeth 
Suzanna en Martina Maria na9,r de Roomsr,h
Katholieke bijz: ndere lagere scho:,! aan de 
Javastraat te Helder; dat de Raad daarbij 
heeft overwogen, dat de bed-,eld,· kinderen 
vóór hunne toe!at,ing tot dP Roomsch-Koth<>
lieke scho"l aan de Javastraat de -,penbare 
hirere s~hool tP. Julianadorp bezochten, gelegPn 
op minder dan '1. K.M. afstand van hunne 
wtning, t-erwijl niet kan gezegd w -rden, dat 
eerstgenoemde school nog niet was opgeri,,ht, 
toen de bedJelde kinderen tot de openbare 
lRgere school te Julianadorp werden t : ege
laten, aangezien deze "srhoo!" tevnren was 
ondergebra0ht in het "gebouw" aan de JAn
kerstraat te Helder ; dat, Padat J . Lengnrs 
van ilit besluit bij Gedeput-eerde Staten van 
Noord-Holland in beroep was gekomen, dit 
college bij besluit van 7 April 1926 met ver
nietiging in zooverre van het bestreden raads
besluiG heeit beslist, dat door de gemeen{,,,, 
Ht>lder aan ,T. Lengers als vader van de beide 
in den leerplichtigen leeftijd vallende kinderen 
Johanne Elisabeth Suzanna en Martina Ma.ria, 
ter tegemoetkoming in de kosten, verbonden 
aan het bezoeken door die kinderen van de 
Roomsch-Katholieke bijzondere school aan de 
Javastraat, voor elk k..nd, zoola.ng het die 
school bezoekt, eene tegemoetkoming uit de 
gemeentekas moet worden verleend ten bedrage 
van 50 % der knsten van het vervoer per 
autobus, zulks tot het einde van den leer
plichtigen leeftijd der kinderen ; dat Gedepu
teerde Staten daarbij hebben overwogen, dat 
naar de kennelijke. bedoeling van de voor
stellers van het amendement, waarbij de 
laatste volzin aan artikel 13, lid 1, der Lage1·
onderwijswet 1920 is toegevoegd, de in dezen 
volzin bedoelde uitzondering in het onder
havige geval weliswaar niet van toepassing 
zou zijn ; dat echter, aangezien het woord 
,,school" viermaal in lid 1 van artikel 13 ge
bruikt wordt, waarvan driemaal ontwijfelbaar 
in den zin van "schoolgebouw" ook, waar dit 
woord voor de vierde maal gebruikt wordt, 
het kracntens het verband in den zin van het 
,,schoolgebouw" moet worden opgevat; dat, 
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vermits het schoolgebouw aan de Javastraat 
nog niet was opgericht, toen de meerbedoelde 
kinderen op de openbare lagere school werden 
toegelaten, de aanspraak van den appellant 
steun vindt in de wet ; dat de Raad van Helder 
in beroep aanvoert, dat de wet met name in 
artikel 205 spreekt van schoolgebouw ; dat bij 
de redactie der wet allerminst één vaste lijn is 
gevolgd en men dus bij de uitlegging der wet 
zich niet te streng moet houden aan de letter, 
maar veeleer moet streven naar een rationeele, 
de bedoeling van den wet~ever zooveel mogelij k 
naderende toepassing ; aat bij de opvatting 
van Gedeputeerde taten de klaarblijkelijke 
bedoeling van den wetgever, om alleen reke
ning te houden met de richting van het onrler
wijs, dat aa n een bepaalde school wordt gege ven, 
in het geheel niet tot haar recht komt en 
daarentegen de vergoeding afhankelijk wordt 
gesteld van de al dan niet oprichting van een 
nienw gebouw ; dat, indien al met Gedeputeerde 
Staten wordt aangenomen, dat het woord 
"school" in het eerste lid van artikel 13, telkens 
de beteekenis heeft van "schoolgebouw" , 
Gedeputeerde Staten echter uit het oog ver
liezen, dat de beide eer te keeren, dat het 
woord " chool' in artikel 13, eerste lid. ge
bruikt wordt, dit geschiedt in den beperkten 
zin van "school(gebouw) waar het door hen 
(de ouders) gewenschte onderwijs gegeven 
wordt" en dat toch klaarblijkelijk in het vierde 
geval ook gedoeld wordt op een "school(gebouw) 
waar het door hen gewenschte onderwij s ge
geven ·wordt" dat nu een "schoolgebouw 
waar het door de ouders gewen,~chte onderwijs 
gegeven wordt" bij de toelating vau de beide 
kinderen tot de openbare lagere school te 
Julianadorp in deze gemeente vóór 1 Juni 1924 
reeds lang bestond 

0. dat de voor tellers van het amendP,ment, 
waarbij de laatste volzin aan artikel 13, lid 1, 
der Lager-onderwijswet 1920 is toegevoegd, 
met deze bepaling wilden voorkomen, dat voor 
kinderen, die reeds op een school gaan, bij 
welker karakter de ouder zich hebben neer
gelegd, tegemoetkoming van gemeentewege 
zou worden verstrekt in de kosten van vervoer 
naar een school van ander karakter; dat, hieruit 
volgt, dat in het slot van artikel 13, lid 1, het 
woord school moet worden opgevat in den zin 
van onderwijsinstelling ; dat Gedeputeerde 
Staten dan ook ten onrechte aan rlit woord de 
beteekenis hebben gehecht van "schoolgebouw" 
en in verband daarmede de aanspraak van 
J. Lengers gegrond hebben geacht; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 
het beslmt van den Raad van Helder, van 
27 October 1925, voor zoover daarbij afwijzend 
is beschikt op het verzoek van J. Lengers om 
vergoeding in de kosten, verbonden aan het 
vervoer door middel van een autobus van zijn 
beide in den leerplichtigen leeftijd vallende 
kinderen Johanna Elisabeth Suzanna en Mar
tina Maria naar de Roomsch-Katholieke bij
zondere lagere school aan de Javastraat te 
Helder, te handhaven. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, waarvan afschrift zal worden 

gezonden aan den Raad van State, Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur. 

Het Loo, den 12 October 1926. 
WILHELM! A. 

De .Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

WASZINK. (B.) 

12 October 1926. KONINKLIJK BESLUIT. 
De bevoegdheid van den gemeenteraad 

om, onder goedkeuring van Ged. Staten 
aan onderwijzers een belooning toe te 
kennen o. a. op grond van hunne aan
wijzing tot plaatsvervanger van het hoofd 
der school, strekt zich niet uit tot hen, 
die in den zin van art. 41 1. o.-wet tijdelijk 
een aan een gemeenteschool opengevallen 
plaats van hoofd der school waarnemen, 
voor welke waarneming bezoldiging wordt 
genoten overeenkomstig de r egelen, ge
steld bij algemeenen maatregel van bestuur, 
krachtens art . 30, tweede lid der wet 

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

het gemeentebestuur van Zaandam tegen het 
besluit van Ged. Staten van Noordholland van 
19 Mei 1926, n°. 152, waarbij goedkeuring is 
onthouden aan het besluit van den Raad dier 
gemeente van 6 Nov. 1925, tot vaststelling 
van een verordening, regelende de belooining, 
toe te kennen aan de plaatsvervangende hoof
den der openbare lagere scholen ; 

Den Raad van State enz. ; 
0., dat Geel. Staten van Noordholland bij 

hun besluit van 19 Mei 1926, n°. 152, goed
keuring hebben onthouden aan het besluit van 
den Raad der gemeente Zaandam van 6 Nov. 
1925 tot vaststelling van een verordening 
regelende de belooning, toe te kennen aan de 
plaatsvervangende hoofden der openbare lagere 
scholen, uit overweging, dat volgens a rt. 1 
dezer verordening een belooning zal worden 
toegekend aan den vast aangeste lden onder
wijzer, die de betrekking van hoofd der school 
tijdelijk - en wel gedurende twee weken of 
langer - waarneemt, welke belooning zal 
worden berekend naar de verg~edin~! ~ie het 
hoofd der school, wiens betrekkmg h1J t1JdehJk 
waarneemt, a ls zoodanig geniet ; dat deze 
regeling omvat de gevallen van tijdelijke waar
neming der door schorsing, ontslag of ont
stentenis aan een gemeenteschool opengevallen 
plaats van hoofd eener school , bedoeld in 
art. 41, eerste lid der lager-onrlerwijswet 1920; 
dat de Raad ingevolge art. 33, eerste lid der 
lager-onderwijswet 1920 weliswaar bevoegd is, 
onder goedkeuring van Geel. Staten aan de 
onderwijzers een belooning toe te kennen, op 
grond van hunne aanwijzing tot plaatsver
vanger van het hoofd der school, doch dat 
deze belooning, uitsluitend betrekking heb
bende op de vervanging van het hoofd der 
school, buiten de gevallen van tijdelijke waar
neming, bedoeld in art. 41, eerste lid der lager
onderwijswet 1920 naar het oordeel van Ged. 
Staten op een vast bedrag behoort te worden 
bepaald en te worden toegekend krachtens 
eene ingevolge art. 33, eerste lid der lager
onderwijswet 1920 vereischte aanwijzmg tot 
plaatsvervanger van het hoofd der school, die 
een doorloopencl karakter moet dragen ; dat 
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de door den Raad van Zaandam vastgestelde 
regeling zich mitsdien niet verdraagt met 
laatstgemelde wetsbepaling ; dat het raads
besluit bovendien in strijd is met het beginsel 
neergelegd in art. 150 der gemeentewet, daar 
de wedden van hen, die de betrekking van hoofd 
der school in de in art. 41, eerste lid der lager
onderwijswet 1920 bedoelde gevallen tijdelijk 
waarnemen, overeenkomstig het bepaalde in 
a rt. 30, tweede lid der meergenoemde wet, 
zijn geregeld in art. 13 van den algemeenen 
maatrege1 van bestuur van 27 Dec. 1924 
(Stbl. n°. 585), zooals deze sedert is gewijzigd; 
dat het gemeentebestuur van Zaandam in hoo
ger beroep aanvoert, dat het bezwaar moet 
maken tegen de overweging van Ged. Staten, 
dat art. 1 van de verordening een voorschrift 
zou bevatten omtrent den duur van de aan
wijzing tot plaatsvervangend hoofd der school ; 
dat art . 1 der verordening slechts regelt het 
bedrag der belooning, toe te kennen aan een 
plaatsvervangend hoofd der school, en, aangezien 
art. 33, eerste lid der lager-onderwijswet 1920 
geen voorschriften bevat omtrent het karakter 
van deze belooning, de vastgestelde veror
dening niet in strijd kan zijn met genoemd 
wetsartikel; dat voorts de regeling van het 
bedrag der betreffende belooning, zooals die 
is vervat in de verordening, overeenstemt met 
de wenschen der belanghebbenden en daarbij 
het voordeeligst is voor de gemeentekas; 

0., dat art. 33, eerste lid der lager-onderwijs
wet 1920 aan den gemeenteraad de bevoegd
heid verleent om, onder goedkeuring van 
Ged. Staten aan onderwijzers een belooning 
toe te kennen, o. a . op grond van hunne aan
w~jzing tot plaatsvervanger van het hoofd der 
school ; dat echter deze bevoegdheid van den 
gemeenteraad zich niet uitstrekt tot hen, die 
in den zin van art. 41 der wet tijdelijk een 
aan een gemeenteschool opengevallen plaats 
van hoofd der school waarnemen, voor welke 
waarneming bezoldiging wordt genoten over
eenkomstig de regelen, gesteld bij algemeenen 
maatregel van bestuur, krachtens a rt. 30, 2de 
lid der wet; dat mitsdien, nu de onderhavige 
regeling mede omvat de gevallen van tijdelijke 
waarneming, als bedoeld in art. 41 der wet, 
de gemeenteraad zijn bevoegdheid ten deze 
heeft overschreden en Ged. Staten terecht 
aan het raadsbesluit hunne goedkeuring heb
ben onthouden ; 

Gezien de lager-onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
(Gem.-Stem.) 

13 October 1926. BEsLurr, strekkende tot 
vernietiging van het besluit van Burge
meester en Wethouders van IJsselmonde 
van 1 Mei 1924, waarbij aan M. E. Boel, 
weduwe van B. Andeweg, vergunning werd 
verleend voor den verkoop van sterken 
drank in het klein. S. 356. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid van 16 Augustus 
1926, n°. 1043 G, Afdeeling Volksgezondheid, 
en van Onzen Minister van Binnenlandsche 
Zaken en Landbouw ,an 25 Augustus 1926, 
n°. 6039, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur ; 

Overwegende dat Burgemeester en Wethou
ders van IJsselmonde bij besluit van 1 Mei 1924 
aan Maria Cornelia Boel, weduwe van B. Ande
weg, vergunning hebben verleend voor den 
verkoop van sterken drank in het klein; 

Overwegende dat, behoudens het bepaalde in 
de artikelen 5 en 55 van de Drankwet, mgevolge 
het bepaalde in artikel 8, 1°, dier wet een 
vergunning moet worden geweigerd, wanneer 
het aantal vergunningen, uitgezonderd die voor 
den verkoop in logementen alleen aan logeer
gasten, het door artikel 4, lid 1, dier wet be
paalde maximum heeft bereikt ; 

Overwegende dat op 1 Mei 1924 het bij 
Koninklijk Besluit van 31 December 1920, 
n°. 174 voor de gemeente IJsselmonde bepaalde 
maximum van zes vergunningen overschreden 
was· 

O;erwegende dat derhalve voornoemd Besluit 
van Burgemeester en Wethouders van IJssel
monde is in strijd met de wet ; 

Gelet op de artikelen 153 en 154 der Ge
meentewet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
14 September 1926, n°. 19) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen Minis
ter van Arbeid, Handel en Nijverheid van 
23 September 1926, n°. 1204 G, Afdeeling 
Volksgezondheid, en van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 
8 October 1926, n°. 7058, Afdeeling Binnen
landsch Bestuur ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Voornoemd besluit van Burgemeester en 

Wethouders van IJsselmonde te vernietigen 
wegens strijd met de wet. 

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

Het Loo, den 13den October 1926. 
WILHELMINA. 

De Miniuter van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. SLOTEMAKER DE BRUÏNE. 
De M inis;er va.n Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw, J. B. KAN. 
( Uitgeg. 28 Oct. 1926.) 

13 October 1926. BESLUIT, houdende bepalin
gen betreffende de schattingscommissiën 
en de commissiën van aanslag voor de in
komstenbelasting. S. 357. 

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

Financiën van 7 October 1926, n°. 85, afdeeling 
Directe belastingen ; 

Gezien de artikelen 57, 2de lid, 65, 2de lid, 
66, 3de lid, en 68, 3de lid, der Wet op de 
Inkomstenbelasting 1914 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. Er worden ingesteld schattingscom

missiën voor de inkomstenbelasting, voor ge
deelten van gemeenten, als omschreven is in 
den als Bijlage I bij dit besluit gevoegden staat. 

2. Er worden in5esteld comm1ssiën van 
aanslag voor de inkomstenbelasting, voor be
paalde gedeelten van verschillende inspectiën 
der directe belastingen, en er wordt bepaald 
dat van commissiën van aanslag de standplaats 
eene andere zal zijn dan die van den inspecteur ; 
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een en ander als omschreven is in den als 
Bijlage II bij dit besluit gevoegden staat. 

3. Aan de niet ambteJjjke leden van eene 
schattingscommissie te zamen wordt voor elk 
kalenderjaar als presentiegeld toegekend : 

a. aan die van de schattingscommissiën, in
gesteld voor eene gemeente of voor een gedeelte 
eener gemeente met meer dan 20,000 inwoners : 

indien het getal inwoners niet meer bedraagt 
dan 50,000, f 160 benevens f 25 voor elk geheel 
5000-tal inwoners boven 20,000; 

indien het getal inwoners meer dan 50,000 
bedraagt f 310 benevens f 25 voor elk geheel 
10,000-tal inwoners boven 50,000. 

Echter bedraagt voor elk kalenderjaar het 
gezamenlijke·vacatiegeld van de niet ambtelijke 
leden van elk der sclia.ttingscom.missiën te 

Amsterdam f 1000. 
Rotterdam f 800. 
's-Gravenhage, voor zooveel betreft de schat

tingscommissiën a.an te duiden als schattings
commissie te 's-Gravenhage I, II, III en IV f 800. 

's-Gravenhage, voor zooveel betreft de schat-
tingscommissie aan te duiden als schattings
commissie te 's-Gravenhage V f 120. 

b. aan die van de overige schattingscom
missiën : voor elk duizendtal inwoners der ge
meente of van het gedeelte der gemeente, waar
voor de commissie. is ingesteld, f 8. 

4. Het getal inwoners van eene gemeente 
of van het gedeelte eener gemeente wordt be
paald naar d-en toestand bij den aanvang van het 
jaar waarover het presentiegeld wordt toegekend. 

Onderdeelen van een duizendtal worden, in
dien zij de helft of meer bedragen, voor een 
geheel duizendtal gerekend en anders buiten 
aanmerking gelaten. 

Voor gemeenten of gedeelten van gemeenten 
van minder dan duizend inwoner bedraagt 
echter het presentiegeld steeds f 8 . . 

5. Het bedrag van het presentiegeld wordt, 
voor zoover het van het getal inwoners afhan
kelijk is, voor elke- schattingscommissie vast
gesteld door den directeur der directe belastin
gen, in wiens directie de standplaats der com
missie is gelegen. 

De directeur bepaalt voor a lle schattings
commissiën zonder onderscheid het aandeel van 
elk lid in het presentiegeld naar het getal bij
g~woonde vergaderingen blijkens de presentie
lbsten, welke hem na afloop des ja11,rs door den 
voorzitter der commissie worden gezond6n met 
nauwkeurige vermelding van de woonplaatsen 
der leden. 

6. De niet ambteJjjke leden der commissiën 
van aanslag genieten ieder, voor eiken dag, 
waarop zij hare vergaderingen bijwonen, een 
presentiegeld van zes gulden. 

De declaratiën wegens presentiegeld worden 
per drie maanden ingezonden aan het Depar
tement van Financiën. Zij vermelden de dagen 
waarop de vergaderingen zijn bijgewoond en 
worden door den voorzitter voorzien van eene 
verkla~!ng dat de opgegeven .. ver~aderingen 
werkehJk door den declarant ZIJn bijgewoond. 

7. De commissiën van aanslag vergaderen 
in de gemeente waarin zij gevestigd zijn, tenzij 
door den voorzitter eener commis ie, welker 
werkkring zich over meerdere gemeenten uit
strekt, eene andere pla.ats voor de vergadering 
wordt aangewezen. 

8. Onder de benamingen "inspectie" of 
"kantoor", voorkomende in de aan dit besluit 

als bijlagen toegevoegde staten, wordt versta.an 
de kring van eene inspectie of een kantoor der 
directe belastingen, zooals die door Ons is of 
nader zal worden vastgesteld. 

9. Dit besluit treedt i,n werking met ingang 
van 1 Januari 1927, 

Op dat tijdstip vervallen Onze besluiten van 
20 Maart 1915 (Staatsblad n°. 159), 6 J uli 1923, 
n°. 44, 7 Maart 1924, n°. 29, en 27 April 1926 
(Staatsblad n°. 72), alsmede artikel 2 van Ons 
besluit van 8 Augustus 1922, n°. 48. 

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

Het Loo, den 13den October 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, DE GEER. 

( Uitgeg. l Nov. 1926.) 

BIJLAGE I. 

STAAT van schattingcommissiën ingestel.d 
voor bepaalde gedeelten v-in gemeenten. 

DIRECTIE ROTTERDAM. 
GEMEENTE ROTTERDAM. 

Standplaats der 
Commissie. 

Gedeelte der gemeente tot 
het ressort der Commissie 

behoorende. 
Rotterdam lste, 2de en 4.de kantoor. 
(aan te duiden als: 
:Rotterdam I) 
Rotterdam 3de en 5de kantoor. 

(alsvoren II) 
Rotterdam 

(Hoek van 
Holi-and) 

Gedeelte der gemeente Rot
terdam, hetwelk in de wet 
van 31 December 1913 
(Staatsblad n°. 469) wordt 
aangeduid met de bena
ming Hoek van Holland. 

GEMEENTE 's-GRAVENlliGE. 

's-Gravenhage l ste kantoor. 
(aan te duiden als : 
's-Gravenhage I) 
's-Gravenhage 

(alsvoren II) 
's-Gravenhage 

(alsvoren III) 
's-Gravenhage 

(alsvoren IV) 
's-Gravenhage 

(alsvoren V) 

3de en 4de kantoor. 

2de kantoor. 

5de kantoor. 

Het gedeelte der gemeente 
's-Gravenha9e, behoorende 
tot het kantoor Loosdui-
nen. 

GEMEENTE RIDDERKERK. 

Ri<lderkerk Ridderkerk, behalve het ge
(aan te duiden als : deelte der gemeente om
:Ridderkerk I) vattende Bolnes-Slikker-

Ridderkerk 
(alsvoren II) 

veer, wijk A en B. 
Het gedeelte der gemeente, 
omvattende Bolnes-Slik
kerveer, wijk A en B. 

DIRECTIE AMSTERDAM. 
GEMEENTE AMSTERDAM. 

Standplaats der Gedeelte der gemeente tot 
Commissie. het ressort der Commissie 

behoorende. 

Amsterdam Buurten A, B, C, D, E, F, 
(aan te duiden als : G, H , I, K, L, M, N, 0, 
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Amsterdam 1) 

Amsterdam 
(alsvoren II) 

Amsterdam 
(alsvoren III) 

Amsterdam 
(alsvoren IV) 

Amsterdam 
(alsvoren V) 

Amsterdam 
(alsvoren VI) 

Amsterdam 
(alsvoren VII) 

.Amsterdam 
(alsvoren VIII) 

Amsterdam 
(alsvoren IX) 

P, Q, R, S, DD, EE, LL, 
MM, NN, 00, PP, QQ, 
RR, SS, TT. 

Buurten X, IJ, Z, AA, 
BB, CC, FF, GG, HR, 
JJ, KK, SF. 

Buurten WW, XX, BA, 
BO, BD, BE, NA, NB, 
NO, ND, OA, OB, RA, 
RB, RC, RD, RE. 

Buurten UU, VV, SA, SB, 
se, SD, SE, SQ, SR, ST, 
HJ, HK, ZA, ZB. 

Buurten SG, SH, SM, SN, 
SO, SP, SU, SV, SW, 
HO, HD, HF, HG. 

Buurten SJ, SK, SL, SX, 
HA, HB, HE, AC, AK, 
AJ, AL, AM, AN, AO, 

· AP, AQ. AT, AU. 
Buurten AB, AD, AE, AF, 

AG, AH, AR, AS, OOA. 
Buurten WC, WE, WF, 

WG, WH, WJ, WL, WO, 
WN. 

Buurten T, U, V, W, IJIJ, 
ZZ, WA, WB, WD, WK, 
WM. 

GEMEENTE VELSEN. 

Velsen 

IJmuiden 

Het gedeelte der gemeente 
Velsen, behoorende tot het 
kantoor Beverwijk. 

Het gedeelte der gemeente 
Velsen, behoorende tot het 
kantoor IJmuiden. 

DIRECTIE MAASTRICHT. 
GEMEENTE MAASTRIOHT. 

Standplaats der Gedeelte der gemeente tot 
Commissie. het ressort der Commissie 

behoorende. 
Maastricht Gedeelte der gemeente 
(aan te duiden als: Maastricht, hetwelk in 
Maastricht 1) art. 2 van het Koninklijk 

besluit van 3 Juli 1922 
(Staatsblad n°. 423) wordt 
aangeduid als "kom" der 
gemeente Maastricht. 

Maastricht Overig gedeelte der ge-
/alsvoren II) meente. 
Behoort bij Koninklijk besluit van 13 October 

1926 (Staatsblad n°. 357). 
Mij bekend, 

De Minister van Financiën, DE GEER. 

BIJLAGE Il. 

STAAT van inspectiën waarvoor meer dan ééne 
Commissie van aanslag wordt ingesteld en 
van inspectiën waarvoor de standplaats der 
Commissie van aanslag eene andere is dan 
die van den Inspecteur. 

DIRECTIE ROTTERDAM. 
INSPECTIE DELFT. · 

Standplaats der Gedeelte van de inspectie tot 
Commissie. elke Commissie behoorende. 

Delft Gemeente Delft. 
(aan te duiden als: 
!)elft 1) 

Delft 
(alsvoren II) 

Het overig gedeelte der in 
spentie. 

INSPECTIE HELLEVOETSLUIS. 

Hellevoetsluis Kantoren Brielle, H ellevoet-
sluis en Heenvliet. 

Middelharnis Het overig gedeelte der in-
spectie. 

DIRECTIE AMSTERDAM. 

INSPECTIE ALKMAAR, lSTE AFDEELING. 

Standplaats der Gedeelte van de inspectie tot 
Commissie elke Commissie behoorende. 

Alkmaar · Gemeente Alkmaar. 
(aan te duiden als: 
Alkmaar A) 
Alkmaar Het overig gedeelte der in-
(aan te duiden als : spectie. 
Alkmaar B) 

DIRECTIE UTRECHT. 

INSPECTIE UTRECHT, lSTE AFDEELING. 

Standplaats der Gedeelte van de ins_pectie tot 
Commissie. elke Commissie behoorende. 

Utrecht De kadastrale gemeenten 
(aan te duiden als: Utrecht en Catnarijne. 
'Utrecht 1) 
Utrecht Het overig gedeelte der in-
(aan te duiden als : spectie. 
'Utrecht 11) 

INSPECTIE GORINCHEM. 

Gorinchem Kantoor Gorinchem. 
(aan te duiden als: 
Gorinchem I) 
Gorinchem Het overige gedeelte der in

spectie. (alsvoren II) 

DIRECTIE ZWOLLE. 
INSPECTIE DEVENTER. 

Standplaats der Gedeelte van de inspectie tot 
Commissie. elke Commissie behoorende 

Deventer Gemeente Deventer. 
(aan te duiden als : 
Deventer 1) 
Deventer Het overig gedeelte der in-

(alsvoren II) spectie. 

Meppel 

Steenwijk 

INSPECTIE MEPPEL. 

Het gedeelte der inspectie 
behoorende tot de pro
vincie Drenthe. 

Het gedeelte der inspectie 
behoorende tot de pro
vincie Overijssel. 

DIRECTIE BREDA. 
INSPECTIE BREDA, lSTE AFDEELINO. 

Standplaats der Gedeelte van de inspectie tot 
Commissie. elke Commissie behoorende. 

Breda Gemeente Breda. 
(aan te duiden als : 
Breda I) 
Breda Het overig gedeelte der in-
.. : ( als voren II) spectie. 
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I NSPECTIE ZIERIKZEE. 
Zierikzee 

St. Maartensdijk 

Kantoren Zierikzee, Brou
wershaven en Nieuwerkerk 
met uitzondering van de 
gemeente S t. Philipsland. 

Het overig gedeelte der in
spectie. 

DIRECTIE MAASTRICHT. 
INSPECTIE ROERMOND. 

Roermond Kantoor Roermond (buiten-
gemeenten) en de gemeen
ten Roermond, B eegden, 
Heel en Panheel, Wessem, 
Haelen, Neer, Buggenum 
en Nunhem. 

Weert Het overig gedeelte der in-
spectie. 

INSPECTIE VENLO. 
Venlo 
(aan te duiden 
Venlo I) 

Gemeente Venlo. 
als: 

Venlo 
(alsvoren IJ) 

Het overig gedeelte der in
spectie. 

DIRECTIE 'S-HERTOGENBOSCH. 
INSPECTIE 's-HERTOGENBOSCH, l STE AFDEELING. 
Standplaats der Gedeelte van de inspectie tot 

Commissie. elke Commissie behoorende. 
's-H ertogenbosch Gemeente 's-H ertogenbosch. 
(aan te duiden als : 
's-Hertogenbosch I) 
's-Hertogenbosch Het overig gedeelte der in-

(alsvoren II). spectie. 

INSPECTIE 's-HERTOGENBOSCH, 2DE AFDEELING 
Oss Kantoren Oss en Berlicum. 
Ravenstein Het overig gedeelte der in-

spectie. 

INSPECTIE GENNEP. 
Gennep Kantoren Gennep en Venray 
Boxmeer Het overig gedeelte der in-

spectie. 
Behoort bij Koninklijk besluit van 13 October 

1926 (Staatsblad n°. 357). 
Mij bekend, 

De Minister van Financiën, DE GEER . . 

13 October 1926. RONDSCHRIJVEN van den 
Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw aan Heeren Hoofden van 
plaatselijke politie, betreffende aanvragen 
jachtacten. · 

In verband met noeilijkheden, welke zich 
hebben voorgedaan bij de invordering van het 
zegelrecht eener onafgehaalde jachtacte, heb 
ik de eer U beleefd te verzoeken bij de aan
vragen om jachtacten steeds te vorderen 
onderteekening door dengene te wiens name 
de jachtacte moet worden afgegeven, of indien 
dit niet geschiedt, overlegging van een schrif
telijke volmacht, die dan aan de aanvrage zou 
kunnen worden vastgehecht, dan wel een ver
klaring van den onderteekenden persoon, die 
in dat geval handelend, bevoegd moet zijn, 
dat hij zich aansprakelijk st elt voor alle uit de 
aanvraag voortspruitende verplichtingen. 

(B.) 

1 14 Ootober 1926. KENNISGEVING van den 
Minister van Justitie, betreffende opheffing 
Rijkspaspoortenkantoor, het verleenen van 
visa aan vreemdelingen door consulairr 
ambtenaren en vergunningen tot langer 
verblijf door plaatselijke hoofden van po
litie te verleenen. 

De Minister van Justitie, 
Brengt ter kennis : 
o. a. van de betrokken hoofden van politie, 

dat met inga ng van 16 October a.s. het Rijks
paspoortenkantoor opgeheven zal zijn. Het 
aantal Staten, waa rmede, in verband met de 
verbeterde algemeene toestanden, een afspraak 
is gemaakt kunnen worden, dat voor de weder
zijdsche onderdanen het bezit van een visum 
voor toelating in de betrokken landen niet 
meer verplichtend gesteld is, is langzamerhand 
zoo talrijk geworden, dat tot deze opheffing is 
kunnen worden overgegaan. Herinnerd zij, dat 
deze Staten t hans de volgende zijn : België, 
Cuba, Denemarken, Duitschland, Frankrijk, 
Groot-Britannië en Ierland, Italië, Japan • 
Liechtenstein, Luxemburg, Noorwegen, Por
tugal, Spanje, Uruguay, IJsland, Zweden, 
Zwitserland. Voorts zij gememoreerd, dat kin
deren beneden den leeftijd van dertien _jaren 
voor toelating in Nederland noch een visum, 
noch een paspoort noodig hebben. 

Met het oog op de genoemde opheffing van 
het Rijkspaspoortenkantoor heeft de Minister 
van Buitenland che Zaken aan de betrokken 
consulaire ambtenaren nieuwe gedetailleerde 
instructies verstrekt omtrent de ver!eening 
van visa aan vreemdelingen, voor zoover die 
voor de toelating hier te lande nog vereischt 
zijn, o. a. ten eined zooveel doenlijk tegen te 
gaan, dat aan ongewenschte vreemdelingen 
een visum verleend zal worden. Afschrift van 
deze instructie wordt aan heeren procureurs
generaal bij de gerechtshoven verzonden, die, 
voor zoover noodig, aan hoofden van plaatse
lijke politie daarvan mededeeling doen kunnen. 

De door de consulaire ambtenaren te ver
leenen visa hebben de strekking te voldoen 
aan den eisch, onder meer in artikel 2 der 
Vreemdelmgenwet van 13 Augustus 1849 
(Stbl. n°. 39) gesteld voor de regelmatigheid 
van een buitenlandsch paspoort met het oog 
op de toelating hier te lande van vr eemde
lingen en maken derhalve het paspoort geldig 
voor de r eis herwaarts (artikel 2 voornoemd , 
lid 2, sub b). In de genoemde instructie van 
den Minister van Buitenlandsche Zaken is 
bepaald, dat het Nederlandsche visum ver
leend mag worden met betrekking tot den 
geheelen geldigheidsduur van het paspoort van 
den visum-aanvrager, uiterlijk tot een duur 
van twee jaren. Het visum stelt den houder, 
ongeacht de geldigheid van artikel 1 van de 
Vreemdelingenwet van 1849, in staat, om ge
durende dien duur van het paspoort, behoudens 
na te melden uitzondering, een onbeperkt aan
tal malen Nederland binnen te komen en te 
verlaten. Hij ontleent daaraan echter niet het 
recht om tot het einde van den geldigheidsduur 
onafgebroken in Nederland te verblijven. Be
paald is namelijk, dat vreemdelingen, voor 
wie een visum nog vereischt is en die zich ge
durende langer dan dertig achtereenvolgende 
dagen in Nederland wenschen op te houden, 
tijdig voor afloop van die dertig dagen voor 
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verder verblijf hier te lande hiertoe vergunning 
vragen moeten aan het hoofd van politie t er 
plaatse waar zij zich in ~ ederland bevinden. 
In verband hiermede zull en de consulaire 
ambtenaren onder het visum een desbetreffend 
stempel of onderschrift plaatsen , waardoor de 
vreemdelingen met het bovenstaande op de 
hoogte gebracht worden en zij derhalve weten, 
dat het visum onder die voorwaarde is verleend. 

De politie beslist derhalve als de vreemdeling 
den wensch t e kennen geeft tot een langer 
verblijf hier te lande dan dertig dagen of aan 
hem een langer verblijf kan worden toegestaan ; 
kosten mag deze beslissing, ook in het beves
t igende geval, voor den vreemdeling niet 
medebrengen. Indien daarvoor een bepaalde 
grond aanwezig is, kan de politie voor het 
langer verblijf een even tueel nader t e ver
nieuwen termijn stellen . 

Opdat zekerheid besta omtren t den datum 
van binnenkomst hier t e lande, zal deze da tum 
aan de grens door een stempel of anderszins 
worden aan~egeven. 

De bepaling, dat het v isum voor de reis 
herwaarts in zich Rluit de bevoegdheid om 
gedurende den duur van het paspoort een on
beperkt aantal malen Nederland binnen t e 
komen (zie hierboven), lijdt uitzondering in 
het geval, waarin de vreemde! ng uitgeleid is 
geworden t ijdens den gemelden duur van het 
paspoort, ; r edenen voor deze uit leiding zullen 
uiteraard aanwezig zijn , als d t> vreemdeling 
ongewenscht is gebleken met het oog op de 
handhaving der openbare orde of veiligheid, 
en ook, indien hij geen voldoende middelen 
van bestaan heeft of door werkzaamheid kan 
verkrijgen . 

Deze uit leiding zal in het paspoort aanget ee
kend dienen te worden. Na zoodanige uitl eiding 
behoeft de vreemdeling derhalve voor zijne 
toelating een nader visum voor de r eis her
waarts. Ter voorlicht ing van den consulairen 
ambtenaar , aan wien een nader visum wordt 
gevraagd, behoor t aan de aanteekening om
trent de uitleiding door de politie te worden 
toegevoegd hetzij de letter s g. o. o., hetzij de 
letters o. m. b. ; deze afkortingen bet eekenen 
onderscheidenlijk "gevaar openbare orde" en 
"onvoldoende middelen van bestaan", met 
welke beteekenis de consulaire ambtenaren 
door den Minister van Buitenlandsche Zaken 
worden op de hoogte gesteld . Voorts verdient 
het aanbeveling, dat , in geval van uitleiding, 
door de politie een streep wordt gehaald door 
het reeds verleende visum. 

Uitdrukkelijk zij er nog op gewezen, da t 
bovenstaande aanschrijving alleen geldt t en 
aanzien van de (niet zeer talrijke) vreemde
lingen, die nog een visum behoeven en dat ik 
verwacht, dat de politie in dezen met den 
noodigen t act en in de daarvoor in aanmerking 
komende gevallen met de noodige soepelheid 
za l optreden. 

Ten slotte worde nog in herinnering gebracht, 
dat de betrokken bepalingen van het Vreem
delingenreglement van 1918 (Sb. n°. 521) hare 
geldigheid behouden. 

De voor de betrokken vreemdelingen voor 
16 October 1926 verleende visa, uiteraard voor 
zoover zij nog geldig zijn, ku.nnen de beteekenis 
blijven behouden, welke die visa tijdem de vóór 
dien datum bestaande regeling bezitten. 

(B.) 

1 
15 October 1926. BESLUIT, houdende beschik

king op het beroep, ingesteld door J. J. 
Paes, t e K erlcrade, tegen het besluit van 
Ged. Staten van Limburg van 23 April 
1926, 4e Afdeeling, n°. 3836/4. W, waarbij 
zijn logementsvergunning voor den verkoop 
van sterken drank il" het kl ein is inge-
trokken . . 358. 

WIJ WILHELMINA, }1NZ. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

J .. J. Paes, t e K erkrade, t egen het besluit van 
Ged. Staten van I,;mbiirg van 23 April 1926, 
4e Afdeeling, no. 3836/4 W, waarbij zijn loge
mentsvergunning voor den verkoop var. sterken 
drank in het klein is ingetrokken ; 

Den Ra'1d van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
25 Augustus 1926, n°. 683; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid, Handel en Nijverheid van 11 October 
1926, n°. 1167 G, afdeeling Volksgezondheid; 

Overwegende : dat het afschrift van het in
t rekkingsbesluit van Ged. Stat en van Limburg 
op 8 Mei l.i. aan appellant is uitgereikt, t erwijl 
het adres van beroep 22 Mei daaraanvolgende 
is ingekomen ; 

dat volgens ar tikel 30, lid 4, der Drankwet 
de belanghebbende in hooger beroep kan komen 
binnen veertien dagen, en dat volgens lid 5 
van dat a rtikel die termijn begint met den dag, 
waarop de beschikking of het afschrift daarvan 
is uitgereikt ; 

dat alzoo in het onderhavige geval de t ermijn 
begon met den 8n Mei, en eindigde den 21n 
dier maand; 

dat, daar het beroep eerst ingesteld werd 
den 22n Mei, de daarvoor gestelde t ermijn was 
overschreden ; 

Gezien de Drankwet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

. den appellant m et-ontvankelijk te verklaren 
m zun beroep. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nij vel" 
heid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk met het rapport van voornoemden 
Minister in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State, Afdeeling voor de Geschil
len van Bestuur. 

Het Loo, den 15den Oct ober 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van A rbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R . SL0TEMAKER DE BRUÏNE. 

( Uitgeg. 4 N ov. 1926. ) 

N°. 1167 G. 

Afdeeling: 
V 0LKS0EZ0NDHEID. 

's-Gravenliage, 11 October 1926. 
Aan de Koningin. 

Eerbiedig wordt Uwer Majesteit hierbij aan
geboden het advies van den Raad van State, 
afdeeling voor de geschillen van bestuur, 
van 25· Augustus 1926, n°. 683, betreffende 
het beroep, mgesteld door J. J. Paes, t e K erk
rade, tegen het besluit van Ged. Stat en van 
Limburg van 23 April 1926, 4• afdeeling, 
n°. 3836/4 W., waarbij zijn logementsvergun
ning voor den verkoop van sterken drank in 
het klein is ingetrokken. · 
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Het ontwerp-besluit van de afdeeling luidt 
als volgt: 

Be chikkende op het beroep, ingesteld door 
J . J. Paes, te Kerkrade, tegen het besluit van 
Ged. taten van Limburg van 23 April 1926, 
4° Afd., n°. 3836/4 W., waarbij zijn logements
vergunning voor den verkoop van sterken drank 
in het klem is ingetrokken ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
25 Augustus 1926, n°. 683 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid, Handel en Nijverheid van 11 Octoher 
1926, n°. 1167 G, afdeeling Volksgezondheid; 

Overwegende : dat het besluit van Ged. Staten 
steunt op de overweging, dat de localitè it, waar
voor de vergunning geldt, .niet kennelijk uit
sluitend of in hoofdzaak strekt ten dienste der 
logeergasten ; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat zijne 
inrichting in hoofdzaak strekt ten dienste der 
logeergasten ; 

Overwegende: dat blijkens de ingewonnen 
ambtsberichten, de localiteit, waarvoor de ver
gunning is verleend, gebezigd wordt als gewoon 
voor het publiek toegankelijk café ; 

dat zij mitsdien niet kennelijk uitsluitend of 
in hoofdzaak strekt ten dienste der logeergasten; 

dat derhalve de vergunning op grond van het 
bepaalde in art. 28, 1°, in verbanq met art. 9, 
lid 3, 3°, van de Drankwet door Ged. Staten 
bij het bestreden besluit te recht is ingetrokken ; 

Gezien de Drankwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Arbeid, Handel en Nijver

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

Met dit ontwerp-besluit kan ik mij niet 
vereenigen, daar m. i. appellant in zijn beroep 
niet-ontvankelijk behoort te worden verklaard, 
wegens overschrijding van den beroepstermijn. 

Mijn gevoelen is in overeenstemming met dat 
van het plaatsvervangend lid van de afdeeling, 
Mr. D. P. D. Fabius, die zich niet met het 
ontwerp-besluit van de afdeeling kan vereeni
gen, en in een afzonderlijke nota zijn meening 
ontwikkelt. 

De wet geeft zelf aan, wat de eerste dag van 
den beroepstermijn is. De woorden : ,;met den 
dag, waarop de beschikking of het afschrift 
daarvan is uitgereikt" in lid 5 van artikel 30 
der Drankwet, laten geen twijfel over, dat de 
eerste dag die is, waarop de beschikking is 
uitgereikt, in casu 8 Mei 1926. 

De afdeeling, die dit punt ook onder de oogen 
heeft gezien, merkt dienaangaande het volgende 

op,,,Ged. Staten gaan klaarblijkelijk van de 
opvatting uit, dat bij de beantwoording van de 
vraag of de bij artikel 30 gestelde termijn in 
acht is genomen, medegerekend moet worden de 
dag, waarop de beschikking of het afschrift 
daarvan overeenkomstig het 5• lid . van dit 
artikel aan den belanghebbende is uitgereikt. 

De Afdeeling kan zwh met deze opvatting 
niet vereenigen. 

Wel is waar houdt dit 5• lid in, dat de termijn 
van 14 dagen voor den belanghebbenden begint 
"met" den dag, waarop de beschikking of het 

afschrift daarvan is uitgereikt, maar eenerzijds 
verzetten deze bewoordingen, naar het der 
Afdeeling voorkomt, zich geenszins tegen eene 
uitlegging, volgens welke de termijn aanvangt 
om 12 uur 's nachts van den datum der uit
reiklng, anderzijds blijkt ook niet van de 
vooropgezette bedoeling des wetgevers door de 
hier gebezigde woorden af te wijken van de in 
de rechtspraak algemeen gehuldigde gewoonte 
als eersten dag van den termijn aan te nemen 
den dag, volgende op dien, welke als aanvangs
punt door de wettelijke bepaling is gesteld. 

De Afdeeling wijst er voorts op, dat bij eene 
opvatting als door Ged. Staten van Limburg 
wordt voorgestaan,. de wettelijke ~ermijn v:i:n 
14 dagen in het 4• lid van art. 30 mtdrukkeliJk 
voor liet komen in beroep toegekend, ten na
deele van de rechtszoekenden zou worden ver
kort tot 13 dagen en een gedeelte van een dag, 
een gevolg, dat, naar het der Afdeeling wil 
voorkomen, behoort te worden vermeden, nu, 
zooals gezegd, noch de woorden, noch de ge
schiedenis van het wetsartikel daartoe dwingen." 

Deze opmerkingen van de afdeeling vermogen 
m. i. niets af te doen aan de uitdrukkelijke 
woorden der wet. Van verkorting van den 
beroepstermijn, zooals de wet die nadrukkelijk 
bepaald heeft, is dan ook geen sprake. 

Bovendien, de woorden der wet verschillen 
van die, welke veelal voor den aanvangstermijn 
van een beroep worden gebezigd. 

Zelfs spreekt de Drankwet zelf in artikel 17, 
lid 2, van het komen in beroep "binnen 21 vrije 
dagen na de dagteekening van het provinciale 
blad---"· . 

Ook om deze reden moet hier vastgehouden 
worden aan de woorden der wet. 

Daar de afdeeling uitvoerig handelde in haar 
advies over haar opvatting, waarmede ik mij 
niet kan vereenigen, heb ik het niet noodig 
geacht, nader met de afdeeling over deze zaak 
te overleggen. 

Op grond van het vorenstaande veroorloof ik 
mij Uwer Majesteit eerbiedig in overweging te 
geven, het hierbij gevoegde ontwerp-besluit, 
strekkende tot het niet-ontvankelijk verklaren 
van appellant in zijn beroep, te bekrachtigen. 
De Mini8ter van Arbeid, Handel en Nijverheid, 

J. R. SLOTEMAKER DE BRUÏNE. 

15 October 1926. KONINKLIJK BESLUIT. 
De directeur eener naamlooze vennoot

schap die het in een gemeente gelegen 
kantoor der vennootschap geregeld be
zoekt en aldaar verschillende directeurs
werkzaamheden verricht aan een voor hem 
bestemd schrijfbureau, is in die gemeente 
werkforens. 

Beteekenis ten deze van een contract 
tusschen vennootschap en directeur dat 
den laatsten beperkt in het aantal dagen 
waarop hij van het kantoor gebruik mag 
maken. 

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

Joh. H. te Heemstede, tegen de uitspraak van 
Ged. Staten der provincie Noord-Holland op 
zijn bezwaarschrift tegen den aanslag in de 
gemeentelijke inkomstenbelasting over het be
lastingjaar 1922/23 der gemeente Amsterdam; 

Den Raad van State, enz. ; 
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0. dat J. H. te Heemstede over het belasting
jaar 1922/23 als werkforens in de gemeente 
Amsterdam is aangeslagen ; 

dat, nadat hij daartegen bij Ged. Staten van 
Noord-Holland bezwaar gemaakt had, dit col
lege bij be~luit van 17 Maart 1926, n'. 123 
de reclame ongegrond heeft verklaard ; 

dat van dit-besluit J. H. bij Ons in beroep is 
gekomen, aanvoerende dat hij weliswaar in het 
belastingjaar 1922/23 voor den vorm directeur 
was van de N. V. :S:.'s Verlichtingsartikelen en 
Exploitatie van onroerende goederen, te Am
sterdam, doch dat de vennootschap feitelijk 
door zijn jongere broers, die procuratiehouders 
en bedrijfsleiders waren, werd bestuurd en hij 
appellant, derhalve geen beheers- of bestuurs
werkzaamheden verrichtte ; dat hij dan ook 
niet op meer dan 90 dagen van het belastingjaar 
in Amsterdam de beschikking heeft gehad over 
eene vaste inrichting tot persoonlijke uitoefening 
van zijne betrekking en hij er ook niet op 
meer dan 90 dagen aanwezig is geweest tot 
uitoefening van die betrekking ; 

0. dat blijkens de overgelegde ambtsberichten 
J. H . tijdens het belastingjaar 1922/23 was 
directeur van de te Amsterdam gevestigde 
N.V.,,,. H.'s Verlichtingsartikelen en Exploi
tatie van onroerende goederen ; 

dat hij als zoodanig de beschikking had over 
het te Amsterdam gelegen kantoor der Vennoot
schap welk kantoor, blijkens de ambtsberichten 
mede voor hem bestemd wM om er persoonlijk 
zijne werkzaamheden als directeur te verrichten, 
blijkende zulks uit het feit, dat hij geregeld 
met name 3 maal in de veertien dagen het 
kantoor bezocht en aldaar dan allerhande aan 
zijne functie verbonden werkzaamheden ver
richtte, terwijl zich in dat kantoor een uitslui
tend voor hem bestemd schrijfbureau bevond ; 

dat nu wel namens den aangeslagene een 
beroep gedaan is op eene overeenkomst, welke 
hij met zijne Naamlooze Vennootschap zou 
hebben aangegaan , neergelegd in eene acte 
van 19 April 1921, volgens welke hem niet zou 
zijn vergund meer dan 3 dagen in iedere 14 
dagen van de localiteiten der vennootschap 
hetzij ter uitoefening van zijne betrekking van 
directeur, hetzij tot andere doeleinden gebruik 
te maken, doch dat deze acte, blijkens haren 
inhoud door den appellant als directeur 
der vennootschap met zich zelf in diezelfde 
kwaliteit aangegaan, niet kan worden aan
gemerkt als een rechtsgeldige overeenkomst in 
den zin der wet, doch veeleer is op te vatten 
als een Mnzijdige handeling van den directeur, 
waardoor geen wijziging kan worden gebracht 
in de hem krachtens de statuten toekomende 
bevoegdheid ; 

dat mitsdien moet worden aangenomen dat 
J. H. op meer dan 90 dagen van het belasting
jaar te Amsterdam de beschikking heeft gehad 
over eene vaste inrichting tot persoonlijke uit
oefening van zijne betrekking ; 

dat de bestreden aanslag dus terecht over
eenkomstig art. 244a, 3°. der Gemeentewet is 
opgelegd en mitsdien door Ged. Staten terecht 
js gehandhaafd ; 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. (A. B.) 

1926 

15 October 1926. MissrvE van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken aan de burge
meesters, betreffende regeeringstelegram
men. 

De Minister van Water taat vestigt mijn 
aandacht op het bepaalde in art. 19, 6• lid 
van het "Rijkstelegraafreglement 1926" (Stbl . 
n°. 319), hetwelk luidt: 

"De afzender van een regeeringstelegram 
kan afzien van den bij a. t. 32 van dit reglement 
vastgestelden voorrang bij de overseining ; in 
dit geval moet op de minuut van het telegram 
door den afzender de aanwijzing "zonder voor
rang" worden gesteld ; dit tele!l:ram wordt, 
wat de volgorde van overReining betreft, als 
een gewoon bijzonder telegram behandeld". 

füerbij zij opgemerkt, dat door het stellen 
van de aanwijzing "zonder voorrang", zoowel 
de voorrang bij de overseining als bij de be
stelling komt te vervallen. Overigens blijven 
ook voor de. hierboven bedoelde telegrammen, 
de aan regeeringstelegrammen toegekende 
voorrechten onverminderd van kracht. 

Zoo gelden voor deze telegrammen, zoowel 
in het binnen- als in het buitenlandsch verkeer 
o.a. de volgende bepalingen : 

1°. dat regeerin_gstelegrammen in elk verkeer 
in geheim schrift z.ijn toegelaten; 

2°. dat regeeringstelegrammen, welke niet 
onderworpen zijn aan de bepalingen voor de 
redactie gesteld, niet kunnen worden gewP.igerd ; 

3°. dat regeeringstelegrammen in verstaan
bare taal gedeeltelijk moeten worden herhaald. 
Deze gedeeltelijke herhalin~ bestaat in de her
haling van alle getallen, eigennamen en even
tueele twijfelachtige woorden ; in het binnen
landsch verkeer wordt zij nog uitgebreid tot 
de herhaling van het geheele adres ; 

4°. dat regeeringstelegrammen in geheim 
schrift geheel en kosteloos worden herhaald ; 

5°. dat regeeringstelegrammen onmiddellijk 
na de ontvangst worden besteld, ook des nachts. 

In den Nederlandschen dienst bestaat verder 
nog een bijzonder toezicht op de juiste behan
deling van regeeringstelegrammen, terwijl bij 
de bestelling bepaalde voorzorgen wo~den in 
acht genomen, hierin bestaande, dat de afle
vering tegen ontvangbewij~ geschiedt, indien 
de io.houd hiertoe aanleiding geeft. 

Ik vestig Uwe aandacht op de hiervoren 
genoemde bepaling, welke op 1 November a.s. 
van kracht wordt, met het oog op de mogelijk
heid. dat in gevallen, waarbij geen bijzondere 
spoed vereischt wordt, maar toch behandeling 
als regeeringstelegram gewenscht wordt, in 
verband met de daaraan verbonden voor
rechten, verzending van telegrammen op de 
aangegeven wijze zou kunnen plaats hebben. 

Een spoedige overkomst van andere regee
ringstelegrammen, welke spoed vereischen, zal 
in bepaalde gevallen daardoor worden bevor
derd. 

Indien aanbieding zonder voorrang gewenscht 
wordt, behoort gebruik te worden gemaakt van 
bladen A (wit) en niet van de aan sommige 
autoriteiten verstrekte bladen A (blauw/wit). 

Het bovenstaande heeft tevens betrekking 
op de telegrammen door U verzonden in Uwe 
qualiteit van hulpofficier van Justitie. 

(Gem.-Stem.) 

44 
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16 October 1926. BESLUIT, houdende bekend
making van den tekst van het Werktijden
besluit voor fabrieken of werkplaatsen 1923, 
zooals dit sedert is gewijzigd. S. 359. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid van 12 October 
1926, n°. 2985, afdeeling Arbeid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
den tekst van het Werktijdenbesluit voor 

fabrieken of werkplaatsen 1923, zooals dat 
laatstelijk is gewijzigd bij Ons . besluit van 
18 September 1926 (Staatsblad n°. 337), alge
meen bekend te maken door bijvoeging van 
dien gewijzigden tekst in zijn geheel bij dit 
besluit. 

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

Het Loo, den 16den October 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. SLOTEMAKER DE BRUïNE. 

(Uitgeg. 28 Oct. 1926.) 

'.f•EKST van het W erktfjdenbesluit voor fabrieken 
of werkplaatsen 1923. 

HOOFDSTUK I. 
VAN AFWIJKINGEN VAN DE NORMALE VOOR
SCHRIFTEN BETREFFENDE DE WERKTIJDREGE· 
LINGEN, GEGEVEN IN DE .ARTIKELEN 22, TWEEDE 
EN DERDE LID, 23 EN 25 DER ARBEIDSWET 1919. 
~ 1. Arbeid, lcrachtens artikel 22, tweede en 
derde lid, der Arbeidswet 1919 toegestaan op 

Zondag. 
Art. 1. In eene boter- of kaasfabrieR mag 

eene vrouw, die geene huishouding te verzorgen 
heeft, op Zondag gedurende ten hoogste vier 
uren in den voornnddag arbeid voor de berei
ding van boter of kaas verrichten : 

a. indien de arbeid behoort tot de bezig
heden, die zij geregeld in de onderneming 
verricht; 

b. indien zij wegens ziekte of andere ver
hindering invalt voor eene andere vrouw, die 
dien arbeid geregeld verricht. 

2. In eene fabriek of werkplaats mag een 
,man op Zondag gedurende ten hoogste vier 
uren arbeid verrichten, bestaande in noodzake
lijke onderhoudswerkzaamheden aan gevulde 
vaten. 

§ 2. Arbeid, krachtens artikel 23 der Arbeidswet 
1919 toegestaan op Zaterdag na l uur des na-

middags. 
3. 1. In fabrieken of werkplaatsen, waar 

arbeid wordt verricht in één der hieronder 
genoemde bedrijven, mogen de daarbij aan
gegeven arbeiders, met inachtneming van de 
daarbij vermelde voorwaarden, den daarbij 
aangeduiden arbeid verrichten op Zaterdag 
tusschen 1 en 6 uur des namiddags : 

a. in eene aardewerkfabriek arbeid, verricht 
door een man, bestaande in het uit de vormen 
nemen en wat daarmede in verband staat van 
aardewerk van zoodanige afmetingen, dat de 
voor het uit de vormen nemen noodige vastheid 
vóór 1 uur des namiddags niet wordt bereikt ; 

b. in eene zadelmakerij voor het herstellen 
van paardetuigen, 

in eene herstelplaats voor rijwielen en auto-
mobielen, 

in eene bierbottelarij, 
in eene limonadefabriek, 
in eene spuitwaterfabriek en 
in eene vleeschwaronfabriek, 
arbeid, verricht door een mannelijken arbeider, 

onder voorwaarde, dat hij in de week, waarin 
hij arbeid verricht op Zaterdag na 1 uur des 
namiddags, geen arbeid verricht, hetzij op ten 
minste één anderen werkdag na 1 uur des 
namiddags, hetzij op Maandag vóór 12½ uur 
des nam1ddags ; 

c. in eene vlasroterij, arbeid verricht door 
een ar bei der ; 

d. in eene aardappelschillerij, 
in eene groentenschoonmakerij en 
in eene vruchtenschoonmakerij, 
arbeid. verricht door een arbeider voor de 

bewerking van aardappelen, groenten of vruch
ten, onder voorwaarde, dat hij in de week, 
waarin hij arbeid verricht op Zaterdag na 1 uur 
des namiddags, geen arbeid verricht, hetzij op 
ten minste éen anderen werkdag na 1 uur des 
namiddags, hetzij op Maandag vóór 12 ½ uur 
des namiddags ; 

e. in eene broodbakkerij, 
in eene suikerraffinaderij en 
in eene beetwortelsuikerfabriek, 
arbeid, verricht door een jongen, onder voor

waarde, dat hij in de week, waarin hij arbeid 
verricht op Zaterdag na 1 uur des namiddags, 
geen arbeid verricht, hetzij op ten minste één 
anderen werkdag na 1 uur des namiddags, hetzij 
op Maandag vóór 12½ uur des namiddags. 

2. In de gemeenten Alkmaar, Axel, Gene
muiden, Harderwijk, Helmond, Hoorn, Leiden, 
Roermond, Sittard, Stavoren, Utrecht, Venlo 
en Yzendijke, alsmede te Heerenveen, mag een 
arbeider in fabrieken of werkplaatsen op Zater
dag tusschen 1 en 6 uur des namiddags arbeid 
verrichten, welke direct verband houdt met de 
op dien dag gehouden weekmarkt, onder voor
waarde, dat bij in de week, waarin hij arbeid 
verricht op Zaterdag na 1 uur des namiddags, 
geen arbeid verricht, hetzij op ten minste één 
anderen werkdag na 1 uur des namiddags, hetzij 
op Maandag vóór 12½ uur des namiddags. 

§ 3. Arbeid, krachtens artikel 22, derde lid, _ en 
artikel 23 der Arbeidswet 1919 toegestaan op 
Zondag en op Zaterdag na l uur des namiddags. 

4. 1. Een man mag op Zaterdag tusschen 
1 en 6 uur des namiddags en, met inachtneming 
van het bepaalde bij artikel 55, op Zondag in 
fabrieken of werkplaatsen arbeid verrichten : 

a. in eene katoenbleekerij, voor zoover deze 
arbeid noodig is voor het inweeken van garens 
en van stukken, het natmaken der paprollen 
en het doorpompen der bleekbaden ; 

b. als stoker, machinist of electricien, indien 
in de onderneming de wekelijksche rustdag op 
den Sabbath of den Zevendedag wordt gehou
den, al behoort hij niet tot een kerkgenootschap, 
dat den wekelijkschen rustdag op den Sabbath 
of op den Zevendedag viert, onder voorwaarde, 
dat hij niet op den Sabbath of op den Zevende
dag en niet op Vrijdag dan wel op Zond ag na 
1 uur des namiddai;s arbeid verricht. 

2. In eene azijnmakerij mag een man op 
Zaterdag tusschen 1 en 6 uur des namiddags 
en op Zondag gedurende ten hoogste twee uren 
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vóór 12 uur des middags arbeid verrichten , 
bestaande in gieten der vloeistof in de oxydatie
vaten. 

3. Tn eene lederfabriek mag een man op 
Zaterdag tusschen I en 6 uur des namiddags 
arbeid verrichten voor het vetten van leder en 
het chroomlooien. · 

4. In eene lederfabriek mag een man op 
Zondag ged"rende ten hoogste twee uren vóór 
12 uur des middags arbeid verrichten. 

§ 4 . Arbeid, krachtens artikel 23 en 25, tweede 
lid, onder c, der Arbeidswet 1919 toege8taan op 
Zaterd,ag na I uur de8 namiddags, tusschen 5 
en 7 uur de8 voormidd,ags en tusschen 6 en IO 
uur des namiddags en langer d,an 8 ½ uur per 
dag, mits niet langer d,an 48 uren per week. 

5. In eene huidenzouterij mag een man 
tusschen 6 en 8 uur des namiddags en gedurende 
ten hoogste tien uren per dag en op Zaterdag 
bovendien tusschen I en 6 uur des namiddags 
arbeid verrichten om bederf van huiden te 
voorkomen. 

5bis. In eene slachterij, waar uitsluitend of 
in hoofdzaak voor verzending naar het buiten
land wordt geslacht, mag een man, ten aanzien 
van wien het bepaalde m artikel 38 geen toe
passing vindt, op alle werkdagen arbeid ver
richten tusschen 5 en 7 uur des voormiddags 
en tusschen 6 en lO uur des namiddags - op 
Zaterdag bovendien tusschen l en 6 uur des 
namiddags - en gedurende ten hoogste elf uren 
per dag, voor zoover die arbeid noodzakelijk op 
die tijden moet worden verricht in verband met 
den aanvoer van vee of de verzending van het 
product. 

5ter. In eene fabriek van cement- en beton
waren en in eene turfstrooiselfabriek mag eene 
vrouw, die geene huishouding te verzorgen 
heeft, of een man gedurende het tijdvak van 
l April tot I October op de laatste drie werk
dagen der week arbeid verrichten tusschen 6 
en 7 uur des voormiddags - op Zaterdag 
bovendien tusschen I en 6 uur des namiddags 
- en op die dagen gedurende ten hoogste tien 
uren per dag, indien zij of hij ten gevolge van 
de weersgesteldheid op één of meer van de 
voorafgaande dagen dier week niet of korter 
dan acht en een half uur per dag arbeid heeft 
verricht. 

§ 5. Arbeid, krachtens artikel 22, derde lid, 
23 en 25, eerste lid, onder a, der Arbeidswet 1919 
toege8taan op Zondag, op Zaterdag na I uur 
des namiddags, tusschen 5 en 7 uur des voor
middags en tusschen 6 en II uur des namiddags. 

6. l. In eene fabriek van verduurzaamde 
groenten of vruchten, van vruchtensappen, van 
vruchtenessences of van jams mag een man of 
eene vrouw in het tijdvak van I Mei tot I No
vember op de eerste vijf werkdagen der week 
tusschen 6 en 9 uur des namiddags en op 
Zaterdag tusschen l en 6 uur des namiddags 
arbeid verrichten voor de verwerking van 
versche groenten of vruchten onder voorwaarde, 
dat zijn of haar arbeid op twee achtereenvol
gende dagen wordt afgewisseld door een rusttijd 
van ten minste elf uren achtereen. 

2. In de in het eerste lid genoemde fabrieken 
of werkplaatsen mag een jeugdig persoon den 
in dat lid genoemden arbeid verrichten in het 
tijdvak van I Mei tot I November op Zaterdag 

tusschen I en 6 uur des namiddags onder voor
waarde, dat hij in de week, waarin hij arbeid 
verricht op Zaterdag na I uur des namiddags, 
geen arbeid verricht, hetzij op ten minste één 
anderen werkdag na 1 uur des namiddags, hetzij 
op Maandag vóór 12½ uur des namiddags. 

3. In de in het, eerste lid genoemde fabrieken 
of werkplaatsen mag een man, met inachtne
min~ van het in artikel 55 bepaalde, arbeid 
verrichten op Zondag tusschen 7 uur des voor
middags en 12 uur des middags, bestaande in 
het in ontvangst nemen, uitpaklien en opbergen 
van vruchten en groenten, voor zoover deze 
arbeid noodzakelijk is om bederf te voorkomen . 

7. l. In een photografisch atelier mag een 
jeugdig persoon op Zaterdag tusschen I en 6 uur 
des namiddags arbeid verrichten onder voor
waarde, dat hij in de week, waarin hij arbeid 
verricht op Zatei·dag na I uur des namiddags, 
geen arbeid verricht, hetzij op ten minste één 
anderen werkdag na I uur des namiddags, hetzij 
op Maandag vóór 12 ½ uur des namiddags. 

2. In een photografisch atelier mag eene 
vrouw, die geene huishouding te verzorgen heeft, 
of een man op Zaterdag tusschen I en 10 uur 
des namiddags arbeid verrichten onder voor
waarde, dat zij of hij in de week, waarin zij of 
hij arbeid verricht op Zaterdag na I uur des 
namidda$s, geen arbeid verricht, hetzij op ten 
minste éen anderen werkdag na I uur de~ na
middags, hetzij op Maandag vóór 12½ uur des 
namiddags. 

3. In een photografisch atelier mag een man, 
met inachtneming van het bepaalde in arti
kel 55, op Zondag arbeid verrichten, bestaande 
in het doen van opnamen, tusschen Il uur des 
voormiddags en 4 uur des namiddags. 

4. In eene filmfabriek mag een jeugdig per
soon van 15 jaar of ouder of eene vrouw arbeid 
verrichten voor het doen van cinematografische 
opnamen op alle werkdagen tusschen 6 en 10 
uur des namiddags - op Zaterdag bovendien 
tusschen I en 6 uur des namiddags - onder 
voorwaarde, dat zijn of haar arbeid op twee 
achtereenvolgende dagen wordt afgew;sseld door 
een rusttijd van ten m;nste elf uren achtereen 
en dat hij of zij ;n de week, waarin hij of zij 
arbeid verricht op Zaterdag na I uur des 
namidda~s, geen arbeid verricht, hetzij op ten 
minste éen anderen werkdag na I uur des na
middags, hetzij op Maandag vóór 12 ½ uur des 

, namiddags. 
5. In eene filmfabriek mag een man arbeid 

verrichten voor het doen van cinematografische 
opnamen op Zondag, met inachtneming van het 
bepaalde in artikel 55, op alle werkdagen 
tusschen 6 en Il uur des namiddags en op 
Zaterdag bovendien tusschen 1 en 6 uur des 
namiddags. 

8. l. In eene fabriek tot bewerking of 
verwerking van melk mag een jeugdig persoon 
van 15 jaar of ouder of eene vrouw, die geene 
huishouding te verzorgen heeft, in het tijdvak 
van l April tot I November op alle wexkdagen 
tusschen tien 7 uur des voormiddags en tusschen 
6 en 9 uur des namiddags en op Zaterdag boven
dien tusschen I en 6 uur des namiddags en in 
het tijdvak van 1 November tot I April op 
alle werkdagen tusschen 6 en 7 uur des voor
middags en tusschen 6 en 8 uur des namiddags 
en op Zaterdag bovendien t usschen 1 en 6 uur 
des namiddags arbeid verrichten, bestaande in 

44• 
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alle werkzaamheden van het ontvangen der 
melk tot en met het opslaan van het product 
in het magazijn, onder voorwaarde, dat de 
arbeid op t wee achtereenvolgende dagen wordt 
afgewisseld door een rusttijd van ten minste 
elf uren achtereen. 

2. In eene fabriek van consumptie-ijs mag 
eene vrouwelijke arbeider, die geene huishouding 
te verzorgen heeft, of een jongen op Zaterdag 
tusschen 1 en 6 uur des namiddags a rbeid 
verrichten onder voorwaar-de, dat zij of hij in 
de week, waarin zij of hij arbeid verricht op 
Zaterdag na 1 uur des namiddags, geen arbeid 
verricht, hetzij op ten minste één anderen werk
dag na l uur des namiddags, hetzij op Maandag 
vóór 12 ½ uur des namidda.gs. 

3. In eene fabriek van consumpt ie-ijs mag 
een man op Zondag, met inachtneming van het 
bepaalde in artikel 55, en op a lle dagen tusschen 
6 en 8 uur des namiddags - op Zat erdag 
bovendien tusschen 1 en 6 uur des namiddags 
- arbeid verrichten. 

9. 1. Een man mag op Zondag, met in
achtneming van het bepaalde in artikel 55, 
en op all e dagen tusschen 6 en 10 uur des 
namiddags - op Zaterdag bovendien tusschen 
1 en 6 uur des namiddags - arbeid verrichten, 
bestaande in het behandelen van op dien dag 
ontvangen en te verzenden brieven en tele
gra=en, het bedienen van telefoontoestellen 
en het afdoen van spoedeischende administra -
tieve werkzaamheden. · 

2. Eene vrouw mag op all e werkdagen 
tusschen 6 en 10 uur des namiddags - op 
Zaterdag bovendien tusschen 1 en 6 uur des 
na.middags - a rbeid verrichten, bestaande in 
het behandelen van op dien dag ontvangen en 
te verzenden brieven en t elegrammen, het 
bedienen va n telefoontoestellen en het afdoen 
van spoedeischende administratieve wer kzaam
heden, onder voorwaarde, dat ha.ar arbeid op 
twee achtereenvolgende dagen wordt afgewisseld 
door een rusttijd van t en minste elf uren achter
een. 

3. Een man mag op Zondag, met inacht
neming van het bepaalde in artikel 55, en op 
alle dagen tusschen 5 en 7 uur des voormiddags 
en tusschen 6 en 11 uur des na.middags ~ op 
Zaterdag bovendien tussohen 1 en 6 uur des 
namidda.gs - arbeid verrichten, bestaande in 
het verzorgen van dieren. 

§ 6. Arbeid, krachtens artikel 22, derde lid, 
artikel 23 en artikel 25, eerste lid, onder a en c, 
en tweede lid, onder c, der Arbeidswet 1919 
toegestaan op Zondag, op Zaterdag na 1 uur 
des namiddags, tusschen 5 en 7 uur des voor
mi<idags en tusschen 6 en 10 uur des namiddags 
en langer dan 8 ½ uur per dag, mits niet langer 

dan 48 uren per week. 
10. 1. In eeue banketbakkerij mag eene 

vrouw, die geeue huishouding t e verzorgen 
heeft, of een jeugdig persoon op Zaterdag tus
schen 1 en 6 uur des namiddags a rbeid ver
richten, onder voorwaarde, dat zij of hij in de 
week, waarin zij of hij a rbeid verricht op 
Zaterdag na 1 uur des namidda.gs, geer. arbeid 
verricht, hetzij op ten minste één anderen werk
da~ na 1 uur des na.middags, hetzij op Maandag 
vóor 12 ½ uur des namidda$S· 

2. In eene banketbakkerij mag een man op 
Zaterdag arbeid verrichten tusschen 1 en 10 

nnr des namiddagA en gedurende ten hoogste 
elf uren per dag, onder voorwaarde, dat hij in 
de week, w,i.a.rin hij arbeid verricht op Zaterdag 
na 1 uur des uamiddags, geen arbeid verricht, 
hetzij op ten minste één anderen werkdag na 
1 uur des na.middags, hetzij op Maandag vóór 
12 ½ uur des namidda.gs . 

3. In eene banketbakkerij mag een man, 
met inachtneming van het bepaalde in artikel 
55, op Zondag, hetzij t usschen 9 uur des voor
middags en 1 uur des namiddags, hetzij tusschen 
1 en 7 uur des namiddags arbeid verrichten, 
bestaande in kokswerkza.amheden voor het g,e

' reed maken van voor dien dag be telde maal -
tijden. 

4. In eene banketbakkerij mag een man op 
ieder van de eerste vijf werkdagen der week 
arbeid, bestaande in kokswerkzaamheden voor 
het gereedma ken van voor dien dag bestelde 
mn.a.ltjjden, verrichten tusschen Il en 10 u_ur 
de, namiddags, onder voorwaarde, dat ZIJn 
arbeid op twee achtereenvolgende dagen wordt 
a fgewisseld door een rusttijd van ten minste 
elf uren achtereen, behalve in de gevallen, 
bedoeld in het t weede en derde lid va n ar tikel 54. 

5. Het in dit artikel bepaalde geldt ten 
aanzien van eene banketbakkerij, welke tevens 
broodbakkerij is, alleen voor de tijden, waarop 
aldaar door bakkersgezellen bakkersarbeid mag 
worden verricht. 

11. 1. In eene st eenbakkerij met open 
droogvelden mag een mannelijk a._rbeider van 
14 jaar of ouder of eene vrouweliJke arbeider 
van 15 jaar of ouder, die geene huishouding t e 
verzorgen heeft , gedurende het t ijdvak van 
1 April tot 1 October op Maandag tusschen 5 
en 7 uur des voormiddags en op Zaterdag tus
schen 1 en 6 uur des namiddags arbeid ver
richt.en, bestaande in het op hun kant zetten, 
het van de droogvelden naar de stapels dra.gen 
en het afdekken van ongebakken st eenen en 
het opruimen van de droogvelden. 

2. In eene st eenbakkerij met open droog
velden mag eene vrouw, die geene huishouding 
t e verzorgen heeft , of een man gedurende het 
tijdva k van 1 April tot 1 October op de laatste 
drie werkdagen der week arbeid verrichten 
tusschen 6 en 7 uur des voormidda.gs - op 
Zaterdag bovendien t usschen 1 en 6 uur des 
na.middags - en op die da.ge_n gedurE:!1de t e~ 
hoogste tien uren per dag, mdien ZIJ of hu 
tengevolge van de wflersgesteldheid op een of 
meer van de voorafgaande dagen dier week 
niet of korter dan ach t en een half uur per dag 
arbeid heeft vrericht. 

3. In eene steenbakkerij mag een man ge
durende het tij dvak van 1 April t ot 1 October op 
Zondag, op a lle dagen tusschen 6 en 8 uur des 
namiddags, op Zaterdag bovendien t usschen 1 
en 6 uur des namidda.gs, arbeid verrichten, 
bestaande in het afdekken van ongebakken 
steenen en het regelen der a fsluiting van droog
schuren. 

Op dagen, dat hij den in den vorigen volzin 
genoemden arbeid verricht, mag h.ij ten hoogste 
elf uren per dag a rbeid verrichten. 

4. In eene vellenblooterij en in eene zeem
lederfa briek mag een man op Zondag gednren<ie 
t en hoogste vier uren en op alle werkdagen 
gedurende t en hoogste elf uren en tusschen 6 
en 8 uur des namiddags - op Zaterdag boven
dien tusschen 1 en 6 uur des namiddags -
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arbeid verrichten, bestaande in het houden van 
toezicht op de smoorhokken en het broeiproces, 
of wel arbeid, die noodig is, om bederf te voor
komen. 

5. In eene veenderij mag een mannelijk 
arbeider van 14 jaaT of ouder of eene vrouwelijke 
arbeider van 15 jaar of ouder arbeid verrich
ten tusschen 5 en 7 uur des voormiddags. 

6. In eene veenderij mag : 
a. een arbeider op Zaterdag tusschen 1 en 

6 uur des namiddags 
b. een arbeider van 15 jaar of ouder op alle 

werkdagen tusschen 6 en 8 uur des namiddags 
c. een man, met inachtneming van het 

bepaalde in artikel 55, op Zondag 
d. een man of eene vrouw gedurende ten 

hoogste elf uren per dag 
arbeid verrichten, bestaande in het te drogen 

zetten van baggerturf of baggelaar of in het 
trappen of verdeelen van gespreide veenspecie, 
voor wat een jeugdig persoon of eene vrouw 
betreft onder voorwaarde, dat zijn of haar 
arbeid op twee achtereenvolgende dagen wordt 1 

afgewisseld door een rusttijd van ten minste 
elf uren achtereen. 

12. 1. In een laboratorium mag een ar
beider van 17 jaar of ouder op de eerste vijf 
werkdagen der week tusschen 6 en 10 uur des 
namiddags en op Zaterdag tmschen 1 en 6 1,1ur 
des nanuddags en gedurende ten hoogste tien 
uren per dag arbeid verrichten, voor zoover 
een jeugdig persoon of eene vrouw betreft 
onder voorwaarde, dat zijn of haar arbeid op 
twee achtereenvolgende dagen wordt afgewisseld 
door een rusttijd van ten minste elf uren 
achtereen . . 

2. In een laboratorium mag een man op 
Zondag gedurende ten hoogste twee uren arbeid 
verrichten, bestaande in noodzakelijke labora
toriumwerkzaamheden. 

§ 7. Arbeid, krachtens artikel 23 en 25, eerste lid, 
onder a, en tweede lid, onder c, der Arbeidswet 1919 
toegestaan op Zaterdag na I uur des namiddag., 
tusschen 5 en 7 uur des voormiddags , tusschen 
6 en 10 uur des namiddags en langer dan 8 ½ uur 
per dag, mits niet langer dan 48 1tren per week. 

12bis. 1. In eene schoenmakerij mag voor 
het herstellen van schoenwerk een mannelijk 
arbeider op Zaterdag tusschen 1 en 6 uur des 
namiddags arbeid verrichten, onder voorwaarde, 
dat hij in de week, waarin hij arbeid verricht 
op Zaterdag na 1 uur des namiddags, geen arbeid 
verricht, hetzij op ten minste één anderen werk
dag na 1 uur des namiddags, hetzij op Maandag 
vóór 12 ½ uur des namiddags. 

2. Tn eene schoenmakerij mag voor het 
herstellen van schoenwerk een man op Vrjjdag 
tusschen 6 en 9 uur des namiddags en op dien 
dag gedurende ten hoogste elf uren arbeid 
verrichten, onder voorwaarde, dat aldaar op 
Zaterdag na 1 uur des namiddags geen arbeid 
wordt verricht. 

13. 1. In eene bloemenbinderij mag een 
jeugdig persoon op Zaterdag tusschen 1 en 6 uur 
des namiddags arbeid verrichten onder voor
waarde, dat hij in de week, waarin hij arbeid 
verricht op Zaterdag na 1 uur des namiddags, 
geen arbeid verricht, hetzij op ten minste één 
anderen werkdag na 1 uur des namiddags, hetzij 
op Maandag vóór 12½ uur des namiddags. 

2. In eene bloemenbinderij mag eene vrouw, 

die geene huishouding t,e verzorgen heeft, of 
een man op Zaterdag arbeid verrichten tusschen 
l en 10 uur des namiddags en gedurende ten 
hoogste elf uren, onder voorwaarde, dat zij of 
hij in de week, waar;n zij of hij 11rbeid verricht 
op Zaterdag na 1 uur des namiddags, geen 
arbeid verricht, hetzij op ten minste één anderen 
werkdag na 1 uur des namiddags, hetz1J op 
Maandag vóór 12 ½ uur des namiddags. 

14. 1. In eene slagerij, poelierswerkplaats 
of werkplaat$ voor het schoonmaken van visch, 
schaal- of schelpdieren mag, indien zoodanige 
inrichting dee! uitmaakt van eene onderneming, 
in hoofdzaak op den verkoop in het klein in
gericht, een arbeider van 15 jaar of ouder, 
niet zijnde eene vrouw, die eene huishouding 
te verzorgen heeft, op Zaterdag hetzij tusschen 
1 er; 9½ uur des n11middags, hetzij tusschen 
6 en 7 uur des voormiddags en tusschen 1 en 8½ 
uur des namiddags - doch niet later dan een 
half uur na het tijdstip, waarop eeo tot die 
onderneming behoorende winkel voor het pu
bliek gesloten wordt - en voor zoover een 
man of eene vrouw betreft langer dan acht en 
een half uur, doch niet langer dan elf uren, 
arbeid verrichten, onder voorwaarde, dat hij in 
de week, waarin hij arbeid verricht op Zaterdag 
na 1 uur cles namiddags, geen arbeid verricht 
op een door het districtshoofd of in beroep door 
Onzen Minister aangewezen werkdag na 1 uur 
des namiddags, of, bij gebreke van zoodanige 
aanwijzing, hetzij op één werkdag na 1 uur 
des namiddags, hetzij op Maandag vóór 12½ 
uur des namiddags, door het hoofd of den be
stuurder der onderneming te bepalen. 

De aanwijzing, in de vorige alinea bedoeld, 
wordt door het districtshoofd schriftelijk ver
strekt. 

Het schriftelijk stuk wordt door hem gedag
teekend. 

Heeft het hoofd of de bestuurder bezwaar 
tegen de aanwijzing van het districtshoofd, dan 
kan hij binnen veertien dagen na de dagteeke
ning der aanwijzing daartegen in beroep komen 
bij Onzen Minister. 

Wordt in beroep de aanwijzing gewijzigd, 
dan treedt de in beroep gegeven aanwijzing in 
de plaats van die, waartegen beroep is ingesteld. 

Voor het hoofd of den bestuurder vloeit 
geenerlei verplichting voort uit eene aanwijzing, 
zoolang daartegen beroep kan worden ingesteld 
en zoolang omtrent een ingesteld beroep niet 
is beslist. 

2. In eene slagerij, poeliers\\ erkplaats of 
werkplaats voor het schoonmaken van visch, 
schaal- of schelpdieren mag, indien zoodanige 
inrichting deel uitmaakt van eene onderneming, 
in hoofdzaak op den verkoop in het klein in
gericht, eene vrouw, die geene huishouding ~e 
verzorgen heeft, of een man op de eerste VIJf 
werkdagen der week arbeid verrichten tusschen 
6 en 9½ uur des namiddags - doch niet later 
dan een half uur na het tijdstip, waarop een 
tot die onderneming behoorende winkel voor 
het publiek gesloten wordt - en op Vrijdag 
gedurende ten hoogste tien uren per dag, onder 
voorwaarde, voor wat eene vrouw betreft, dat 
haar arbeid op twee achtereenvolgende dagen 
wordt a-fgewi~seld door een rusttijd van ten 
minste elf uren achtereen. 

a. In eene slagerij of in eene poelierswerk
plaats, waar het bepaalde m het eerste of het 
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tweede lid geen toepassing vindt, mag een man 
arbeid verrichten op ten hoogste twee van de 
eerste vijf werkdagen der week tusschen 5 en 
7 uur des voormiddags en tusschen 6 en 9 .i.ur 
des namiddags en gedurende ten hoogste elf 
uren per dag. 

4. Een man, werkzaam in eene slagerij, mag 
in het tijdvak van 1 Mei tot 1 October op 
Zaterdag tusschen 8 en 10 uur des namiddags 
arbeid verrichten, be~taande in het opbergen 
van vleesch in de koelcellen van slachthuizen. 

15. In eene wasscherij , behoorende bij of 
werkende voor eene bad- of zweminrichting, 
mag eene vrouw, die geene huishouding te 
verzorgen heeft, of een man uitsluitend ten 
behoeve dezer bad- of zweminrichting op 
Zaterdag tusschen 1 en 9 uur des namiddags en 
op dien dag gedurende ten hoogste tien uren 
arbeid verrichten, onder voorwaarde, dat zij 
of hij in de week, waarin zij of hij arbeid ver
richt op Zaterdag na 1 uur des namiddags, 
geen arbeid verricht, hetzij op ten minste één 
anderen werkdag na 1 uur des namiddags, hetzij 
op Maandag vóór 12 ½ uur des namiddags. 

16. In eene bierbrouwerij mag een man, 
ten aanzien van wien het bepaalde m artikel 38 
geen toepassing vindt, op de eerste vijf werk
dagen der week arbeid verrichten tusschen 5 
en 7 uur des voormiddags en tusschen 6 en 10 
uur des namiddags en op Zaterdag t usschen 5 
en 7 uur des voormiddags en tusschen 1 en 
6 uur des namiddags en op alle werkdagen gedu
rende ten hoogste elf uren per dag. 

17. 1. Een man mag in eene fabriek of 
werkplaats, ten tijde dat deze uitsluitend door 
wind- of waterkracht gedreven wordt, arbeid 
verrichten op alle werkdagen tusschen 5 en 7 
uur des voormiddags en tusschen 6 en 10 uur 
des namiddags en op Zaterdag bovendien tus
schen 1 en 6 uur des namiddags. 

2. Op dagen, waarop ten aanzien van een 
man het bepaalde in het eerste lid toepassing 
vindt, mag hij gedurende elf uren per dag 
arbeid verrichten. 

18. In eene vloerzeilfabriek mag een man 
arbeid verrichten op alle werkdagen tusschen 
6 en 7 uur des namiddags - op Zaterdag 
bovendien tusschen 1 en 6 uur des namiddags 
- en gedurende ten hoogste tien uren per dag. 

19. In eene koper-, ijzer- of staalgieterij 
mag een man op dA eerste vijf werkdagen der 
week tusschen 6 en 7 uur des namiddags en 
gedurende ten hoogste negen en een half uur 
per dag en op Zaterdag tusschen 1 en 2 uur des 
namiddags arbeid verrichten, bestaande in het 
gieten en de daarmede onmiddellijk verband 
houdende werkzaamheden. 

§ 8. Arbeid, krachtens artikel 25, tweede lid, 
onder c, der Arbeidswet 1919 toegestaan ged'Urende 
langer dan 8 ½ 'Uur per dag, mit.• niet 'langer 
dan 48 uren per week en niet tusschen 10 uur 

des namiddags en 5 uur des voormiddags. 

20. In eene textielsterkerij , -bleekerij, 
-ververij of -drukkerij, in eene nat-a pprêteerderij 
van wollenstof{en en aan de pap- en droog
machines in eene linnen- of katoenapprêteerderij 
mag eene vrouw, die geene huishouding te 
verzorgen heeft, of een man op de eerste vijf 
werkdagen der week tusschen 6 en 10 uur des 
na.middags en gedurende ten hoogste elf uren 
per dag arbeid verrichten, voor zoover eene 
vrouw betreft onder voorwaarde, dat de arbeid 

op twee achtereenvolgende dagen wordt af
gewisseld door een rusttijd van ten minste elf 
uren achtereen. 

21. In eene harslijmkokerij mag een man op 
de eerste vijf werkdagen der week tusschen 
6 en 8 uur des namiddags arbeid verrichten 
en gedurende ten hoogste tien uren per dag. 

§ 9. Arbeid, krachtens artikel 23 en 25, eerste 
lid, onder a, der Arbeidswet 1919 toegestaan op 
Zaterdag na 1 uur des namiddags en tusschen 
5 en 7 uur des voormiddag& en tusschen 6 en 

11 uur des namiddags. 
22. 1. In een atelier, behoorende bij een 

winkel van confectiekleeding of hoeden, mag 
eene vrouw, die geene huishouding te verzorgen 
heeft. of een m&n op Zaterdag t u sschen l en 
9 uur des na.middags arbeid verrichten uit
sluitend ten behoeve van het veranderen van 
op dien dag verkochte kleederen of hoeden, 
onder voorwaarde, dat zij of hij in de week, 
waarin zij of hij arbeid verricht op Zaterdag 
na 1 uur des namiddags, geen arbeid verricht, 
hetzij op ten minste één anderen werkdag na 
1 uur des namiddags, hetzij op Maandag vóór 
12½ uur des namiddags. 

2. In eene kleedermakerij mag een man op 
Zaterdag tusschen 1 en 6 uur des namiddags 
arbeid verrichten, bestaande in het maatnemen, 
passen of andere coupeurswerkzaamheden, on
der voorwaarde, dat hij in de week, waarin hij 
arbeid verricht op Zaterdag na 1 uur des na
middags, geen arbeid verricht, hetzij op ten 
minste één anderen werkdag na 1 uur des na
middags, hetzij op Maandag vóór 12 ½ uur des 
namiddags. 

3. In eene kleedermakerij mag een man op 
de eerste vijf werkdagen der week tusschen 
6 en 8 uur des namiddags arbeid verrichten, 
bestaande in het maatnemen, passen of andere 
coupeurswerkzaamheden, onder voorwaarde, 
dat hij in die week geen arbeid verricht op 
Zaterdag na 1 uur des namiddags. 

23. In fabrieken of werkplaatsen mag een 
man of eene vrouw op alle werkdagen tusschen 
6 en 7 uur des voormiddags en tusschen 6 en 
9 uur des namiddags - op Zaterdag bovendien 
tusschen 1 en 6 uur des namiddags - arbeid 
verrichten, bestaande in het reinigen van werk
lokalen en a.anhoorigheden, onder voorwaarde, 
dat hij of zij in de onderneming, behoudens 
ongeregelde werkzaamheden als sjouwer of als 
hulparbeider, geen anderen arbeid verricht en, 
voor zoover betreft eene vrouw, dat haar arbeid 
op twee achtereenvolgende dagen wordt afge
wisseld door een rusttijd van ten minste elf 
uren achtereen. 

24. 1. Tn een winkel, tevens fabriek of 
werkplaats, mag eene vrouw, die geene huis
houd;ng te verzorgen heeft, of een man -
indien zij of hij aldaar vóór des namiddags 
6 uur pleegt werkzaam te zijn - op alle werk
dagen tusschen 6 en 9 uur des namiddags - op 
Zaterdag bovendien tusschen 1 en 6 uur des 
namiddags - doch niet later dan tot het tijd
stip. waiirop de winkel voor het publiek gesloten 
wordt, arbeid verrichten, 1>estaande in den 
verkoop van goedr.ren of in daarmede onmid
dellijk verband houdende werkzaamheden, on
der voorwaarde, dat zij of hij in de week, waarin 
zij of hij arbeid verricht op Zaterdag na 1 uur 
des namidda~s, geen arbeid verricht, hetzij op 
ten minste éen anderen werkdag na 1 uur des 



ö95 16 00'.I:OBER (S.359) 1926 

namiddags, hetzij op Maandag voor 12½ uur 
des namiddags, dat de voor haar of hem gel
dende regeling der arbeids- en rusttijden schrif
telijk is goedgekeurd door het districtshoofd en, 
voor zoover eene vrouw betreft, onder voor
waarde, dat haar arbeid op twee achtereen
volgende dagen wordt afgewisseld door een 
rusttijd van ten minste elf uren achtereen. 

2. De in het eerste lid bedoelde goedkeuring 
wordt door het districtshoofd gesteld op de 
arbeidslijst. 

Weigert het districtshoofd de goedkeuring 
te verleene11, da11 kan het hoofd of de bestuurder 
der onderneming binnen veertien dagen na de 
dagteekenin.g der weigering in beroep gaan bij 
Onzen Minister. 

Wordt de regelin~, al of niet gewijzigd, goed
gekeurd, dan voorziet Onze Minister de schrif
telijke regeling van zijne goedkeuring en zendt 
deze a,an het hoofd of den bestuurder der 
onderneming Hij zendt tevens een afschrift 
aan het betrokken districtshoofd. 

Wordt de regeling niet goedgekeurd, dan 
de1Jlt hij deze beslissing mede aan het hoofd 
of den bestuurder der onderneming. 

Eene schriftelijke goedkeuring kan te allen 
tijde door het districtshoofd worden ingetrok
ken, indien hem gebleken is, dat de goed
gekeurde regeling onjuist is. 

Eene goedkeurmg, verleend na tusschenkomst 
van Onzen Minister, wordt niet zonder zijne 
machtiging ingetrokken. 

25. In eene hoefsmederij, eene herstelplaats 
van wagens, landbouwwerktuigen of landbouw
gereedschappen en in eene graanmalerij mag: 
a. een mannelijk arbeider arbeid verrichten op 

Zaterdag tusschen 1 en 6 uur des namiddags ; 
b. een mannelijk arbeider van 15 jaar of 

ouder arbeid verrichten, hetzij op alle werk
dagen tusschen 6 en 7 uur des voormiddags, 
hetzij op de eerste vijf werkdagen der week 
tusschen 6 en 8 uur des namiddags. 

26. In eene beschuitfabriek, niet tevens 
zijnde eene broodbakkerij, mag een arbeider 
van 15 jaar of ouder op alle werkdagen tusschen 
5 en 7 uur des voormiddags en op de eerste 
vijf werkdagen der week tusschen 6 en 10 uur 
des namiddags arbeid verrichten, onder voor
waarde, dat tusschen aanvang en einde van 
zijn da$elijkschen werktijd niet meer dan t ien 
uren ziJn gelegen en dat zijn arbeid op twee 
achtereenvolgende dagen wordt afgewisseld 
door een rusttijd van ten minste elf uren achter
een. 

27. In eene ijzer- of staalgieterij mag een 
man op alle werkdagen tusschen 5 en 7 uur 
des voormiddags, op de eerste vijf werkdagen 
der week tusschen 6 en 11 uur des namiddags 
en op Zaterdag tusschen 1 en 6 uur des na
middags arbeid verrichten, bestaande in op
ruimen. 

§ 1(). Arbeid, krachtens artikel 22, derde lid, 
23 en 25, eerste lid, onder a, tweede lid, onder c, 
en vierde lid, der Arbeidswet 1919 toegestaan op 
Zondag, op Zaterdag na I uur des namiddags, 
tusschen 5 en 7 uur des voormiddags en tusschen 
6 en 10 uur des namiddags, des nachts en langer 
dan 8½ uur per dag, mits niet langer dan 

48 uren per week. 
28. 1. Een man mag, met inachtneming 

van het bepaalde in artikel 55, op Zondag, op 
alle dagen na 6 uur des namiddags en vóór 

7 uur des voormiddags - op Zaterdag boven
dien tusschen 1 en 6 uur des namiddags - en 
langer dan acht en een half uur per dag den 
hieronder genoemden arbeid verrichten : 

a. in inrichtingen tot bewerking, verpakking 
of verzending van versche visch, schaal- of 
schelpdieren, met uitzondering van haringspe
terijen en vischrookerijen, arbeid, welke nood
zakelijk is om bederf te voorkomen of welke in 
verband staat met de gelegenheid tot verzending, 

b. in kuiperijen, nettenboeterijen, ruwijs
fabrieken, zeil- en nettentaanderijen, zeil-, mast
en blokmakerijen, arbeid, die noodzakelijk is 
om het tijdig uitvaren van visschersvaartuigen 
te verzekeren, 

c. arbeid, bestaande in het schoonmaken, 
spleten of azen van het hoekwant, . 

een en ander onder voorwaarde, dat hij 
1°. niet langer arbeid verricht dan geduren

de elf uren per dag ; 
2°. in vier achtereenvolgende weken niet 

meer dan zestig uren arbeid verricht tusschen 
10 uur des namiddags en 6 uur des voormiddags; 

3°. op niet meer dan zeventien Zondagen 
in een kalenderjaar, noch meer dan vier en 
twintig uren op vier achtereenvolgende Zon-
dagen arbeid verricht. · 

2. Eene vrouw, die geene huishouding te 
verzorgen heeft, mag op alle werkdagen tusschen 
5 en 7 uur des voormiddags en tusschen 6 en 
10 uur des namiddags - op Zaterdag boven
dien tusschen 1 en 6 uur des namiddags - en 
gedurende ten hoogste elf uren per dag den in 
het eerste lid onder a, b en c genoemden arbeid 
verrichten, onder voorwaarde, dat haar arbeid 
op twee achtereenvol$ende dagen wordt afge
wisseld door een rusttiJd van ten mmste elf uren 
achtereen. 

3. Een jeugdig persoon van 15 jaar of ouder 
mag op alle werkdagen tusschen 5 en 7 uur des 
voorm1ddags en tusschen 6 en 10 uur des na
middags - op Zaterdag bovendien tusschen 
1 en 6 uur des namiddags - den in het eerste lid 
onder a, b en c genoemden arbeid verrichten, 
onder voorwaarde, dat zijn arbeid op twee 
achtereenvolgende dagen wordcafgewisseld door 
een rusttijd van ten minste elf uren achtereen. 

4. Een jeugdig persoon beneden 15 jaar 
mag op Zaterdag tusschen 1 en 6 uur des na
middags den in het eerste lid onder a, b en c 
genoemden arbeid verrichten. 

§ ll. Arbeid, krw:htens artikel 25, eerste lid, 
onder a, der Arbeidswet 1919 toegestaan tusschen 

6 en 7 uur des voormiddags. 

29. In eene eikschillerij en in eene teen
schillerij mag een arbeider van 15 jaar of ouder 
tusschen 6 en 7 uur des voormiddags arbeid 
verrichten. 

§ 12. Arbeid, krachtens artikel 22, derde lid, 
artikel 23 en artikel 25, tweede lid, onder b, en 
derde lid, der Arbeidswet 1919 toegestaan voor 

bewakingsdiensten. 

30. 1. Een man, wiens arbeid uitsluitend 
of in hoofdzaak bestaat ;n het verrichten van 
bewakingsdiensten, mag in fabrieken of werk
plaatsen arbeid verrichten, uitsluitend of in 
hoofdzaak in bewaking bestaande, op Zonda~, 
op alle dagen na 6 uur des namiddags en vóor 
7 uur des voormiddags - op Zaterdag boven
dien tusschen 1 en 6 uur des namiddags - en 
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gedurende ten hoogste twaalf uren per dag en 
twee en zeventig uren per week, onder voor
waarde, dat hij in acht achtereenvolgende 
weken ten minste op twee Zondagen geen arbeid 
verricht, dat tusschen begin en einde van een 
bewakingsdienst ten hoogste twaalf uren zijn 
gelegen, en dat hij voor en na iederen bewakings
dienst een ru 0 ttijd heeft van ten minste elf uren 
achtereen. 

2: Een man, die niet uitsluitend of in hoofd
zaak bewakingsdiensten verricht, mag m fabrie
ken of werkplaatsen tusschen Zaterdag 1 uur 
des namiddags en Maandag 7 uur des voor
middags en op Zaterdag en Zondag gedurende 
ten hoogste 11 uren per dag arbeid verrichten, 
uitsluitend of in hoofdzaak in bewaking be
staande, onder voorwaarde, dat hij in vier 
achtereenvolgende weken ten minste op twee 
Zondagen geen arbeid verricht en dat hij een 
rusttijd geniet van ten minste negen uren 
achtereen vóór het begin en na het einde van 
zijn niet door zoodanigen rusttijd onderbroken 
arbeid, welke geheel of ~edeeltelijk uit het 
verrichten van bewakiogsdienst bestaat. 

§ 13. Arbeid, krachtens artikel 23 en artikel 25, 
eerate lid, onder a en c, der Arbeidawet 1919 
toegestaan op werkdagen tusschen 5 en 7 uur 
des voormiddags en tusschen 6 en 11 uur des na
middags en op Zaterdag na 1 uur des namiddags. 

( Tweeploegenstelsel. ) 

31. 1. In de hieronder genoemde fabrieken 
of werkplaatsen mag een man, in één van twee 
afwisselende ploegen of ÎI' één van twee ploegen, 
welker werktijd 1:,edeelte~jk samenvalt arbeid 
verrichten op de eerste vijf werkdagen der 
week tusschen 5 en 7 uur des voormiddags en 
tusschen 6 en 11 uur des namiddags en op 
Zaterdag tusschen 5 en 7 uur des voormiddags 
en tusschen 1 en 6 uur des namiddags, onder 
voorwaarde, dat zijn arbeid op twee achtereen
volgende dagen wordt afgewisseld door een 
rusttijd van ten minste elf uren achtereen, 
dat hij in twee achtereenvolgende weken op 
niet meer dan zes dagen vóór 7 uur des voor
middags en op niet meer dan vijf dagen na 
6 uur des namiddags arbeid verricht en dat 
tusschen begin en einde van zijn dagelijkschen 
arbeid niet meer dan tien uren zijn gelegen, 
tenzij deze wordt onderbroken door een onaf
gebroken rusttijd van ten minste vier uren : 

a. aardewerkfabrieken ; 
b. automobielfabrieken ; 
c. Vervallen. 
d. banket- en biscuitfabrieken ; 
e. bierbrouwerijen ; 
f. Vervallen. 
g. creosoteer- en kianiseerinrichtingen ; 
g1. duplex- en triplexhoutfa.brieken; 
h. electrische draad- en kabelfabrieken ; 
i. emailleerfabrieken ; 
i-_ gloeilampenfabrieken ; 
k -graanmalerijen ; 
l. harslijmkokerijen van papierfabrieken; 

m. havermoutfabrieken ; 
n. hoefijzerfabrieken ; 
n1 • kaarsengieterijen; 
o. kalkzandsteenfabrieken ; 
p. Vervallen. 
q. koekfabrieken ; 

· r. kunsthoornfabrieken ; 
s. kunstmestmalerijen ; 

t. kunstz,jdefabrieken ; 
u. linoleumfabrieken ; 
v. loodpletterijen en looden-pijpenperserijen; 
w. machinefabrieken, fabrieken van spoor

en tramwegmatcrieel en constructie
werkplaatsen ; 

x. machinale houtbewerkingsfabrieken ; 
ij. Vervallen. 
z. machinale pa pieren zakkenfabrieken ; 

aa. machinale sigarenmakerijen ; 
bb. nettenfabrieken ; 
cc. ouwelfabrieken; 
dd. rubberfabrieken; 
ee. scheepsbouwwerven "O schuitenmakE 

riien; 
ff. schroeven-, schroefbouten- en moeren-

fabrie ken ; . 
fj1. spaken- en nippelfabrieken ; 

gg. spijker-, klinknagel- en draadnagel-
fabrieken; 

hh. ~tanniolfabrieken ; 
ii. stikstofbindingsfabrieken ; 
jj. Vervallen. 

kk. textielfabrieken : 
ll . touwspinnerijen en -twijnderijen ; 

mm. turfstrooiselfabrieken ; 
nn. veekoekenfabrieken ; 
oo. vermicelli- en macaronifabrieken ; 
pp. vliegtuigenfabrieken; 
qq. Vervallen. 
rr. ijzer- en staalgieterijen ; 
BI/'. zeepfabrieken ; 
tt. zinksmelterijen. 
2. In de hieronder genoemde fabrieken of 

werkplaatsen mag eene vrouwelijke arbeider 
van 15 jaar of ouder, die geene huishouding 
te verzorgPn heeft, en een jongen van 15 jaar _ 
of ouder m één van twee afwisselencle ploegen 
of in één van twee ploegen, welker werktijd 
gedeeltelijk samenvalt, arbeid verrichten op de 
eerste vijf werkdagen der week tusschen 6 en 
7 uur des voormiddags en tusschen 6 en 10 uur 
des namiddags en op Zaterdag tusschen 5 en 
7 uur des voormiddags en tusschen I en 6 uur 
des namiddags, onder voorwaarde, dat haar 
of zijn arbeid op twee achtereenvolgende dagen 
wordt afgewisseld door een rusttijd van ten 
minste elf uren achtereen, dat zij of hij in twee 
achtereenvol~ende weken op niet meer dan 
zes dagen voór 7 uur des voormiddags en op 
niet meer dan vijf dagen na 6 uur des namiddags 
arbeid verricht en dat tusschen be~in en emde 
van haar of zijn dagelijkschen arbeid niet meer 
dan tien uren zijn gelegen, tenzij deze wordt 
onderbroken door een onafgebroken rusttijd 
van ten minste vier uren : 

a. aardewerkfabrieken ; 
b. Vervallen. 
c. banket- en biscuitfabrieken ; 
d. bierbrouwerijen ; 
e. duplex- en triplexhoutfabrieken ; 
f. electrische draad- en kabelfabrieken ; 
g. emailleerfabrieken ; 
h. gloeilampenfabrieken; 
i. havermoutfabrieken; 
j. hoefijzerfabrieken ; 
k. kaarsengieterijen ; 
l. koekfabrieken ; 

m. kunsthoornfabrieken ; 
n. kunstzijdefabrieken ; 
o. machinefabrieken, fabrieken van spoor

en tramwegmaterieel en constructie
werkplaatsen; 
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p. machinale houtbewerkingsfabrieken ; 
q. Vervallen. 
r. machinale papieren zakkenfabrieken 
e. machinale sigarenmakerijen ; 
t. nettenfabrieken ; 

u. ouwelfabrieken; 
UI. rubberfabrieken ; 
v. scheepsbouwwerven en schuitenmake

rijen; 
w. schroeven-, schroefbouten- en moeren

fabrieken; 
w 1• spaken- en nippelfabrieken, 
x. spijker-, klinknagel- en draadnagel

fabrieken; 
ij. sta.nniolfabrieken; 
z. stikstofbindingsfabrieken ; 

aa. textielfabrieken : 
bb. touwspinnerijen en -twijnderijen ; 
cc. veekoekenfabrieken ; 
dd. vermicelli- en macaronifabrieken ; 
ee. Vervallen. 
3. · In eene glasfabriek bij smelt-, koel- en 

strekovens mag een mannelijk arbeider van 
14 jaar of ouder of eene vrouwelijke arbeider 
van 15 jaar of oudei, die geene huishouding 
te verzorgen beeft, arbeid verrichten op alle 
werkdagen tusschen 5 en 7 uur des voormiddags, 
tusschen 6 en 10 uur des namiddags, op Zater
dag bovendien tusschen l en 6 uur des na
middags, en een man bovendien op alle werk
dagen tusschen 10 en 11 uur des namiddags, 
onder voorwaarde, dat zijn of haar arbeid op 
twee achtereenvolgende dagen wordt afgewis
seld door een rusttijd van ten minste elf uren 
ach tereen. 

§ 14. Arbeid, krachtens artike7, 22, derde lid, 
artikel 23 en artikel 25, derde en zesde lid, der 
Arbeidswet 1919 toegestaan in fabrieken met 

dag- en nachtbedrijf. 

32. 1. In eene fabriek tot bewerking of 
verwerking van melk mag een man op Zor.dag, 
met inachtneming van het bepaalde in artikel 
55, van 4 uur des voormiddags af en op alle 
dagen tusschen 5 en 7 uur des voormiddags 
en tusschen 6 en 11 uur des namiddags - op 
Zaterdag bovendien tusschen 1 en 6 nur des 
namiddags en tusschen 11 uur des na.middags 
en middernacht - arbeid verrichten . 

2. In eene .fabriek tot bewerking of ver
werking van melk, waarin op Zondag geen, 
arbeid wordt verricht, mag een man op Maandag 
van 3 uur des voormiddags af en op dien dag 
en op Zaterdag gedurende elf uren per dag ar
beid verrichten. 

3. Indien krachtens het bepaalde in het 
eerste of het tweede lid van dit artikel in twee 
ploegen arbeid wordt verricht, mag een man in 
twee achtereenvolgende weken op niet meer dan 
zes dagen vóór 7 uur des voormiddags en op 
niet meer dan zeir dagen na 6 uur des namiddag& 
arbeid verrichten en moet zijn arbeid op twee 
achtereenvolgende dagen worden afgewisseld 
door een rusttijd van ten minste elf uren 
achtereen. 

4. In eene melkinrichting mag een man, 
met inachtneming van het bepaalde in artikel 
40, tweede lid, of 41, op alle dagen voor de 
bereiding van karnemelk arbeid verrichten 
tusscben middernacht en 7 uur des voormiddags. 

33. Een man, niet zijnde een bakkersgezel, 
mag, met inachtneming van het bepaalde in 

artikel 40 of 41, in eene open of besloten 
ruimte, deel uitmakende van eene broodbak
kersonderneming, arbeid ten behoeve van hei 
daarin uitgeoefende broodbakkersbedrijf ver
richten gedurende het aantal uren per dag en 
per week, dat ingevolge artikel 40, eerste lid. 
der Arbeidswet 1919, en op tijden, waarop 
ingevolge de artikelen 35, 36 of 37 dfor wet, 
een bakkersgezel in die onderneming ba kkers
arbeid mag verrichten, en bovendien tusschen 
8 en 9 uur des namiddags voor het opbergen 
van brood. 

34. l. In eene courantendrukkerij mag 
eeno vrouwelijke arbeider, die geene huishouding 
te verzorgen heeft, of een jongen op Zaterd~g 
tussohen 1 en 6 uur des namiddags arbeid 
verrichten voor op dien dag verschijnende dag
bla.den, onder voorwaarde, dat zij of hij in de 
week, waariI• zij of hij op Zaterdag na 1 uur 
des namiddags arbeid verricht, op ten minste 
één werkdag geen arbeid verricht, hetzij vóór, 
hetzij na 12 ½ uur des namiddags. 

2. In eene courantendrukkerij, waar een op 
Zaterdag in den namiddag verschijnend dag
blad wordt gedrukt, mag een man op Zaterdag 
tusscl>en l en 6 uur des namidda1,s arbeid 
verrichten. 

3. In eene drukkerij mag een man of eene 
vrouw, die geen arbeid verricht op Zaterdag 
na 1 uur des na.middags, op ten hoogste twee 
van de eerste vijf wcrl--dagen der week tusschen 
6 en 9 uur des na.middags en op die dagen 
gedurende t en hoogste tien uren per dag arbeid 
verrichten ten behoeve van dag- en weekbladen, 
voor zoover eene vrouw betreft onder voor
waarde, dat haar a rbeid op twee achtereen
volgende dagen wordt afgewisseld door een 
rusttijd van ten minste elf uren achtereen. 

4. In eene courantendrukkerij mag een man 
op Zondag arbeid verrichten tusschen 12 uur 
des nachts en 7 uur des voormiddags voor 
een op Zondagmorgen verschijnend dagblad, 
onder voorwaarde, dat : 

a. in dezelfde onderneming niet in eene 
courantendrukkerij gewerkt wordt voor een o:i, 
Maanda~morgen verschijnend dagblad, en 

b. ZÎJne werktijdregeling voldoet aan het 
bepaalde in artikel 40 - met dien verstande, 
dat hij niet langer arbeid mag verrichten d3:n 
acht en een half uur per dag en acht en veertig 
uren per week - of zijne werkt~jdregeling 
krachtens artikel 41 door Onzen Minister is 
goedgekeurd. 

5. In eene courantendrukkerij, waarin op 
t en minste vijf dagen der week een ochtendblad 
wordt gedrukt, mag een man op de eerste vijf 
werkdagen der week tusschen 6 uur des na.mid
dags en 7 uur des voormiddags van den volgen
den dag en, indien aldaar de in het vierde lid 
toegestane Zondagsarbeid wordt verricht, op 
Zaterdag tusschen 6 uur des n a.middags en 
12 uur des nachts, of, zoo deze Zondagsarbeid 
aldaar niet wordt verricht, opMaandagtusschen 
12 uur des nachts en 7 uur des voormiddags 
arbeid verrichten, onder voorwaarde, dat : 

a. tusschen 6 uur des na.middags en 7 uur 
des voormiddags niet meer arbeiders in de 
courantendrukkerij aanwezig zijn, dan het getal, 
dat noodig is om het ochtendblad in zijn ge
wonen omvang en zijne gewone oplage te doen 
verschijnen, en 

b. zijne werktijdregeling voldoet aan het 
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bepaalde in artikel 40 - met dien verstande, dat 
hij niet langer arbeid mag verrichten dan acht 
en een half uur per dag en acht en veertig uren 
per week - of zijne werktijdregeliug krachtens 
artikel 41 door Onzen Minister is goedgekeurd. 

6. In eene drukkerij, waar een geïllustreerd 
weekblad wordt gedrukt, mag een man op 
werkdagen tusschen 6 uur des namiddags -en 
7 uur des voormiddags arbeid verrichten voor 
de bediening der persen, waarop alsdan geïl
lustreerde weekbladen worden gedrukt, onder 

. ;voorwaarde, dat zijne werktijdregeling voldoet 
aan het bepaalde in artikel 40 - met dien 
verstande, dat hij niet langer arbeid mag ver
richten dan acht en een half uur per dag en 
acht en veertig uren per week - of zijne 
werktijdregeling krachtens artikel 41 door 
Onzen Miniater is goedgekeurd. 

35. Een man, die deelneemt aan : 
a. het stoken en bedienen van ovens in 

aardewerk-, dakpannen-, tegel- en buizen
fabrieken, met uitzondering van het vullen en 
ledigen; 

b. arbeid in zeepfabrieken, verband hou
dende met de splitqing van olie en vet ; 

c. het stoken in lak-, vernis- en standolie
fabrieken; 

d. arbeid in bierbrouwerijen, direct verband 
houdende met het brouwen en koelen van bier ; 

mag dien arbeid ten hoogste drie malen in 
twee achtereenvolgende weken in de tijdruimte 
tusschen 6 uur des namiddags en 7 uur des 
voormiddags en op de dagen, waarop hij daar
aan tuaschen die uren deelneemt, langer dan 
acht en een half uur per dag verrichten, 

een en ander onder voorwaarde, dat : 
1°. te zijnen aanzien het bepaalde bij artikel 

38 of artikel 39 geen toepassing vindt ; 
2°. hij geen arbeid verricht in twee achter

eenvolgende tijdruimten tusschen 6 uur des 
namiddags en 7 uur des voormiddags ; 

3°. hij in een tijdvak van vier en twintig 
uren, waarin hij tusschen middernacht en 7 uur 
des voormiddags arbeid verricht, een onaf
gebroken rusttijd heeft van twaalf uur, welke 
rusttijd moet aanvan1>en op het tijdstip, waarop 
de onder a tot en meta genoemdfl ai beid eindigt; 

4°. hij tusschen 6 uur des namiddags en 
7 uur des voormiddags geen anderen arbeid 
verricht da,n den onder a tot en met d ge
noemden. 

36. In eene spiegelglasfabriek mag een man 
te allen tijde tusschen Zondag 6 uur des voor
middags en Zaterdag 6 uur des voormiddags 
en langer dan acht en een half unr per dag 
arbeid verrichten als ovenmeester bij het smel
ten en louteren van glas, onder voorwaarde, 
dat hij na een tijdvak van ten hoogste zestien 
uren, waarin hij - zij het ook met onder
brekingen - dien arbeid heeft verricht, een · 
rusttijd geniet van ten minste twee en dertig 
uren achtereen en dat zijne werktijdregeling 
door Onzen Minister is goedgekeurd. 

37. Een man, die arbeid verricht: 
a. als nachtpoetser, nachtstoker of nacht

monteur in eene fabriek of werkplaats eener 
spoor- of tramwegonderneming ; 

b. a ls nachtpoetser of nachtmonteur in eene 
fabriek of werkplaats eener automobielverhunr
onderneming, automobielherstelinrichting of 
motoromnibusonderneming ; 

c. als opruimer in eene ijzergiet.erij ; 

d. in kaasfabrieken, bestaande in het persen 
en uit de vormen nemen van kaas ; 

e. als stoker van open steenovens, 
mag op Zonda_!l, op a lle daben na 6 uur des 

namiddaas en voór 7 uur des voormiddags -
op Zaterdag bovendien tusschen 1 en 6 uur des 
namiddags - en, indien hij arbeid verricht tus
scben 10 uur des namiddags en 6 uur des voo'r
middags, langer dan acht en een half uur per 
dag en acht en veertig uren per weel,.li_en arbeid 
verrichten, onder voorwaarde, dat LIJne werk
tijdregeling voldoet aan het bepaalde in artikel 
40 of door Onzen Minister is goedgekeurd. 

37bis. In eene rijwiel- of automobielherstel
plaats, waaraan is verbonden eene verhuur
inrichting van rijwielen, motorrijwielen, a uto
mobielen of bergruimten voor zulke voertuigen, 
mag een man op Zondag en op alle dagen 
tusschen 6 uur des namiddags en 7 uur des 
voormiddags - op Zaterdag bovendien tus
schen 1 en 6 uur des nam1ddags - arbeid 
verrichten, verband houdende met het ver· 
huren ctier voertuigen of bergruimten, onder 
voorwaarde, dat hij : 

a. om de andere week op Zondag geen 
arbeid verricht; 

b. vóór den aanvang en na het einde van 
zijn dagelijkschen werktijd een onafgebroken 
rusttijd var ten minste elf uren achtereen heeft ; 

c. niet meer dan 48 uren in drie achtereen
volgende weken tusschen 10 uur des namiddags 
en 6 uur des voormidda~s arbeid verricht. 

38. Een man mag den hieronder genoemden 
arbeid in fabrieken of werkplaatsen verrichten 
op alle werkdagen na 6 uur des namiddags en 
vóór 7 uur des voormiddags - op Zaterdag 
bovendien tusschen 1 en 6 uur des namiddags 
- en op Zondag, hetzij : a. tusschen 12 en 
6 uur des voormiddags, mits op Maandag de 
bedrijfsarbeid niet voor 6 uur des voormiddags 
begint, hetzij b. tusschen 10 en 12 . uur des 
namiddags, mits op Zaterdag de bedrijfsarbeid 
niet na 10 uur des namiddags eindigt en, 
voor zoover zulks in verband met de ploeg
wiaseling bij den arbeid in een drieploegenstelsel 
of met de toepassing van artikel 45 noodig is, 
langer dan acht en een half uur per dag en 
acht en veertig uren per week, 

een en ander onder voorwaarde, dat : 
1°. hij in drie achtereenvolgende weken 

niet meer dan acht en veertig uren arbeid 
verricht tusschen 10 uur des namiddags en 
6 uur des voormiddags, noch langer arbeid 
verricht dan vier en vijftig uren per week en, 
behoudens het bepaalde in artikel 45, honderd 
vier en veertig uren in drie achtereenvolgende 
weken; 

2°. hij op niet meer dan zeven dagen in 
drie achtereenvolgende weken gedurende meer 
dan twee uren per dag arbeid verricht tusschen 
10 uur des namiddags en 6 uur des voormiddags; 

3°. zoo hij behoort tot de ploegen, die ge
regeld aan den continuarbeid deelnemen, hij 
vóór den aanvang en na het einde van zijn 
dagelijkschen arbeid een onafgebroken rusttijd 
heeft van ten minste vijftien uren ; 

dan wel zijne werktijdregeling krachtens 
artikel 41 door Onzen Minister is goedgekeurd. 

Groep I. Aardewerk, glas, kalk enz. 
1. Arbeid in asbestcementfabrieken, met 

uitzondering van de bewerking van asbest
cement in verharden toestand. 
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2. Arbeid in kalkzandsteenfabrieken voor 
het bedienen der verhardingsketels. 

3. Arbeid in machinale fiesschenfabrieken. 
4. Arbeid aan vernisovens in aardewerk

fabrieken. 
5. Arbeid in glasbuigerijen voor het be

dienen der ovens en het buigen van glas. 
6. Arbeid in cementfabrieken. 
7. Arbeid aan sleepkuipen in porcelein- en 

aardewerkfabrieken. 
8. Arbeid in machinale zagerijen van 

natuursteen. 
9. Arbeid in steenfabrieken, bestaande in 

het vullen en ledigen van ring- en kamerovens. 
10. Arbeid in schelpkalkfabrieken. 

Groep V. Chemische nijverheid, ontplof
bare stoffen enz. 
l. Arbeid in fabrieken van superfosfaat, 

soda, potasch, geraffineerde potasch, kalisal
peter, magnesia, waterglas, teer, chromaten, 
kleurstoffen en t usschenproducten, acetylcellu
lose, aether, aceton, ultramarijn en zinkwit. 

2. Arbeid in petro\eum- en parafine-ra:ffina
derijen, met uitzondering van de verwerking 
van geraffineerde para.fine. 

3. Arbeid in stearinekaarRenfabrie,ken, voor 
zooveel noodzakelijk voor het chemisch continu
proces en het indampen van glycerineoplos
singen. 

4. Arbeid in extraheerinrichtingen. 
5. Arbeid in fabrieken van aetherische o'.iën, 

van essences en van synthetische en geïsoleerde 
reukstoffen. 

6. Arbeid in olieslagerijen, oliefabrieken en 
veekoekenfabrieken. 

7. Arbeid in stikstof-, zuurstof- en water
stoffabrieken. 

8. Arbeid in fabrieken van loodsuiker. 
9. Arbeid in loodwitfabrieken voor het 

bedienen der kamers. 
. 10. Arbeid in azijnzuurfabrieken. 
ll. Arbeid in sacharinefabrieken. 
12. Arbeid in celluloidfabrieken. 
13. Arbeid in zeepfabrieken. 
14. Arbeid in cocaïne- en chininefabrieken. 
15. Arbeid in raffinaderijen van natuurlijke 

asphalt. 
Groep VI. Hout-, kurk- en stroobewer

king. 
l. Arbeid in fabrieken voor het veredelen 

van hout met uitzondering van de bewerking 
van het veredelde hout. 
, 2. Arbeid in houtmeelfabrieken. 

Groei? IX. Leder, wasdoek, caoutchouc. 
Arbeid m linoleumfabrieken met uitzondering 

van het handdrukken. 
Groep X. Oer, steenkool, turf. 

l. Het destilleeren (verkolen) van hout en 
turf en het bedienen van retorten in fabrieken 
van houtskool- of turfbriketten. 

2. Arbeid in steenkoolbrikettenfabrieken. 
Groep XI, XII, XIII. Bewerking van 

metalen, enz. 
l. Arbeid in zinkfabrieken. 
2. Arbeid in zinkpletterijen voor het gieten, 

pletten en knippen. 
3. Arbeid in galvaniseerinrichtingen. 
4. Arbeid in walswerken voor ijzer, staal, 

rood- en geel koper, aluminium en tin. 
5. Arbeid in electrische draad- en kabel

fabrieken. 
6. Arbeid in electro-onttinningsfabrieken. 

7. Arbeid in emailleerfabrieken vClor het be
dienen der emailleerovens. 

Groep XIV. Papier, enz. 
l. Arbeid in papierfabrieken, voor zoover 

betreft het bedienen der papiermachines en 
wat daarmede rechtstreeks samenhangt, be
nevens het kalanderen en snijden van papier. 

2. Arbeid in cellulose-, houtstof- en stroocar
tonfabrieken. 

Groep XV. Textiele nijverheid. . 
l. Arbeid voor het drogen bij de afwerking 

van weefsels en garens. 
2. Arbeid in vitrageweverijen voor het 

bedienen der weefgetouwen. 
3. Het bedienen van kookketels voor $arens 

en stukken in katoenbleekerijen, -ververiJen en 
-drukkerijen. 

4. Arbeid in machinale kantfabrieken. 
5. Arbeid in de pitvlechterijen van kaarsen

fabrieken. 
Groep XVII. Bereiding van voedings- en 

genotmiddelen. · 
l. Arbeid in aardappelmeelfabrieken, dex

trinefabrieken en stroop- en glucosefabrieken. 
2. Arbeid in stijfsel-, sago- en maizena.-

fabrieken. ' 
3. Arbeid in margarinefabrieken. 
4. Arbeid in suikerraffinaderijen. 
5. Arbeid in branderijen (moutwijnfabri.,

ken). 
6. Arbeid in meelfabrieken met walsen

molens. 
7. Arbeid in rijst-, gerst-, gort- en haver-

pellerijen en in havermoutfabrieken. .. 
8. Arbeid in fabrieken van aardappel-, rIJSt-, 

tarwe- en havervlokken. 
9. Arbeid in zoutziederijen en -wasscherijen. 

10. Arbeid in exportslachterijen. 
ll. Arbeid in aardappel-, _groenten:, vruch

ten- en zaaddrogerijen. 
12. Arbeid in cacao- en chocoladefabrieken . 
13. Arbeid in het brouwhuis en de gistkelders 

van bierbrouwerijen. 
14. Arbeid in cichoreidrogerijen voor het 

bedienen van eesten. 
15. Arbeid in erwtenpelterijen, bestaande in 

het bedienen der walsenmolens. 
39. A. Een man mag den hieronder ge

noemden arbeid in fabrieken of werkplaatsen 
en, tenzij het bepaalde onder B of C te zijnen · 
aanzien toepassing vindt, den daar genoemden 
arbeid in fabrieken of werkplaatsen verrichten 
op Zondag, op alle dagen na 6 uur des namiddags 
en vóór 7 uur des voormiddags - op Zaterdag 
bovendien tusschen l en 6 uur des namiddags 
- en in verband met de ploegwisseling of m 
het belang van de Zondagsrust langer dan acht 
en een half uur per dag en acht en veertig uren 
per week, 

een en ander onder voorwaarde, dat : 
10. hij a. hetzij in drie achtereenvolgende 

weken niet meer dan acht en veertig uren arbeid 
verricht tusschen 10 uur des na.middags en 
6 uur des voormiddags, noch langer arbeid 
verricht dan vier en vijftig uren per week en 
honderd vier en v-iertig uren in drie achtereen
volgende weken ; 

b. hetzij in vier achtereenvolgende weken 
niet meer dan zestig uren arbeid verricht 
tusschen 10 nur des na.middags en 6 uur des 
voormiddags, noch langer arbeid verricht dan. 
acht en veertig uren per week en honderd twee 
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en negentig uren in vier achtereenvolgende 
weken; 

2°. hij op niet meer dan zeven dagen in 
drie achtereenvolgende weken of op niet meer 
dan tien dagen in vier achtereenvolgende weken 
gedurende meer dan twee uren per dag arbeid 
verricht tusschen 10 uur des namiddags en 
6 uur des voorm.iddags; 

3°. zoo hij behoort tot de ploegen, die geregeld 
aan den continuarbeid deelnemen, 'hij vóór den 
aanvang en na het einde van zijn dagelijkschen 
werktijd een onafgebroken rusttijd heeft van 
ten minste vijftien uren, behoudens ten hoogste 
drie malen in drie achtereenvolgende weken of 
ten hoogste vier malen in vier achtereenvolgende 
weken, wanneer in verband met de ploeg
wisseling die rusttijd minder dan vijftien uren, 
doch niet minder dan acht uren mag bedragen ; 

4°. hij hetzij ten minste eenmaal in drie 
achtereenvolgende weken een rusttijd heeft van 
twee en dertig uren achtereen, waarin ten
minste twee en twintig uren van den Zondag 
zijn begrepen, hetzij eenmaal in vier achtereen
volgende weken een rusttijd van zes en dertig 
uren achtereen, waarin de Zondag is begre
pen; 

5°. hij niet meer dan vier malen in een tijd
perk van drie achtereenvolgende weken of vijf 
malen in vier achtereenvolgende weken ge
durende meer dan acht en een half uur arbeid 
verricht in een tijdvak van vier en twintig 
achtereenvolgende uren, gerekend van af het 
tijdstip, waarop zijn dagelijksche arbeid aan
vangt, noch langer arbeid verricht dan twaalf 
uren per dag ; 

dan wel zijne werktijdregeling kmchtens 
artikel 41 door Onzen Minister is goedgekeurd. 

Groep IV. Bouwbedrijven. 
1. Het drooghouden van bouwputten met 

behulp van handpompen. 
2. Arbeid in inrichtingen voor vuilverbran

ding. 
Groep V. Chemische nijverheid, ontplof

bare stoffen enz. 
1. Arbeid in chloorkalkfabrieken. 
2. Arbeid in oliedrogerijen van linoleum

fabrieken. 
3. Arbeid in kunstzijdefabrieken voor het 

bereiden van viscose en het bereiden en behan
delen van de spinvloeistof. 

Groep X. Oer, steenkolen, turf. 
Bovengrondsche arbeid in steenkolenmijnen, 

in onmiddellijk verband staande met den onder
grondschen mijnarbeid. 

Groep XI, XII en XIII. Bewerking van 
metalen enz. 
1. Het bedrijfsklaar maken van rollend 

materieel in spoor- en tramwegondernemingen. 
2. Arbeid in telefooncentrales, bestaande in 

het opsporen en herstellen van storingen. 
Groep XVI. Vervaardiging van gas en 

electriciteit. 
Arbeid in lichtgas- en electriciteitsfabrieken 

en in electrische onderstations. 
B. Een man mag den hieronder genoemden 

arbeid in fabrieken of werkplaatsen en, tenzij 
het bepaalde onder C te zijnen aanzien toepas
sing vindt, den daar genoemden arbeid in 
fabrieken of werkplaatsen verrichten op Zondag, 
op alle dagen na 6 uur des namiddags en vóór 
7 uur des voormiddags - op Zaterdag bqvendien 
tusschen 1 en 6 uur des namiddags - en in 

verband met de ploegwisseling of in het belang 
van de Zondagsrust langer dan acht en een half 
uur per dag en acht en veertig uren per week 
en in drie achtereenvolsende weken zooveel 
uren meer dan honderd V1er en veertig als door 
hem arbeid op Zondag wordt verricht, 

een en ander onder voorwaarde, dat : 
1 °. hij in drie achtereenvolgende weken niet 

meer dan zes en vijftig uren arbeid verricht 
tusschen 10 uur des namiddags en 6 uur des 
voormiddags, noch langer arbeid verricht"d":n 
zestig uren per week en honderd zes en vuftig 
uren in drie achtereenvolgende weken ; 

20. hij op niet meer dan zeven dagen in 
drie achtereenvolgende weken gedurende meer 
dan twee uren per dag arbeid verricht t?sschen 
10 uur des namiddags en 6 uur des voorm1ddags; 

30_ zoo hij behoort tot de ploegen, diEl ge~~
geld aan den continuarbeid deelnem_en, hu v~or 
den aanvang en na het einde van ZIJn dagehJk
schen arbeid een onafgebroken rusttijd heeft 
van ten minste vijftien uren, behoudens ten 
hoogste drie malen in drie achtereenvolgende 
weken, wanneer in verband met de ploeg
wisseling die rusttijd minder dan vijftien uren, 
doch niet minder dan acht uren mag bedragen ; 

40_ hij ten minste eenmaal in drie achtereen
volgende weken een rusttijd heeft van twee en 
dertig uren achtereen waarin ten"minste twee 
en twintig uren van den Zondag zun uegre~?- ; 

50, hij niet meer dan vier malen in een tud
perk van drie achtereenvolgende weken ge
durende meer dan acht en een half uur arbeid 
verricht in een tijdvak van vier en twintig 
achtereenvolgende uren, gerekend van af het 
tijdstip, waarop zijn dagelijksche arbeid aan

. vangt, noch langer arbeid verricht dan twaalf 
uren per dag ; 

dan wel zijne werktijdregeling krachtens 
artikel 41 door Onzen Minister is goedgekeurd. 

Groep I. Aardewerk, glas, kalk enz: 
Arbeid in glasfabrieken voor het machmaal 

trekken van staaf- en buisglas en het mengen 
en toevoeren der grondstoffen. 

Groep V. Chemische nijverheid, ontplof
bare stoffen enz. 
1. Arbeid in kunstzijdefabrieken met uit

zondering van de mechanische bewerking van 
kunstzijde en de in A. onder nu=er 3 van 
groep V genoemde werkzaamheden. 

2. Arbeid in gloeilampenfabrieken voor het 
bereiden van gassen. 

Groep XVII. Bereiding van voedings- en 
genotmiddelen. 
1. Arbeid in suikerraffinaderijen voor het 

bedienen der malaxeurs en filters, voor het op
smelten van suiker en voor het ontsuikeren 
van melasse. 

2. Arbeid in kandijfabrieken bij het bedienen 
der schudapparaten en het opsmelten der 
suiker, 

en voorts de onderstaande arbeid in alle 
fabrieken of werkplaatsen, behalve in inrich
tingen voor vuilverbranding, in lichtgas- en 
electriciteitsfabrieken en electrische ondersta
tions: 

a. Het stoken of onderhouden van vuur en 
het bedienen van drooginrichtingen en rooke
rijen, stoomketels, ovens en generatoren, voor 
zoover deze arbeid onontbeerlijk is voor den 
goeden gang van het bedrijf. 

b. Het drijven van krachtwerktuigen, het 
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bedienen van lichtmstallaties en van liften en 
andere hefwerktuigen en het houden van toe
zicht op dien arbeid, een en ander voor zoover 
deze arbeid onontbeerlijk is voor den geregelden 
gang van bij dit besluit op die tijden toege
stanen arbeid. 

c. Het laden van accumulatoren met in
begrip van het monteeren van accumulatoren 
in automobielen. 

d. Het bedienen van koelinstallaties en koel
ruimten. 

C. Een man mag den hieronder genoemden 
arbeid in fabrieken of werkplaatsen verr;chten 
op Zondag, op alle dagen na 6 uur des namiddags 
en vóór 7 uur des voormiddags - op Zaterdag 
bovendien tusschen l en 6 uur des namiddags 
- in verband met de ploe5wisseling of in het 
belang van de Zondagsrust langer dan acht 
en een half uur per dag en acht en veertig uren 
per week en, voor zoover zulks noodig is om 
m eene vol continu werkende fabriek of werk
plaats of een vol continu werkend gedeelte van 
eene fabriek of werkplaats arbeid in een drie
ploegenstelsel mogelijk te maken, langer dan 
honderd vier en veertig uren in drie achtereen
volgende weken, 

een en ander onder voorwaarde, dat : 
1°. hij in drie achtereenvolgende weken 

niet meer dan zes en vijftig uren arbeid verricht 
tusschen 10 uur des namiddags en 6 uur des 
voormiB.dags, noch langer arbeid verricht dan 
twee en zestig uren per week en honderd acht 
en zestig uren in drie achtereenvolgende weken ; 

2°. hij op niet meer dan zeven dagen in 
drie achtereenvolgende weken gedurende meer 
dan twee uren per dag arbeid verricht tusschen 
I O uur des na.middags en 6 uur des voormiddags ; 

3°. zoo hij behoort tot de ploegen, die ge
regeld aan den continuarbeid deelnemen, hij 
vóór den aanvang en na het einde van zjjn 
dagelijkschen arbeid een onafgebroken rusttijd 
heeft van ten minste vijftien uren, behoudens 
ten hoogste drie malen in drie achtereenvol
gende weken, wanneer in verband met de 
ploegwisseling d;e rusttijd minder dan vijftien 
uren, doch niet minder dan acht uren mag 
bedragen; 

4°. h ij ten minste eenmaal in drie achter
eenvolgende weken een rusttijd heeft van 
twee en dertig uren achtereen, waarin ten 
minste twee en twintig uren van den Zondag 
zijn begrepen ; 

5°. hij niet meer dan vier malen in een 
tijdperk van drie achtereenvolgende weken 
gedurende meer dan acht en een half uur arbeid 
verricht in een tijdvak van vier en twintig 
achtereenvolgende uren, gerekend van af het 
tijdstip, waarop zijn dagelijksche arbeid aan
vangt, noch langer arbeid verricht dan twaalf 
uren per dag ; 

dan wel zijne werktijdregeling krachtens 
artikel 41 door Onzen Minister is goedgekeurd. 

Groep I. Aardewerk, glas, kalk enz. 
1. Arbeid in vensterglasfabrieken en spiegel

glasfabrieken met uitzondering van het op 
maat snijden en het polijsten. 

2. Arbeid in cementfabrieken bij het vullen 
en bedienen van den automatischen continu
oven. 

3. Het stoken van ovens van 9teenfabrieken. 
Groep IV. Bouwbedrijven. 

Het drooghouden van bouwputten met behulp 
van machinaal gedreven pompen. 

Groep V. 
1. Arbeid in zwavelzuurfabrieken. 
2. Arbeid in zoutzuurfabrieken. 
3. Arbeid in salpeterzuurfabrieken. 
4. Arbeid in beenzwartbranderijen en fa

brieken van plantaardige en dierlijke kool. 
5. Arbeid in stikstofbindingsfabrieken en 

fabrieken van ammoniakzouten, geen onderdeel 
vormende van gasfabrieken. 

6. Arbeid in koolteerdistilleerderijen. 
7. Arbeid in fabrieken van aniline en aniline

praeparaten. 
8. Arbeid in lijm- en gelatinefabrieken:. 
9. Arbeid in olie- en glycerineraffinadenJen. 

10. Arbeid in olie- en vetverhardingsinrich
tingen. 
ll. Ai beid in benzinedistilleerderijen. 
12. Arbeid in mierenzuur- en oxaalzuur

fabrieken. 
13. Arbeid in melkzuurfabrieken. 
14. Arbeid in natmalerijen van ultramarijn

fabrieken. 
15. Arbeid ten behoeve van electrolytische 

chloor- en alcalibereiding. 
16. Arbeid ic koolzuurfabrieken. 

Groep X. Oer, steenkolen, turf. 
Arbeid in cokesfabrieken met bijbehoorende 

fabrieken van nevenproducten. 
Groep XI, XII en XIII. Bewerking van 

metalen enz. 
1. Het t rekken van zink en het vullen der 

retorten in zinkfabrieken. 
2. Het bedienen van Siemens-Martinovens 

en soortgelijke ovens met de daarmede in on
middellijk verband staande werkzaamhed<.>n 
voor de vervaardiging van ijzer of staal. 

3. Arbeid in het hoogovenbedrijf. 
4. Arbeid in fabrieken van electrische dra

den en kabels bij het impregneeren van hoog
spanningskabels en bij het lood persen. 

Groep XIV. Papier enz. 
Arbeid bij de kookketels en bjj de loogberei

ding in fabrieken van houtcellulose. 
Groep XVII. Bereiding van voedings- en 

genotmiddelen. 
L Arbeid in beetwortelsuikerfabrieken. 
2. Arbeid in melksuikerfabrieken. 
3. Arbeid in fabrieken van gecondenseerde 

melk en van melkpoeder, ten behoeve van het 
indampen en drogen van melk. 

4. Arbeid in pompstations van waterlei-
dingen. 

5. Arbeid in ruwijsfabrieken. 
6. Arbeid in mouterijen. 
7. Arbeid in gist- en spiritusfabrieken. 

Groep XVIII. 
Arbeid in bemalingsinrichtingen. 
en voorts 
a. Bewakingsdiensten in alle fabrieken of 

werkplaatsen. 
b. Het stoken en onderhouden van vuur en 

het bedienen van drooginrichtingen, stoom
ketels en generatoren, voor zoover deze arbeid 
onontbeerlijk is voor arbeid onder C ~enoemd. 

c. H et drijven van krachtwerktmgen, het 
bedienen van lichtinstallaties, koelinstallaties 
en koelruimten en van liften en andere hefwerk
tuigen en het houden van toezicht op dien 
arbeid, voor zoover deze arbeid onontbeerlijk 
is voor arbeid onder C genoemd. 

40. 1. Een man, die krachtens het bepaalde 
in de artikelen 33, 34 of 37 tusschen 10 uur 
des na.middags en 6 uur des voormiddags arbeid 
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verricht, mag in drie achtereenvolgende weken 
niet meer dan acht en veertig uren arbeid 
verrichten tusschen 10 uur des namiddags en 
6 uur des voormiddags, noch langer arbeid 
verrichten dan vier en vijftig uren per week en 
honderd vier en veertig uren in drie achter!lf'n
volgende weken. 

2. Een man, die krachtens het bepaalde in de 
artikelen 32, vierde lid, 33, 34 of 37 tusschen 
10 uur des namiddags en 6 uur des voormiddags 
arbeid verricht, mag op niet meer dan zeven 
dagen in drie achtereenvolgende weken gedu
rende meer dan twee uren per dag arbeid ver
richten tusschen 10 uur des namiddags en 6 uur 
des voormiddags. 

3. Een man. die krachtens het bepaalde in 
de artikelen 33, 34 of 37 gedurende meer dan 
twee uren per dag arbeid verricht tusschen 
10 uur des namiddags en 6 uur des voormiddag,s, 
moet vóór den aanvang en na het einde van zijn 
dagelijkschen werktijd een onafgebroken rusttijd 
hebben van ten minste vijftien uren. 

4. Een man, die krachtens het bepaalde in 
artikel 34 op Zondag arbeid verricht, moet ten 
minste eenmaal in drie achtereenvolgende weken 
een rusttijd hebben van twee en dertig uren 
achtereen, waarin ten minste tw.ee en twintig 
uren van den Zondag zijn begrepen. 

41. • l. Een man, die arbeid verricht in
gevolge een der artikelen 32, vierde lid, 33 of 34, 
mag dien arbeid verrichten zonder inachtne
ming van de voorwaarden, in artikel 40 gesteld, 
mits zijne werktijdregeling niet ongunstiger is 
dan eene regeling, waarbij aan het in laatst
genoemd artikel bepaalde is voldaan, en in 
verband daarmede door Onzen Minister is goed
gekeurd. 

2. Een man, die arbeid verricht ingevolge 
een der artikelen 38, 39 of 42, mag dien arbeid 
verrichten zonder inachtneming van de daarbij 
gestelde voorwaarden, mits zijne werktijdrege
ling niet ongunstiger is dan eene regeling, 
waarbij aan die voorwaarden is voldaan, en in 
verband daarmede door Onzen Minister is 
goedgekeurd. 

§ 15. Arbeid, krachtens artikel 22, derde lid, 
artikel 23 en artikel 25, derde lid, der Arbeidswet 
1919 toegestaan voor herstellingswerk en andere 

spoedeischende werkzaamhed-en. 
42. 1. Een man mag in fabrieken of werk

plaatsen op Zondag, op alle dagen na 6 uur 
des namiddags en vóór 7 uur des voormiddags 
- op Zaterdag bovendien tusschen 1 en 6 uur 
des namiddags - en langer dan acht en een 
half uur per dag en acht en veertig uren per_ 
week arbeid verrichten aan of voor : 

a. het herstellen of veranderen van ge
bouwen, het herstellen, beproeven of monteeren 
van werktuigen, drijfwerken, toestellen, ovens, 
ketels of leidingen, een en ander voor zoover 
die arbeid noodzakelijk op die tijden moet 
worden verricht om den geregelden gang van 
den bedrijfsarbeid in de onderneming, waarin 
of waarvoor die werkzaamheden plaats hebben, 
niet te beletten of dezen zooveel mogelijk te 
verzekeren, of om schade of hinder van ernstigen 
aard te voorkomen ; 

b. het reinigen van stoomketels, scrubbers, 
economisers en rookkanalen ; 

c. het maken, herstellen, omleggen of ver
nieuwen van kunstwegen, straten en rioleeringen 
en van rails, wissels en seininrichtingen van 

spoor- en tramwegen en het herstellen van 
locomotieven en rollend materieel van spoor- en 
tramwegondernemingen en publieke diensten, 
indien deze arbeid op die tijden noodzakelijk is 
om storing van het verkeer te voorkomen of 
te bekorten ; 

d. het maken, herstellen of vernieuwen van 
bruggen, sluizen, duikers, zeeweringen en water
keeringen, het leggen van zinkstukken, het 
baggeren en voorts andere soortgelijke werk
zaamheden, waarbij met het getij rekening 
moet worden gehouden, een en ander voor 
zoover deze arbeid op die tijden noodzakelijk 
is met het oog op het getij of ter voorkoming 
of bekorting van stremming van het verkeer 
of tot het· tegengaan van gevaar voor over
strooming; 

e. het opsporen en herstellen van storingen 
en het verrrnhten van werkzaamheden, die ter 
voorkoming van storing of gevaar op dien tijd 
moeten geschieden in gasfabrieken, in pomp
stations van waterleidingen, in electriciteits
fabrieken met de hiertoe behoorende trans
formeerings- en beveiligingsinrichtingen, in de 
voeding- en verdeelingsgeleidingen van electri
sche sterkstroomnetten en van gas- en water
leidingen, in telegraaf- en telefoonkantoren, in 
~elegraaf- en telefoonnetten en in stations van 
draadlooze. telefonie en telegrafie ; 

/. het herstellen van schepen en spoed
eischende herstellingen van rijwielen, vfieg- en 
andere voertuigen ; 

g. het bedienen van ontsmettingsinrichtin
gen; 

h. het laden of lossen van goederen (met 
inbegrip van vee) in en uit vervoermiddelen, 
het verrichten van de direct daarmede verband 
houdende werkzaamheden en het opbergen der 
geloste goederen, -voor zoover deze arbeid on
ontbeerlijk is om bederf der goederen te voor
komen, dan wel noodzakelijk is voor den goeden 
gang van het bedrijf of in verband met de 
gelegenheid tot het verzenden of vervoer der 
goederen; 

i. het storten van beton en de daarmede 
rechtstreeks verband houdende werkzaam
heden; 

j. het maken van doodkisten en wat daar
mede in direct verband staat, mits de arbeid 
niet dient om doodkisten in voorraad te maken, 

een en ander ondei: voorwaarde, dat : 
10. hij in drie achtereenvolgende weken niet 

meer dan acht en veertig uren arbeid verricht 
tusschen 10 uur des namiddags en 6 uur des 
voormiddags, noch langer arbeid verricht dan 
vier en vijftig uren per week en honderd vier 
en veertig uren in drie achtereenvolgende 
weken; 

20. hij niet langer arbeid verricht dan 
twaalf uren per dag, behoudens op één dàg 
per week, waarop hij zestien uren arbeid mag 
verrichten ; 

3°. hij om de andere week op Zondag geen 
arbeid verricht ; 

dan wel zijne werktijdregeling krachtens 
artikel 41 door Onzen Minister is goedgekeurd. 

§ 16. Arbeid, krachtens artikel 22, derde lid, 
artikel 23 en artikel 25, tweede lid, onder d, der 
Arbeidswet 1919 toegestaan in bemalingsin-

richti ngen. 
43. In eene bemalingsinrichting mag een 

man op Zondag, op alle dagen na 6 uur des 
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namiddags en vóór 7 uur des voormiddags, op 
Zaterdag bovendien tusschen 1 en 6 uur des 
namiddags, en langer dan acht en een half uur 
per dag en acht en veertig uren per week arbeid 
verrichten onder voorwaarde, dat : 

a. hij niet langer arbeid verricht dan twaalf 
uren per dag en twee duizend vijf honderd uren 
per kalenderjaar ; 

b. hij op niet meer dan zeven dagen in twee 
achtereenvolgende weken arbeid verricht tus
schen 12 uur des nachts en 6 uur des voor
middags; 

c. hij een rusttijd geniet van ten minste 
twaalf uren achtereen, vóór het begin en na het 
einde van zijn, niet door een zoodanigen rusttijd 
onderbroken, arbeid. 

§ 17. Arbeid, krachtens artikel 22, derde lid, 
artikel 23 en artikel 25, tweede lid, onder a, der 
Arbeidswet 1919 toegestaan op Zondag, vóór 7 uur 
des voormiddags en na 6 uur des namiddags, 
gedurende lange1· dan 8½ uur per dag en 48 uren 
per week en op Zaterdag tusschen 1 en 6 uur 

des namiddags. 
44. Eene vrouw, die geene huishouding te 

verzorgen heeft, of een man mag in fabrieken 
of werkplaatsen op alle werkdagen vóór 7 uur 
des voormiddags en na 6 uur des namiddags 
en op Zaterdag na 1 uur des namiddags - een 
man bovendien op alle uren van den Zondag -
en gedurende langer dan acht en een half uur 
per dag en acht en veertig uren per week arbeid 
verrichten, bestaande in de hieronder genoemde 
werkzaamheden of in het houden van toezicht 
op die werkzaamheden : 

a, het opstoken van stoomketels of ovens· 
gedurende ten hoogste twee uren, of indien de 
stoomketel of de oven na een dag van bedrijfs
stilstand niet is gestookt, gedurende ten hoogste 
vijf uren vóór den aanvang van den bedrijfs
arbeid, het verzorgen van stoomketels en ovens 
gedurende de onderbrekingen en gedurende ten 
hoogste één uur na het einde van den bedrijfs
arbeid; 

b. het stoken van ~eneratoren en vuren 
gedurende ten hoogste eén uur vóór den aan
vang en tijdens de onderbrekingen van den 
bedrijfsarbeid ; 

c. het in gereedheid brengen van kracht
werktuigen en drijfwerken gedurende ten hoog
ste één uur vóór den aanvang van den bedrijfs
arbeid en het verzorgen daarvan tijdens de 
onderbrekingen en gedurende ten hoogste één 
uur na het einde van den bedrijfsarbeid; 

d. het gedurende ten hoogste één uur vóór 
den aanvang van den bedrijfsarbeid gereed
maken van waschwater in wolwasschenjen en 
van bleek-, beits-, verf- en zuurbaden, van 
betonspecie, mortels en metselspecie, van klei 
in aardewerkfabrieken en van deeg in biscuit
fabrieken; 

e. het in gereedheid brengen van werk
tuigen, toestellen of gereedschappen gedurende 
ten hoogste één uur vóór den aanvang van 
den bedrijfsarbeid en het verzorgen daarvan 
gedurende de onderbrekingen en gedurende ten 
hoogste één uur na het eindigen van den bedrijfs
arbeid, mits aan deze werkzaamheden niet meer 
arbeiders deelnemen dan ten hoogste één of een 
op elke tien arbeiders in de betrokken afdeeling 
der fabriek of werkplaats ; 

f. het gereedmaken van werklokalen ge-

durende ten hoogste één uur vóór den a,anvang 
van den bedrijfsarbeid en het verzorgen en 
schoonmaken daarvan gedurende de onder
brekingen en gedurende ten hoogste één uur na 
het eindigen van den bedrijfsarbeid ; 

f'. het gereedmaken vap werklokalen, waar
in tien of meer arbeiders plegen te verblijven. 
gedurende ten hoogste één uur vóór den aan
vang van den bedrijfsarbeid en het verzorgen 
en schoonmaken daarvan gedurende de onder
brekingen en gedurende ten hoogste één uur 
na het eindigen van den bedrijfsarbeid, mits 
aan deze werkzaamheden niet meer arbeiders 
deelnemen dan ten hoogste één op elke tien 
arbeiders in dat werklokaal ; 

g. het gedurende de onderbrekingen en 
gedurende ten hoogste één uur na het einde 
van den bedrijfsarbeid door touwbazen nazien 
en bedrijfsklaarmaken van weef~etouwen ; 

h. het gedurende ten hoogste eén uur na het 
eindigen van den bedrijfsarbeid verzamelen en 
controleeren van de bewerkte goederen en de 
gebruikte gereedschappen; 

i. arbeid als portier, mits deze arbeid niet 
vroeger aanvangt dan ten hoogste één uur vóór 
den aanvang en niet later eindigt dan ten 
hoogste één uur na het einde van den bedrijfs
arbeid; 

i- het beëindigen van het sterilisatieproces 
in conservenfabrieken en het beitsproces in 
metaalbuizenfabrieken ; 

k. Vervallen. 
l. het door tothetvast,epersoneelderfabriek 

of werkplaat~ behoorende machinisten of sto
kers reinigen van stoomketels, rookkanalen en. 
economisers ; 

een en ander onder voorwaarde, dat : 
10. de genoemde arbeid onontbeerlijk il!' 

voor den goeden gang van het bedrijf en .niet 
gedurende den bedrijfsar~ei~ kan worden ~er
richt, dan wel noodzakeliJk 1s om den bednJfs
arbeid bij het begin van den werktijd in vollen 
omvang te doen aanvangen of tot het einde 
van den werktijd in vollen omvang te doen 
voortduren ; 

20. de arbeid van eene vrouw op twee 
achtereenvolgende dagen wordt afgewisseld door 
een rusttijd van ten minste elf uren achtereen 
en niet aanvangt vóór 5 uur des voormiddags 
noch eindigt na 10 uur des namiddags ; 

30, wanneer eene vrouw of een man arbeid 
verricht, als onder a tot en met i is toegestaan. 
zulks aan het hoofd van het haar of hem be
treffende blad der arbeidslijst is aangeteekend ; 

40, de onder f genoemde arbeid, voor zoover 
betreft arbeid na het einde en gedurende de 
onderbrekingen van den bedrijfsarbeid, en de 
onder i genoemd~ arbeid alleen wordt __ verric~t 
door arbeiders, die met aan den bedl':\)fsarbe1d 
deelnemen; 

50_ eene vrouw ten hoogste zes uren per 
week en een man ten hoogste twaalf uren per 
week langer arbeid verricht, dan bij of krachtens 
de artikelen 24, eerste lid, 26, 28 of 29 der 
Arbeidswet 1919 is toegestaan onderscheidenlijk 
voor vrouwen of mannen, die uitsluitend aan 
den bedrijfsarbeid in de betrokken fabriek of 
werkplaats deelnemen, en dat eene vrouw niet 
langer arbeid verricht dan elf uren per dag; 

60. in het geval onder l genoemd, een man 
niet langer arbeid verricht dan twaalf uren 
per dag, behoudens op een dag per week, 
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waarop hij zestien uren arbeid mag verrichten. 
45. Een man, die krachtens artikel 38 deel

neemt aan dag en nacht voortdurenden arbeid, 
mag in eene fabriek of werkplaats ten hoogste 
eenmaal in drie achtereenvolgende weken in 
het etmaal van den wekelijkschen bedrijfsstil
stand ten hoogste vier uren arbeid verrichten 
veor het nazien, reinigen en herstellen van 
werktuigen en drijfwerken. 

§ 18. Arbeid, -krachtentJ artikel 22, derde lid, 
artikel 23 en artikel 25, eerste lid, onder a en b, 
tweede lid, onder c, derde en vierde lid, der 
Arbeidswet 1919 toege&taan in haringspeterijen 

en vischrookerijen. 
46. 1. In eene haringspeterij en in eene 

vischrookerij mag een man op Zonda!I, op alle 
da~en na 6 uur des na.middags en voór 7 uur 
des voormiddags - op Zaterdag bovendien 
tusschen 1 en 6 uur des na.middags - en langer 
dan acht en een half uur per dag arbeid ver
richten, onder voorwaarde, dat hij niet langer 
arbeid verricht dan gedurende elf uren per dag 
en op niet meer dan twee Zondagen in drie 
achtereenvolgende weken. 

2. Jn eene haringspetelij en in eene visch
rookerij mag een jongen van 15 jaar of ouder 
of eene vrouwelijke arbeider van 15 jaar of 
ouder op alle werkdagen tusschen 6 en 10 uur 
des namiddag~ - op Zaterdag bovendien tus
schen l en 6 uur des na.middags - arbeid ver
richten onder voorwaarde, dat zijn of haar · 
arbeid op twee achtereenvolgende dagen wordt 
afgewisseld door een rusttijd van ten minste 
elf uren achtereen. 

4'/. Met inachtneming van hetgeen is be
paald in dt> artikelen 48 tot en met 52 mag eene 
vrouw van 21 jaar of ouder in de navolgen<le 
gemeenten in het tijdvak van 15 Maart tot 
1 Juni 25 maal haring speten tusschen 10 uur 
des na.middags en 2 uur der voormiddags : 

Ambt-Vollenhove; Helder; 
Barradeel ; Hoorn ; 
't Bildt · Huizen · 
Bla,nkenham ; Kampe; ; 
Blokzijl ; Kuinre ; 
Bunschoten ; Lemsterland ; 
Edam ; Monni.kendam ; 
Elburg; Stad-Vollenhove; 
Enkhuizen ; Stavoren; 
Genemuiden ; Ulrum ; 
Harderwijk ; Urk. 
Harlingen; 
48. Nadat eene vrouw na 10 uur des na

middags haring heeft gespeet, moet haar een 
rusttijd van ten minste negen uren achtereen 
worden gegeven. 

49. Gedurende den tijd, waarin eene vrouw 
in eene onderneming na 10 uur des na.middags 
haring speet, moet het hoofd of de bestuurder 
der ondernemin~ of een der hoofden of bestuur
ders aanwezig zijn ter plaatse, waar die arbeid 
wordt verricht. 

Het districtshoofd, en in spoedeischende ge
vallen de burgemeester, kan aan een hoofd of 
bestuurder schriftelijk vergunnen zich gedu
rende een bepaalden tijd te doen vervangen 
door een bij die vergunnin~ met name aan
gewezen persoon, indien hiJ om redenen ter 
beoordeeling van dengene, die tot het verleenen 
der vergunning bevoegd is, niet in persoon 
aanwezig kan zijn. 

De burgemeester verleent deze vergunning 
voor niet langer dan zes achtereenvolgende 
etmalen en niet dan nadat acht dagen zijn ver
loopen sedert het einde van eene vorige door 
hem ten behoeve van dezelfde onderneming 
verleende vergunning. 

De bij de vergunning aangewezen persoon 
mag gedurende den tijd, waarin hij een hoofd 
of bestuurder vervangt, niet speten. 

50. Eene vrouw, die in vergevorderden 
staat van zwangerschap verkeert, mag aan het 
speten van haring na 10 uur des na.middags 
niet deelnemen. 

51. Het hoofd of de bestuurder eener onder
neming is verplicht, om volgens door Onzen 
Minister gegeven voorschriften aanteekening 
te houden en mededeeling te doen aan het 
districtshoofd van het in zijne onderneming 
door eene vrouw haring speten tusschen 10 uur 
des na.middags en 2 uur des voormiddags. 

52. Het loon, dat aan eene vrouw betaald 
wordt voor het speten van haring tusschen 
10 uur des na.middags en 2 uur des nachts, 
moet ten minste f 0.25 per uur meer bedragen, 
dan de vrouw voor dat speten zou ontvangen 
volgens het tarief, dat geldt voor het speten 
tusschen 6 uur des voormiddags en 10 uur des 
na.middags, met dien verstande, dat voor de 
berekening van den toeslag gedeelten van uren 
als geheele uren worden aangemerkt. Dit tarief 
moet op duidelijk zichtbare wijze ten genoegen 
van het districtshoofd in elk lokaal, waarin 
gespbet wordt, zijn aangeplakt. 

Het hoofd of de bestuurder van eene onder
neming, waarin na 10 nur des na.middags gespeet 
wordt, houdt ten genoegen van het districts
hoofcl boek van het loon der vrouwen, die in 
zijn dienst haring speten. Op aanvraag van 
een der in artikel 84 der Arbeidswet 1919 
~enoemde ambtenaren verleent hij onmiddellijk 
mzage van deze boekhouding. 

53. Het districtshoofd zendt zoo spoedig 
mogelijk een afschrift van eene door hem 
krachtens artikel 49 verleende vergunning aan 
den burgemeester. 

De burgemeester zendt zoo spoedig mogelijk 
een afschrift van eene door hem krachtens 
artikel 49 verleende vergunning aan voornoemd 
districtshoofd. 
§ 19. Arbeid, krachtentJ artikel 22, d,erde lid, 
artikel 23 en artikel 25, tweede lid, onder c en e, 
der Arbeidswet 1919 toegestaan op dagen, vooraf-

gaande aan feestdagen. 
54. 1. In eene banketbakkerij, eene sla

gerij, welke deel uitmaakt van eene ~mder
neming, in hoofdzaak op den. verk()op (Il het 
klein ingericht, eene bloemenbmder1J of m een 
winkel, tevens fabriek of werkplaats, mag eene 
vrouw, die geene huishouding te verzorgen 
heeft, of een man op 24 en 31 December, indien 
deze dagen niet op Zondag vallen, en op den 
dag vóór Hemelvaartsdag tusschen 6 en 10 uur 
des na.middags en gedurende ten hoogste elf 
uren arbeid verrichten onder voorwaarde, dat 
zij of hij den volgenden dag geen arbeid verricht. 

2. In eene banketbakkerij en in eene bloe
menbinderij mag een man in het tijdvak van 
zeven dagen, onmiddellijk voorafgaan~e aan ~_en 
Sint-Nicolaasda!I (6 December), en m de tiJd
vakken van drie dagen, onmiddellijk vooraf
gaande aan het Kerstfeest en den Nieuwjaars-
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dag, op Zonda!\, met inachtneming van het 
·bepaalde in artikel 55, op alle dagen tusschen 
6 en 10 uur des namiddags - op Zaterdag 
bovendien tusschen 1 en 6 uur des namiddags 
- en gedurende elf uren per dag arbeid ver
richten. 

3. In eene banketbakkerij en in eene bloe
men binderij mag een man, in totaal drie dagen, 
vallende in de in het tweede lid genoemde tijd-
7akken, tusschen 5 en 7 uur des voormiddags 
en tusschen 10 uur des namiddags en midder
nacht en gedurende zestien uren per dag arbeid 
verrichten. · 

4. Ten aanzien van een man, die ingevolge 
het bepaalde in het derde lid arbeid verricht, 
moet, onverminderd het bepaalde in artikel 55, 
worden in acht genomen, dat hij : 

a. op niet meer dan twee achtereenvolgende 
dagen gedurende zestien uren per dag arbeid 
verricht; 

b. in een tijdvak van zeven achtereenvol
gende dagen niet langer dan een en tachtig uren 
arbeid verricht. 

§ 20. Algemeene be-pal,ingen. 

55. Aan een man, die ingevolge een der 
artikelen 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, zesde lid, 28, 
32 en 54 op Zondag meer dan vier uren arbeid 
verricht, moet binnen drie etmalen vóór het 
begin of na het einde van dien arbeid een onaf
gebroken rusttijd van ten minste zes en dertig 
uren worden gegeven. 

56. Voor personen, die tot een kerkgenoot
schap behooren, dat den wekelijkschen rustdag 
op den Sabbath of den Zcvendedag viert, en 
het in artikel 13, eerste lid, der Arbeidswet 1919 
bedoeld verzoek tot het hoofd of den bestuurder 
der onderneming hebben gericht, gelden voor 
de toepassing van de in dit besluit voorkomende 
artikelen de volgende bepalingen : 

1. Als werkdagen worden beschouwd de 
Zondag, de Maandag, de Dinsdag, de Woensdag, 
de Donderdag, het gedeelte van den Vrijdag 
tot aan den aanvang van den Sabbat.h of den 
Zevendedag en het gedeelte van den Zaterdag 
van het einde van den Sabbath of den Zevende
dag af. 

2. Als eerste werkdag wordt beschouwd de 
Zondag. 

3. Waar toegestaan is het verrichten van 
.arbeid op Zaterdag vóór 7 uur des voormiddags, 
mag gedurende de aldaar bedoelde uren, en 
met inachtneming van de aldaar gestelde be
palingen, door de in dit. artikel bedoelde per
sonen die arbeid worden verricht op Vrijdag 
vóór 7 uur des voormiddags. 

4. Waar toegestaan is het verrichten van 
.arbeid op Zaterdag na 1 uur des namiddags, 
mag gedurende de aldaar bedoelde uren, en 
met inachtneming van de aldaar gestelde 
bepali.ngen. die arbeid door de in dit artikel 
bedoelde personen worden venicht op Vrijdag 
in den namiddag vóór den aanvang van den 
.Sabbath of den Zevendedag en op Zaterdag in 
den namiddag na het einde van den Sabbath 
of den Zevendedag. 

5. Waar eene afwijking toegestaan is op 
Vrijdag, mag door de in dit artikel bedoelde 
personen volgens die afwijking op Donderdag 
arbeid worden verricht. 

57. Indien een man of eene vrouw ingevolge 
-een der artikelen 3, eerste lid, onder a en c, 4, 
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eerste lid, onder a, 5bia, 5ter, 6, eerste lid, 9, 
11, 12, 17, 19, 28, 30, 39, 42, 43 of 46 arbeid 
verricht 011 Zaterdag na l uur des namiddags, 
wordt, voor zoover door dien arbeid de bij of 
krachtens de Arbeidswet 1919 vastgestelde 
maximum-arbeidsduur per week wordt over
schreden, deze arbeid geacht te zijn verricht 
in de week, die op den Zaterdag volgt. 

HOOFDSTUK IL 
SLOTBEPALINGEN. 

58. Dit besluit kan worden aangehaald 
onder den titel "Werktijdenbesluit voor fa. 
brieken of werkplaatsen", gevol~d door het 
jaartal van het Staatsblad, waarm het is ge
plaatst. 

59. In dit besluit wordt onder "arbeid'', 
,,fabriek of werkplaats", ,,winkel", ,,man'', 
,,arbeider'', ,,jeuCYdig ~ersoon' ', ,,jongen'', 
,, vrouw", ,, broodtakkerij'', ,, bakkersarbeid", 
,,bakkersgezel", ,,Onze Minister" en "districts
hoofd" verstaan, hetgeen daaronder wordt ver
staan ingevolge de Arbeidswet 1919. 

60. 1. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien der dag
teekening ván het Staa.tsblad, waarin het ge
plaatst is. 

2. Op het tijdstip, waarop dit besluit in 
werking treedt, vervalt het Werktijdenbesluit 
voor fabrieken of werkplaatsen 1920. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 16 October 
1926 (Staatsblad n°. 359). 

Mij bekend, 
De Minister van Arbeid, Handel en Nijverh~id, 

J. R. SLOTEMAKER DE BRUÏNE. 

18 October 1926. BESLUIT tot bekendmaking 
van den tekst van het Koninklijk besluit 
van 30 Maart 1867 (Staatsblad n°. 19) 
houdende bepalingen ter uitvoering van 
de Indische Comptabiliteitswet (Staats
blad 1925, n°. 328), voor zooveel de ont
vangsten en uitgaven in Nederland betreft. 
s. 3ti0. 

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

Koloniën en van Financiën, van 7 October 
1926, 3de Afdeeling, n°. 18, en van 13 October 
1926, Generale Thesaurie, n°. 94; 

Gelet op artikel II van Ons besluit van 
16 Augustus 1926 (Staatsblad n°. 305) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
den tekst van het Koninklijk besluit van 

30 Maart 1867 (Staatsblad n°. 19), houdende 
vaststelling van bepalingen ter uitvoering van 
de Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad 
1925, n°. 328), voor zooveel de ontvangsten 
en uitgaven in Nederland betreft, zboals dat 
gewijzigd is bij het Koninklijk besluit van 
25 November 1884 (Staatsblad n°. 225) en 
Onze besluiten van 11 Juli 1918 (Staat8blad 
n°. 446), 29 November 1920 (Staatsblad n° . 
833), 9 November 1921 (Staatsblad n°. 1162), 
18 December 1922 (Staatsblad n°. 680) en 
16 Augustus 1926 (Staatsblad n°. 305), over
eenkomstig het bepaalde in artikel II van 
laatstgenoemd besluit algemeen bekend te 
maken door bijvoeging van den tekst in zijn 
geheel bij dit besluit. 

Onze Ministers van Koloniën en van Finan-

45 
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ciën zijn, ieder voor zooveel hem aangaat, 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den· 18den October 1926. 
WILHELMINA. 

De .Minister van Koloniën, KONINGSBERGER. 

De Minister van Finanûën, DE GEER. 

( Uitgeg. 4 Nov. 1926.) 

TEKST van het Koninklijk besluit van 30 Maart 
1867 (Sta-atsblad n°. 19), houdende bepa
lingen ter uitvoering van de Indische Comp• 
tabiliteitswet (Staatsblad 1925, n°. 328), 
voor zooveel de ontva11{Jsten en uitgaven in 
Y ederland betreft. 

§ 1. Van de ontvangsten betrelclcelijk de mid
delen en inko?nSten van Jederlandsch-Indië. 

Art. 1. Van alle in Nederland plaats heb
bende verkoopingen van goederen, andere dan 
de gouvernementsproducten, bedoeld bij arti
'kel 67 der Indische Comptabiliteitswet (Staats. 
blad 1925, n°. 328), doch welker opbrengst 
niettemin behoort tot de geldmiddelen van 
Nederlandsch-Indië, wordt overeenkomstig arti• 
kei 77 dier wet aan de Algemeene Rekenkamer 
rekening gedaan door hen, die met den ver• 
koop belast zijn. 

De Minister van Koloniën doet aan de 
Algemeene Rekenkamer aanwijzing van de 
personen en administratiën, die volgens het 
laatsteemelde wetsartikel aan haar reken
plichtig zijn. 

Het bedrag volgens hunne rekening ver
schuldigd wordt, voor zoover dit met den aard 
van het betrokken beheer is overeen te bren
gen, bij de Nederlandsche Bank als rijkskassier 
of op de postrekening voor de Koloniën ge• 
stort of overgeschreven. 

Het bewijs van stortin~ of van afschrijving 
wordt door den rekenplichtige nevens zijne 
rekening overgelegd en in uitgaaf gebracht. 

2. De stortingen in Nederland ten bate 
van het koloniaal beheer van N ederlandsch-
1 ndië geschieden bij de Nederlandsche Bank 
als rijkskassier of bij den postchèque- en giro
dienst. 

Voor storting kan in de plaats treden over
schrijving ten name van 's Rijks schatkist bij 
de Nederlandsche Bank of op de postrekening 
voor de Koloniën. 

De bij dit artikel bedoelde stortingen of 
overschrijvingen bij de Nederlandsche Bank 
worden met bijzondere aanwijzing opgenomen 
in de gewone verantwoordingen, welke de 
Bank aan het Departement van Financiën en 
de Algemeene Rekenkamer aflegt. 

3. De kennisgevingen van storting en van 
bijschrijving worden maandelijks op borderellen 
verzameld en met die borderellen aan de Alge
meene Rekenkamer verzonden. 

4. Alle aan de middelen van Nederlandsch
Indië verschuldigde geldsommen, die hier te 
lande op uitgaven worden ingehouden, als 
bijdrasen voor de burgerlijke pensioenen en 
dergelijke, worden door middel van bevel
schriften ten name van de Generale Thesaurie 
en ten behoeve van de betrokken posten der 
inkomsten verevend ten laste van de begroo
tingsartikelen, op welke het ingehouden be-

drag der uitgaven is aan te wijzen of geboekt 
ten laste van de rekening bij artikel 18 be
doeld. 

5. De bevelschriften bij artikel 4 bedoeld 
worden, met afzonderlijke aanwijzing, in de 
gewone verantwoordingen van den betaal• 
meester voor de verrekeningen bij het Depar
tement van Financiën opgenomen. 

§ 2. Van de uitgaven ten laste van hoofdstuk I 
der begrooting voor Nederlandsch-Indië. 

6. De vorderingen ten laste van het I ste 
hoofdstuk der begrooting voor N ederlandsch-
1 ndië worden, behoudens de bepalin~en van 
artikel 68 det Indische Comptabiliteitswet 
(Staatsblad 1926, n°. 328) en van die in de 
vol~ende artikelen dezer paragraaf vervat, op 
geliJke wijze gestaafd, betaalbaar gesteld en 
gekweten als de aan latere verevening door 
de Algemeene Rekenkamer onderworpen vor. 
deringen ten laste van de Staatsbegrooting. 

7. De voldoening der vorderingen $eschiedt 
door middel van den postchèque- en girodienst 
dan wel door overschrijving bij de Nederland
sche Bank en overigens : 

a. rechtstreeks uit de opbrengst der gou
vernementsproducten voor de kosten van 
vervoer, bewaring, verkoop en aflevering, zoo. 
lang de tegeldemaking van die producten aan 
de Nederlandsche Handel-Maatschappij is 
opgedragen ; 

b. op wissels, betaalbaar bij de Nederland
sche Bank, voor vorderingen van schuld. 
eischers, aan wie dit middel van beschikking 
is toegestaan. 

In afwijking van het bij het vorige lid be
paalde kan de voldoening ter beoordeeling 
van den Minister van Koloniën ook geschieden 
door middel van een chèque. 

8. De betalingen door middel van den 
postchèque- en girodienst geschieden door 
tusschenkomst van den beheerder van de 
postrekening voor de Koloniën ; de overschrij
ving bij de Nederlandsche Bank geschiedt door 
tusschenkomst van den Thesaurier-Generaal 
bij het Departement van Financiën. 

De aangekochte chèques worden verrekend 
door middel van giro bij de Nederlandsche 
Bank of füj den postchèque- en girodienst. 

9. De betalingen, bedoeld in artikel 7, met 
uitzondering van die, bedoeld onder a, ge
schieden krachtens kredieten, welke de Minister 
van Financiën op aanvraag van dien van 
Koloniën opent. 

De aanvraag en opening van, alsmede de 
beschikking over en de afschrijving op deze 
kredieten geschiedt in gelijker voege als ten 
aanzien van gelijksoortige kredieten ten laste 
van de Staatsbegrooting plaats heeft. 

10. De bewijzen der betalingen, vermeld 
bij letter a van artikel 7, worden door het 
Departement van Koloniën aan de Algemeene 
Rekenkamer ingezonden. 

Het bedrag dier betalingen wordt, voor zoo
ver het deugdelijk is bevonden, verevend bij 
bevelschrift, ten name van de Generale 
Thesaurie, om ten bate van de opbrengst der 
betrokken middelen te worden geboekt. 

11. Maandelijks worden door den beheerder 
van de postrekening voor de Koloniën de be
wijzen van afschrijving van die rekening bij 
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zijne verantwoording aan de Algemeene Reken
kamer overgelegd. 

De door de Nederlandsche Bank betaalde 
wissels worden met bijzondere aanwijzing op
genomen in de gewone verantwoordin~, welke 
de Bank aan het Departement van Fmanciën 
en de Algemeene Rekenk!tmer aflegt. Een op 
de voldoening van die wissels betrekking heb
bend ruttreksel uit die verantwoording wordt 
<l.oor het Departement van Financiën aan dat 
van Koloniën gezonden . 

12. De bevelschriften ter zake van uit
gaven, die bij verrekening tot stand komen, 
daaronder begrepen die, bedoeld bij artikel 10, 
worden door den betaalmeester voor de ver
rekeningen bij het Departement van Finan
ciën op afzonderlijke borderellen gebracht en 
in diens gewone maandel:ijksche verantwoor
ding aan de Algemeene Rekenkamer opge
nomen. 

Een exemplaar dier borderellen, waarvoor 
een model door den Minister van Financiën 
wordt vastgesteld, wordt door genoemden be
taalmeester aan het Departement van Kolo
niën ingezonden. 

13. Maandelijks zendt het Departement 
van Koloniën, na ontvangst van de borderellen 
der betaalde en verrekende uitgaven, aan de 
Algemeene R ekenkamer de nog bij het Depar
tement berustende bescheiden tot staving van 
de deugdelijkheid dier uitgaven met een staat, 
waarop die uitgaven worden vermeld. 

De bescheiden worden vooraf voor ieder 
betalingsstuk afzonderlijk vereenigd in een 
omslagvel, houdende aanwijzing van den be
grootingspost, den titularis, het bedrag der 
vordering en van dagteekening en nummer 
van het betalingsstuk. 

Posten, wier verevening uitsluitend geschiedt 
krachtens door Ons genomen, aan de Alge
meene Rekenkamer medegedeelde besluiten 
en krachtens beschikkingen van den Gouver
neur-Generaal van Nederlandsch-lndië of den 
Minister van Koloniën, welke door laatatge
noemden ter harer kennis zijn gebracht, wor
den zonder bijvoeging van besclieiden op dien 
staat vermeld. 

14. In de maand Maart na de afsluiting 
van iederen dienst, zendt de Minister van 
Koloniën aan de Algemeene R ekenkamer, ver
gezeld van de vereischte in omslagvellen ver
eenigde bescheiden, een staat van alle ten 
laste van den dienst verevende vorderingen, 
welke den laatsten December te voren nog 
onbetaald waren. 

15. Na onderzoek van de vereveningen, 
vermeld op de staten in de vorige twee arti
kelen bedoeld, geeft de Algemeene Reken
kamer bericht van de door haar gedane boeking 
aan den Minister van Koloniën en, voor zoover 
betreft uitgaven, welke door tusschenkomst 
van het Departement van Financiën hebben 
plaats gehad, aan dien van Financiën. Aan 
den Minister van Koloniën worden daarbij de 
gerezen bedenkingen medegedeeld en de be
scheiden, waarop die betrekking hebben, 
teruggezonden. 

16. Wanneer de bedenkingen van de Alge
meene Rekenlmmer den Minister van Kolo
niën gegrond voorkomen, zorgt deze, naar 
bevind van zaken, dat of hetgeen ten onrechte 
werd betaald wordt teruggegeven, of dat de 

gerezen bedenkiug door aanvulling of ver
betering van bescheiden als anderszins wordt 
opgeheven. 

17. ·wanneer verevende uitgaven worden 
teruggegeven vóór de afslruting van den dienst, 
die er mede belast werd, kan, ter zake van die 
teruggaven, eene vermindering van verevend 
bezwaar op den betrokken begrootingspost 
geschieden. 

De op~aaf van die vermindering wordt door 
den Mimster van Koloniën, met de vereischte 
bescheiden, in tweevoud ~ezonden aan den 
Minister van Financiën, die haar in handen 
stelt van den betaalmeester voor de verreke
ningen bij zijn Departement, om bij de Alge
meene Rekenkamer te worden overgebracht. 

Afschrijving van ontvangsten, die bij ver
rekening tot stand kwamen, wordt voor de 
toepassing van dit artikel met teruggave ge
lijkgesteld. 

§ 3. Van ontvangsten voor rekening van derden 
en van betalingen ter voorziening in de behoeften 

van 's Lands kassen in Nederlandsch-Indië. 
18. Bij het Departement van Koloniën en 

bij de Algemeene R ekenkamer wordt, voor 
ieder jaar afzonderlijk, eene rekening geopend 
ter zake van de voorziening in de behoeften 
van 's Lands kassen in Nederlandsch-Indië. 

Die rekeningen worden belast voor a lle be
talingen daartoe bet,rekkelijk . 

Zij worden ontlast : 
a. voor alle ontvang ten bij de Neder

landsche Bank of den postchèque- en giro
dienst; 

b. voor de sommen, die, tot deze voorziening 
bestemd, door schipbreuk of ander ongeval 
mochten verloren gaan. 

Deze laatste t egoedschrijving geschiedt niet 
alvorens het bedrag als uitgaaf ten laste van 
hoofdstuk I der begrooting voor Nederlandsch
lndië of op andere wijze behoorlijk verevend zij. 

19. Op de ontvangsten, bedoeld bij artikel 
18, derde lid, onder letter a, zijn rle bepalingen 
van artikel 2 en 3 toepasselijk. 

20. Onder de ontvangsten, bedoeld bij 
artikel 18, letter a, zijn mede begrepen de 
inhoudingen op uitgaven ten laste van hoofd
~tuk I der begrooting voor Nederlandsch-Indië, 
waarvan het bedrag door tusschenkomst van 
het Nederlandsch-Iridisch bestuur aan derden 
moet worden uitbetaald. 

Voor die inhoudingen worden bevelschriften 
opgemaakt ten laste van de daarbij betrokken 
begrootingsartikelen en ten name van de 
Generale Thesaurie, om ten bate van de bij 
artikel 18 bedoelde rekening te worden geboekt. 

De verantwoording dier bevelschriften ge
schiedt naar het bepaalde bij artikel 5. 

21 . Behalve de uitzendingen van munt
sr,eciën en de betalingen van wissels, door het 
Nederlandsch-Indisch bestuur op het Depar
tement van Koloniën getrokken, worden als 
voorziening in de behoeften van 's Lands 
kassen in Nederlandsch-Indië behandeld en 
geboekt de uit de Nederlandsche schatkist 
P.edane betalingen, waarvan het bedrag bij 
s Lands kassen in Indië wordt ontvangen, 

waarvoor het Ilde hoofdstuk der begrooting 
voor Nederlàndsch-Indië, na onderzoek en 
goedbevinding door de Algemeene Rekenkamer 
aldaar, is bezwaard, of waarmede de ontvang-

45* 
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sten in Nederlandsch-lndië zijn verminderd. 
Voor de voorzienin~en, bij dit artikel bedoeld, 

worden door den Mmister van Financiën, op 
aanvrage van dien van Koloniën, kredieten 
geopend. 

22. De betalingen ten laste van de kredieten, 
bij het vorige artikel bedoeld, geschieden op 
bevelschriften, op wissels, betaalbaar bij de 
Nederlandsche Bank, door of namens den 
Minister van Koloniën geaccepteerd, alsmede 
door overschrijving van de postrekening voor 
de Koloniën. Het tweede lid van artikel 7 is 
ten deze toepasselijk. 

Op de betalingsstukken betreffende die be
talingen is artikel 11, op de betalingsstukken 
ten name van de Generale Thesaurie is artikel 
12 toepasselijk. 

De betalingen worden aan de rekenplichtigen 
geleden als volgt : 

a. die op bevelschriften tegen overlegging 
van eene verantwoording als in artikel 12 
bedoeld; 

b. die op wissels tegen intrekking van deze 
stukken, behoorlijk voldaan geteekend; 

c. die per postgiro op de bewijzen van bij
schrijving daartoe betrekkelijk. 

23. Tot staving van de rekeningen, bedoeld 
bij het eerste lid van artikel 18, worden door 
tusschenkomst van den Minister van Koloniën 
aan de Algemeene Rekenkamer hier t e lande 
vedtlaringen overgelegd van de Algemeene 
Rekenkamer in Nederlandsch-lndië. 

Die verklaringen wijzen aan : 
• a. het bedrag en onderwerp van de bij 

's Lands kassen in Indië gedane betalingen 
aan de d~arop rechthebbenden ter zake van 
de ontvangsten en inhoudingen, bedoeld bij 
artikel 18, letter a, en artikel 20 ; 

b. het bedrag bij die kassen in ontvang ver
antwoord wegens uit Nederland gezonden 
geldspeciën, wegens betalingen hier te lande 
voor rekening van derden gedaan en wegens 
te gelde gemaakte wissels op het Departement 
van Koloniën ; 

c. de sommen en onderwerpen van uitgaaf, 
waarmede ofschoon zij in Nederland zijn of 
Uioeten worden uitbetaald, het JTde hoofdstuk 
der begrooting voor Nederlandsch-lndië is be
zwaard, of de ontvangsten in Nederlandsch
Indië zijn verminderd. 

De verklaringen, bij letter b van dit artikel 
voorgeschreven, vermelden wijders, behalve 
de dagteekeningen en kantoren van ontvangst 
in Indië, de namen der schepen met welke de 
overbrenging der uitgezonden speciën plaats 
had, de onderwerpen der ontvangsten, ter zake 
waarvan hier te -lande betalingen te doen of 
gedaan zijn, voorts de dagteekening, het num
mer, den nemer en het nominaal 6edrag voor 
eiken verkochten wissel, den koers der tegelde
making en den voor den wi~sel verkregen prijs. 

Het verschil tusschen dien prijs en het in 
Nederland uitbetaald nominaal bedrag van den 
wissel wordt, zoo het voordeelig is, in Neder
landsch-lndië als toevallige bate onder de 
inkomsten verantwoord en, zoo het nadeelig 
is, ten laste van het Ilde hoofdstuk der be
grooting van Nederlandsch-lndië verevend, 
tot verhooging van den werkelijken ontvang 
wegens de opbrengst der wissels in het be
trokken jaar. 

24. De uitkomsten, verkregen door de ver-

klaringen bij het voorgaande artikel voorge
schreven, worden door de Algemeene Reken
kamer medegedeeld in het verslag, bedoeld 
bij artikel 71 der Indische Comptabiliteitswet 
(Staatsblad 1925, n°. 328). 

Behoort bij Koninklijk besluit van 18 October 
1926 (Staatsblad n°. 360). 

Ons bekend, 
De :Minister van Koloniën, KONINGSBERGER. 

De JJfinister van F inanciën, DE GEER. 

18 October 1926. BESLUIT tot bekendmaking 
van den tekst van het Koninklijk besluit 
van 2 Februari 1911 (Staatsblad n°. 41), 
houdende bepalingen ter uitvoering van 
de Surinaamsche en Curaçaosche Comp
tabiliteitswetten (Staatsblad 1910 nos. 315 
en 316), voor zooveel de ontvangsten en 
uitgaven in Nederland betreft. S. 361. 

WIJ WILHELMil~A, ENZ. 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Koloniën en van Financiën van 7 October 1926, 
3de afdeeling, n°. 18 en van 13 October 1926, 
Generale Thesaurie, n°. 94; 

Gelet op artikel II van Ons besluit van 16 
Augustus 1926 (Staatsblad n°. 305); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
den tekst van Ons besluit van 2 Februari 

1911 (Staatsblad n°. 41), houdende vaststelling 
van bepalingen ter uitvoering van de Suri
naamsche en Curaçaosche Comptabiliteitswet
ten, voor zooveel de ontvangsten en uitgaven 
in Nederland betreft, zooals dat gewijzigd is 
bij Onze besluiten van 11 Juli 1918 (Staatsblad 
n°. 447), 29 November 1920 (Staatsblad n°. 834), 
9 November 1921 (Staatsblad n°. 1162), 18 
December 1922 (Staatsblad n°. 68()) en 16 
Augustus 1926 (Staatsblad n°. 305), overeen
komstig het bepaalde in artikel II van laatst
genoemd besluit bekend te maken door bij
voeging van den tekst in zijn geheel bij dit 
besluit. 

Onze Ministers van Koloniën en van Finan
ciën zijn, ieder voor zooveel hem aangaat, 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat · 
in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 18den October 1926. 
WILHELMINA. 

De :Minister van Koloniën, KONINGSBERGER. 
De 11finister van Financiën, DE GEER. 

( Uitgeg. 4 Nov. 1926.) 

TEKST van het Koninklijk besluit van 2 F e
bruari 1911 (Staatsblad n°. 41), houdende 
bepalingen ter uitvoering van de Surinaam
sche en Curaçaosche Comptabiliteitswetten, 
voor zooveel de ontvangsten en uitgaven in 
Nederland betreft. 

§ 1. Van de ontvangsten in Nederland ten bate 
van de koloniale huishoudelijke begrootingen van 

Suriname en Curaçao. 

Art. 1. De stortÎI1$en in Nederland ten bate 
van de koloniale hmshoudelijke- begrootingen 
geschieden bij de Nederlandsche Bank als 
rijkskassier o! bij den postchèque- en giro
dienst. 

Voor storting kan in de plaats treden over
schrij ving ten name van 's Rijks schatkist bij 
de Neder!andsche Bank of op de postrekening 
voor de Koloniën. 
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De bij dit artikel bedoelde stortingen en 
overschrijvingen bij de Nederlandsche Bank 
worden met bijzondere aanwijzing opgenomen 
in de gewone verantwoordingen, welke de 
Bank aan het Departement van Financiën 
en de Algemeene Rekenkamer afle€$t · 

2. De kenn;sgevingeu van stortmg en van 
bijschrijving worden maandelijks, voor elk 
gebiedsdeel afzonderlijk, op borderellen ver
zameld en met die borderellen aan de Alge
meene Rekenkamer gezonden. 

3. Binnen drie maanden na ontvangst van 
de in het vorig artikel bedoelde borderellen 
deelt de Algemeene Rekenkamer de tegen de 
stortingen en de overschrijvingen en daarop 
betrekking hebbende bescheiden bij haar ge
rezen bedenkingen aan Onzen Minister van 
Koloniën mede. Indien de bedenkingen hem 
gegrond voorkomen, zorgt hij dat daaraan 
wordt tegemoet gekomen. 

4. Het Departement van Koloniën zendt 
over elke maand aan den betrokken Gouver
neur eene gedetailleerde opgaaf van de ont
vangsten ten bate van de middelen van het 
gebiedsdeel, vermeld in de bij artikel 2 be
doelde borderellen. Wijzigingen in <lie opgaaf 
worden zoo spoedig mogelijk aan den Gou
verneu_r medegedeeld. 

5. Ontvangsten, welke hier te lande door 
verrekening met de begrooting of de in artikel 
l 8 bedoelde rekeningen kunnen geschieden, 
worden door bevelschriften ten name van de 
Generale Thesaurie en ten bate van het be
trokken middel, hetzij verevend ten laste van 
de begrootingsartikelen, waarop de bij ver
rekening ingehouden bedragen behooren t e 
worden aangewezen, dan wel geboekt ten laste 
van genoemde rekeningen. 

Deze bevelschriften worden, met afzonder
lijke aanwijzing, in de gewone verantwoording 
van den betaalmeester voor de verrekeningen 
bij het Departement van Fin anciën opgenomen. 

§ 2. Van de uitgaven in Nederland ten laste 
van de koloniale huishoudelijke begrootingen van 

Suriname en Curaçao. 

6. De in Nederland verevende vorderingen 
ten laste van de koloniale huishoudelijke be
grootingen worden, behoudens de bepalingen 
in de volgende artikelen van deze paragraaf 
vervat, op gelijke wijze gestaafd, betaalbaar 
gesteld en gekweten, als de aan latere ver
evening door de A16 emeene R ekenkamer 
onderworpen vorderingen t en laste van de 
Staatsbegrooting. 

7. De voldoening der vorderingen geschiedt 
door middel van den postch èque- en girodienst, 
dan wel door overschrijving bij de Nederland
sche Bank en overigens op wissels, betaalbaar 
bij de Nederlandsche Bank, voor vorderingen 
van schuldeischers, aan wie dit middel van 
beschikking is toegestaan. 

In afwijking van het bij het vorige lid be
paalde kan de voldoening, ter beoordeeling 
van Onzen Minist er van K oloniën, ook ge
schieden door middel van een çb èque. 

8. De betalingen door middel van den 
postch èque- en girodienst geschieden door 
tusschenkomst van den beheerder van de 
postrekening voor de Koloniën ; de overschrij
ving bij de Nederlandsche Bank geschiedt door 

tusschenkomst van den Thesaurier-Generaal bij 
het Departement van Financiën. 

De aangekochte chèques worden verrekend 
door middel van giro bij de Nederlandsche 
Bank of bij den "postchèque- en girodienst. 

9. De betalingen, bedoeld biJ artikel 7, 
geschieden krachtens kredieten, welke Onze 
Minister van Financiën op aanvraag van Onzen 
Minister van Koloniën opent. 

De aanvraag en opening van, alsmede de 
beschikking over en de afschrijving op deze 
kredieten geschiedt in gelijker voege, als t en 
aanzien van gelijksoortige kredieten ten laste 
van de Staatsbegrooting plaats heeft. 

10. Maand elijks worden door den beheer
der van de postrekening voor de Koloniën de 
bewijzen van afschrijvmg van · die rekening 
bij zijne verantwoordin), aan de Algemeene 
Rekenkamer overgelegd. 

De door de Nederlandsche Bank betaalde 
wissels worden met bijzondere aanwijûng op
genomen in de gewone verantwoording, welke 
de Bank aan het Departement van Fmanciën 
en de Algemeene R ekenkamer aflegt. Een op 
de voldoening van die wissels betrekking heb
bend uittreksel uit die verantwoording wordt 
door het Departement van Financiën aan dat 
van Koloniën gezonden. 

11. De bevelschriften ter zake van uit, 
gaven, die bij verrekening tot stand komen, 
worden door den betaalmeester voor de ver
rekeningen hij het Departement van Firan
ciën op afzonderlijke borderellen gebracht en 
m diens gewone maandelijksche verantwoor
ding aan de Algemeene R ekenkamer opge
nomen . 

Een exemplaar dier borderellen wordt door 
dien betaalmeester aan het Departement van 

1 Koloniën ingezonden. 
12. Maandelijks zendt het Departement 

van Koloniën, na ontvangst van de borderellen 
der betaalde en verrekende uitgaven, aan de 
Algemeene R ekenkamer de nog bij het Depar
t ement berustende bescheiden tot staving van 
de deugdelijkheid dier uitgaven met een staat, 
waarop die uitgaven worden vermeld. 

De bescheiden worden vooraf voor elk be
talingsstuk a fzonderlijk vereenigd in een om
Rlagvel, houdende aanwijzing van den begroo
ting~post, den t itularis, het bedrag der vor
dering en van dagteekening en nummer van 
het betalingsstuk. 

Posten, welker verevening uitsluitend ge
schiedt krachtens door Ons genomen, aan de 
Algemeene Rekenkamer mede6edeelde besluiten 
en krachtens beschikkingen van den Gouver
neur van de Kolonie of Onzen Minister van 
Koloniën, welke door laatstgenoemde t e harer 
kennis zijn gebracht, worden zonder bijvoeging 
van bescheiden op die staten vermeld. 

13. In de maand Maart na de afsluiting van 
eiken dienst, ·zendt Onze Minister van Koloniën 
aan de Algemeene R ekenkamer vergezeld van 
de vereischte in omslagen vereenigde be
scheiden, een staat van alle door hem ten laste 
van den dienst verevende vorderingen, welke 
den laatsten December tevoren nog onbe
taald waren. 

Een afschrift van dien staat wordt aan den 
Gouverneur van de Kolonie gezonden. 

14. Uiterlijk binnen drie maanden na ont
vangst van de in de vorige twee artikelen be-
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doelde staten, geeft de Algemeene Rekenkamer 
kennis van de door haar gedane boeking aan 
Onzen Minister van Koloniën en, voor zoover 
betreft uitgaven, welke door tusschenkomst 
van het Departement van _F'nanciën he_bben 
plaats gehad, aan Onzen l\'limster van Fman
ciën. Zij deelt daarbij aan eerstgenoemden 
Minister mede : 

1°. of, en zoo ja, welke uitgaven, vermeld in 
eerstgenoemden staat, door haar tengevolge 
van bedenkingen tegen de verantwoordingen 
van den beheerder der postrekening voor de 
Koloniën, den Thesaurier-Generaal en den 
betaalmeester voor de verrekeningen bij het 
Departement van Financiën tot een 11nder 
bedrag zijn geboekt dan in den staat is ver-
meld· · 

2°. 'de bij haar gerezen bedenkingen tegen 
de vereveningen, onder terugzending van de 
bescheiden, welke daarop betrekking hebben. 

Indien de bedenkingen van de Algemeene 
Rekenkamer Onzen Mini.ster van Koloniën 
gegrond voorkomen, zorgt hij, naar bevind van 
zaken, dat of hetgeen ten onrechte werd 
betaald wordt teruggegeven of de serezen 
bedenking door aanvulling of verbetermg der 
bescheiden, als anderszins, wordt opgeheven. 

Van de gewijzigde boeking wordt, ".Oor zoo. 
veel de verantwoording van het Departement 
van Financiën betreft, kennis gegeven aan 
Onzen Minister van Financiën. 

15. Het Departement van Koloniën zendt 
over elke maand aan den betrokken Gouver
neur eene gedetailleerde opgaaf van de uit
gaven ten laste van de koloniale huishoude
lijke begrooting, vermeld in den bij ar t ikel 12 
bedoelden staat. 

Wijzigingen in die opgaaf worden zoo spoe
dig mogelijk aan den betrokken Gouverneur 
medegedeeld. 

16. Indien verevende uitgaven worden 
teruggegeven vóór de afsluiting van den dienst, 
welke er mede belast werd, clan heeft t erzake 
van die teruggaven eene vermindering van 
bezwaar op den betrokken begrootingspost 
plaats. 

De opgaaf van die vermindering wordt door 
Onzen Minister van Koloniën, met de ver
eischte bescheiden, in tweevoud gezonden 
aan Onzen Minister van Financiën, die haar 
in handen stelt van den betaalmeester voor 
de verrekeningen bij zijn Departement, om 
bij de Algemeene Rekenkamer t e worden 
overgebracl:it. Van de vermindering van be
zwaar wordt mede aan den betrokken Gou
verneur kennis gegeven. 

Afschrijving van ontvangsten, welke bij 
verrekening tot stand kwamen, wordt voor de 
toepassing van dit artikel met teruggaaf gelijk 
gesteld. 

17. Wanneer blijkt, dat bij het verevenen 
der uitgaven verkeerde aanwijzing van een 
begrootmgspost heeft plaats gehad, dan wordt 
dit, zoo de betrokken dienst of diensten nog 
niet zijn afgesloten, door een overdracht van 
bezwaar hersteld. 

De opgaaf van deze overdracht, alsmede 
van die, bedoeld in het eerste lid van artikel 31 
der Surinaamsche en Curaçaosche Compta
biliteitswetten wordt door Onzen Minist er van 
Koloniën met de voorhanden bescheiden, in 
tweevoud gezonden aan Onzen Minister van 

Financiën, opda t daarmede op dezelfde wiJze 
worde r,ehandeld, als met de in het vorig artikel 
bedoelde opgaaf van vermindering van bezwaar. 

Van de overdracht ,•an bezwaar wordt mede 
aan den betrokken Gouverneur kennis gegeven. 

§ 3. Van de rekeningen van het Departement 
van Koloniën met de besturen van Suriname 

en Curaçao. 
18. Bij het Departement van K oloniën en 

bij de Algemeene Rekenkamer wordt, voor elk 
jaar en voor elk gebiedsdeel afzonderlijk, eene 
rekening geopend van het Departement van 
Koloniën met de besturen van Suriname en 
Curaçao. 

19. De in artikel 18 bedoelde rekeningen 
worden gecrediteerd voor ; 

a. alle in Nederland gedane ontvangsten, 
daaronder begrepen die, welke bij verrekening 
geschieden, waarvan het bedrag door tusschen
komst van het koloniaal bestuur, hetzij in geld 
dan " ·el door verrekening is of moet worden 
uitbetaald ; 

b. de uit Suriname en Curaçao ontvangen 
muntspeciën ; 

r. de bedragen ter aanvulling der koloniale 
kas, welke door schipbreuk of ander ongeval 
mochten verloren gaan. 

Deze laatste t egoedschrijving geschiedt niet 
voordat het bedrag als uitgaaf hier te lande 
ten laste van de koloniale huishoudelijke be
grooting, of op andere wijze, behoorlijk ver
evend zij. 

20. Op de ontvangsten, bedoeld bij artikel 
19, sub a, met uitzondering van die, welke bij 
verrekening geschieden, zijn de bepalingen van 

r a rt ikel l en 2 toepasselijk. 
21. Voor de ontvangsten bedoeld bij artikel 

19,- sub a, worden, indien zij door inhoudingen 
op uitgaven geschieden, bevelschriften opge
maakt ten laste van de daarbij betrokken be
grootingsartikelen· en t en name van_de G~nerale 
Thesaurie, om t en bate van de b1.1 artikel 18 
bedoelde rekeningen te worden geboekt. 

De verantwoording van die bevelschriften 
geschiedt overeenkomstig het bepaalde bij het 
2de lid van a rt ikel 5. 

22. De in artikel 18 bedoelde rekeningen 
worden gedebiteerd voor : 

a. a lle in Nederland gedane be~a lingen, da~r
onder begrepen die, welke b1J verrekerung 
geschieden, waar van het bedrag in het ge
biedsdeel, hetzij in geld dan wel door v erre
kening is of moet worden ontvangen ; 

b. de betalingen van wissels, door het ko
loniaal bestuur op het Departement van Ko
loniën getrokken ter aanvulling van de kolo
niale kas ; 

c. de uitzendingen van muntspeci~11. . 
23. Voor de betalinaen, bedoeld m artikel 

22, worden door Onze~ Mip.ister van Finan
ciën, op aanvraag van Onzen Minister van 
Koloniën, krediet en geopend. 

24. De betalingen ten laste van de. kre
dieten, bij het vorig artikel bedoeld, gesch1ede11 
op bevelschriften, op wissels, betaalbaar hu 
de Nederlandsche Bank, door of namens 
Onzen Minister van Koloniën geaccepteerd, 
door overschrijving van de postreke11ing voo.r 
de Koloniën, alsmede door overschnJvmg b1J 
de Neder!andsche Bank. Het tweede lid van 
artikel 7 is ten deze toepasselijk. 



711 18 .0 CT OBER (S.361) 1926 

Op de beta lingsstukken betreffende die be
talingen is artikel 10, op de betalingsstukken 
t en name van de Generale Thesaurie is artikel 11 
toepasselijk. 

De beta lingen worden aan de rekenplichtigen 
geleden: 

a. die op bevelschriften tegen overlegging 
van eene verantwoording a ls in a rtikel 11 
bedoeld; 

b. die op wissels t egen intrekking van deze 
stukken behoorlijk voor voldaan geteekenn. ; 

c. die per postgiro op de bewijzen van bij
schrijving daartoe betrekkelijk. 

De Algemeene R eken.kamer deelt Onzen 
J\ljnister van Koloniën zoo spoedig mogelijk 
mede, of, en zoo ja , welke betalingen door haar 
niet zijn geleden tengevolge van bedenkingen 
tegen de verantwoordingen van den beheerder 
der postrekening voor de K oloniën, den 
Thesaurier-Generaal en den betaalmeester voor 
de verrekeningen aan het Departement van 
Financiën. Gelij ke mededeeling geschiedt aan 
Onzen Minister van Financiën ten aanzien 
van betalingen, welke door tnsschen.komst van 
zijn Departement zijn geschied . 

25. H et Departement van K oloniën zendt 
over elke maand aan den betrokken Gouver
neur een staat, aantoonende hetgeen ontvan
gen is t en bate- , en hetgeen betaald is t en 
laste van de in art ikel 18 bedoelde rekening. 

Wijzigingen in dien staat worden zoo spoedig 
mogelijk aan den betrokken Gouverneur me
degedeeld. 

Behoort bij K oninklijk besluit van 18 û cto
ber 1926 (Staatsbkid n°. 361). 

Ons bekend, 
De .Minister van Kowniën, KONINGSBERGER, 

De .Minister van Financiën, DE G EER. 

18 October 1926. ARR EST van den H oogen 
Raad. 

H et verbod om een voor het openbaar 
verkeer openstaanden weg ten gebruike 
in t e nemen zonder vergunning van B. en 
W. bet reft de openbare orde en ligt dus 
binnen de bevoegdheid van den Gemeen
teraad. - De vraa!?, of dit voorschrift 
het gebruik van den~ weg meer dan wen
schelij k bemoeilijkt, raakt de doelmatig
heid der Verordening en staat niet t er be
oordeeling van de R echterlijke Macht. 

(Gem.wet art. 135.) 

Mrs. Jhr. de avornin Lohman, Savelberg, 
Jhr. Feit h, Ort en Taverne. 

Zie in denzelfden zin o. a. H . R. 7 Mei 1923 
(N. J . 1923, bladz. 977), 15 October 1923 (N. J. 
1923, bladz. 1335) en 13 October 1924 (N. J. 
1924, bladz. 1208). 

De Officier van Justitie bij de Arr.-Recht
bank te 's-Gravenhage, requirant van cassatie 
tegen een vonnis van genoemde R echtbank van 
den achttienden Mei 1926, waarbij in hooger 
beroep is bevestigd een mondeling vonnis van 
het Kantongerecht t e Delft van 13 Januari 
1926, bij hetwelk J. D. werd ontslagen van alle 
rechtsvervolging ter zake van het hem bij dag
vaarding te laste gelegde en bewezen verklaarde 
feit . 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het veTslag van den R aadsheer 

Savelberg; 
Gelet op het middel van cassatie door den 

requirant voorgesteld bij memorie, luidende : 
Schending, immers niet- of niet juiste toe

passing van de artt. 78, 1, 3, 4 van de Algemeene 
Politieverordening van Delft 1925, de a rtt. 211, 
214, 216, 247 en 256 Sv. (lees: Sv. oud) ; 

Gehoord den Advocaat-Generaal Besier, 
namens den Procureur-Generaal , in zijne con
clusie , strekkende, dat enz. ; 

0 . dat bij het voormelde vonnis van den 
K antonrechter te Delft ten laste van den 
gerequireerde is bewezen verklaard hetgeen hem 
bij da~vaarding was telastegelegd , te weten : 
dat hiJ t e Delft op 16 Augustus 1925, des na
middags omstreeks 4.30 uur, den voor het pu
bliek t oegankelijken voor het verkeer open
staanden weg, de Markt, ten gebruike heeft 
ingenomen, door alstoen aldaar met een met ijs 
beladen wagen een vaste standplaats in te 
nemen, zonder dat hij voor1ien was van een 
vergunning van Burgemeester en Wethouders 
dier gemeente ; 

dat de K antonrechter heeft overwogen : 
"dat blijkbaar is te Jaste gelegd overt reding 

van artikel 78 der Algemeene Politieve rordening 
voor Delft, luidende : ,,Het is verboden den weg 
ten gebruike in t e nemen, t enzij daartoe door 
Burgemeester en Wethouders voor elk bijzonder 
geval vergunning is verleend"; - da t volgens 
dit art ikel verboden is het teDelft zich zonder de 
bedoelde vergunning op den weg te begeven of 
zich aldaar t e bevinden ; - dat men toch in dat · 
geval van den weg gebruik maakt of dezen ten 
ge bruike inneemt ; - dat in de artikelen 1 en 2 
van voormelde Politieverordening niet wordt 
vermeld wat onder ;,ten gebruike innemen " 
moet worden verstaan ; - dat de Gemeenteraad 
niet bevoegd is een vergunning a ls in artikel 78 
vermeld aan het gebruik van den weg te ver
binden ; - dat het art ikel verbindende kracht 
mist" : 

dat de K ant onrechter op die gronden den 
gerequireerde heeft ontslagen van a lle rechts
vervolging omdat het feit, zooals het bewezen 
is verklaard, niet stra fbaar is ; 

da t die uitspraak bij het bestreden vonnis, 
met overneming van gronden, is bevestigd ; 

0. dat t erecht bij het cassatiemiddel tegen de 
beslissing, houdende ontslag van rechtsver
volging, wordt opgekomen ; 

dat immers in a rtikel 78 der aangehaa lde Ver
ordening, dat luidt zooals het hiervoren is weer
gegeven, blijkens a rtikel 1 der Verordening 
onder" weg" zijn te verstaan de aldaar genoemde 
plaatsen, (waaronder wegen en markten) die 
voor het publiek toegankelijk zijn , onverschillig 
wie daarvan eigenaar is en die voor het openbaar 
verkeer openstaan ; 

dat nu het verbod om zulk een weg ten ge
bruike in t e nemen zonder de in artikel 78 be
doelde vergunning, de openbare orde betreft, 
zooda t het uitvaardigen daarvan, 1111 die be
paling ook niet met eenig wettelijk voorschrift 
strijdt, ligt binnen de bevoegdheid van den 
Gemeenteraad ; 

dat hiernevens de vraag, of wellicht da t voor
schrift het gebruik van den weg meer dan 
wenschelijk bemoeilijkt , de doelmatigheid der 
Verordening raakt, welke vraag niet staat aan 
de beoordeeling der rechterlijke macht ; 
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Vernietigt het vonnis door de Arr.-Recht
bank te 's-Gravenhage den 18den Mei 1926 in 
deze zaak gewezen, doch alleen voor zoover de 
Rechtbank daarbij het vonnis van het Kanton
gerecht te Delft van 13 J anuari 1926 heeft be
vestigd ten aanzien van de niet-strafbaar
verklaring van het bewezen verklaarde feit en 
den gerequireerde van rechtsvervolging te dier 
zake heeft ontslagen ; 

Rechtdoende krachtens artikel 105 R. 0. : 
Vernietigt op gemelde punten het voormelde 

vonnis van het Kantongerecht te Delft ; 
Qualificeert het bewezen verklaarde als : 
,,Te Delft den weg ten gebruike innemen, 

zonder dat daartoe door Burgemeester en Wet-
houders vergunning is verleend"; 

Gezien de artikelen 78 en 8 der Algemeene 
Politieverordening voor Delft, benevens artikel 
23 Sr.; 

Veroordeelt den gerequ.ireerde tot eene geld
boete van vijftig cent en een dag vervangende 
hechtenis; 

Verwerpt overigens het beroep. 

(Gewezen overeenk01nstig de conclusie Adv.
Gen . . Mr. Besier.) 

19 October 1926. BESLUIT tot w1Jz1gmg van 
de Koninklijke besluiten van 8 Au~ustus 
1838 (Staatsblad n°. 27) en 30 Juh 1878 
(Staatsblad n°. 104), betreffende regeling 
der hypothecaire boekhouding. S. 362. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende, dat het uit een oogpunt van 

bezuiniging wenschelijk is aan de kantoren 
van de hypotheken en het kadaster het Alge
meen Register en het Register van Onder
zetters met bijbehoorende klappers niet meer 
te doen bijhouden ; 

Gelet op de rapporten van Onzen Minister 
van Financiën van den 13 Augustus 1926, 
n°. 28, T.B. en van Onzen Minister van Justitie 
van den 28 Augustus 1926, lste Afdeeling C, 
n°. 904; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 28 September 1926, n°. 38); 

Gelet op de nadere rapporten van Onzen 
Minister van Financiën van den 4 October 
1926, n°. 62, 1. B. en van Onzen Minister van 
Justitie van den 14 October 1926, lste Afdee
ling C, n°. 898 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen : 

Art. 1. Het Koninklijk besluit van 8 Augus
tus 1838 (Staatsblad n°. 27) wordt gewijzigd 
als volgt: 

Artikel 3 vervalt. 
Artikel 4 vervalt. 
In het tweede lid van artikel 5 vervalt het 

woord .,afzonderlijk". 
Artikel 6 wordt gelezen : 
Het Departement van Financiën, als belast 

met het bestuur der Registratie, zal zorg dra
gen, dat de veranderingen in de Kadastrale 
perceelen voorgevallen, altijd zoo spoedig 
mogelijk worden nagegaan. 

In het eerste lid van artikel 7 vervalt het 
woord "afzonderlijk" en de woorden "tien
den en". 

Het Koninklijk beslu.it van 30 Juli 1878 
(Staatsblad n°. 104) wordt gewijzigd als volgt : 

Artikel 1 vervalt. 

Artikel 2 wordt gelezen als volgt : 
Aan elk kantoor van de Hypotheken en .het 

Kadaster worden, nevens de registers in Onze 
besluiten dd. 1 Augustus 1828 (Staatsblad 
n°. 52) en 8 Augustus 1838 (Staat.blad n°. 27), 
zooals dit beslmt thans gewijzigd wordt, aan
gelegd en bijgehouden : 

a. een register waarin, naast elk kadastraal 
nommer, verwezen wordt, voor zooveel betreft 
de daarop gevestigde hypothecaire verbanden, 
naar het register bedoeld in artikel 30 n°. 1 
van Ons bovenaangohaald beslu.it van 1 Augus
tus 1828, en, ten aanzien van inbeslagnemingen, 
naar het register bedoeld in artikel 30 n°. 2 
van meergemeld besluit ; 

b. een algemeene naamwijzer van de namen 
van alle personen in overgeschreven akten of 
ingeschreven borderellen als partij voorko
mend, met uitzondering van de namen van 
vervreemders van onroerende zaken, andere 
dan die sub c 1 en 2 genoemd, en voor wat de 
borderellen betreft, met uitzondering van de 
namen der schuldeischers en schuldenaren niet
onderzetters ; 

c. een register, waarin naast elk daarin te 
boeken of reeds geboekt kadastraal nommer, 
verwezen wordt naar het register bedoeld in 
artikel 30 n°. 2 van Ons bovenaangehaald 
beslu.it van 1 Augustus 1828 : 

1 °. voor zooveel betreft erfdienstbaarheden, 
grondrenten en andere zakelijke .rechten, waar
door geen verandering wordt gebracht in de 
belastmgplichtigheid voor de grondbelasting, 
behalve hypotheek ; 

2°. voor zooveel betreft den eigendom van 
in beklemming uitgegeven land. 

Bovengemelde registers worden ingericht 
naar de aan dit besluit vastgehechte modellen. 

Artikel 4 wordt gelezen als volgt : 
De algemeene naamwijzer, bedoe1tl in artikel 

2 sub b, wordt aangehouden in kaartvorm. 
Er wordt een afzonderlijke kaart aangelegd 

van iederen in artikel 2 sub b bedoelden naam, 
die voorkomt in de hulpregisters, bedoeld in 
artikel 30 nos. 1 en 2 van Ons bovenaangehaald 
besluit van 1 Augustus 1828. 

Op deze kaarten wordt verwezen naar de 
betrokken posten in de hiervoor bedoelde 
hulpregisters en, in de door Onzen Minister 
van Financiën aan te wijzen gevallen, naar het 
artikel van den kadastralen legger. 

Artikel 5 wordt gelezen als volgt : 
Het register bedoeld in artikel 2 sub c wordt 

aangehouden in den vorm van een losbladig 
boek, waarin een boeking wordt gedaan: 

a. na de overschrijving van een akte, waarbij 
een zakelijk recht als bedoeld in artikel 2 sub c 
wordt gevestigd, gewijzigd, opgeheven of er
kend ; betreft de aanteekening een erfdienst
baarheid, dan wordt de boeking gedaan zoo"el 
op het perceelnummer van het heerschende als 
van het lijdende erf ; in dat geval wordt de 
boeking echter achterwege gelaten, indien de 
vestiging, wijziging, opheffing of erkenning 
voorkomt in een akte van overdracht van het 
lijdende erf of indien in een akte van overdracht 
van het heerschende erf, waarbij de eigenaar 
van het lijdende erf geen partij is, van een 
erfdienstbaarheid wordt melding gemaakt ; 

b. nadat een onderzoek is ingesteld naar het 
al of niet belast zijn van een perceel met een 
zakelijk recht, als bedoeld in artikel 2 sub c. 
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Na dat onderzoek wordt bij de boeking aange
teekend : ,,onderzocht" met da tum en paraaf 
van hem die het onderzoek deed. H et resultaat 
van het onderzoek wordt bij de boeking aan- . 
geteekend. 

Art. II. Voorschriften nopens de wijze van 
aanhouding, bewaring en bewerking der in de 
artikelen 4 en 5 van Ons bij dit besluit gewij
zigd besluit van 30 Juli 1878 bedoelde stukken 
zullen door Onzen Minister van Financiën 
worden gegeven . 

A~t. III. Dit besluit treedt in werk ing met 

ingang van een nader door Ons te bepalen 
datum. 

Onze Ministers van Financiën en van Justitie 
zijn belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

Het Loo, den l9den October 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, DE GEER. 
De Minister van Justitie, J . DoNNER. 

( Uityeg. 4 Nov. J 926.) 

Kaarten tot samenstelling van den algemeenen naam-wijzer. 

A 1 .B I C I lJ I E I F I G I H I 1 1 J 1 .K. 1 L I M IN I U I P ! Q IR IS T : U I V IW I X I Y I Z 

Naam, enz.: 

t 

1 -
Aard Deel 

1 
Nr. Datum Legg. art. Kad . Gemeente 

------
1 

l 
1 

1 
1 

1 ' 
~--- 165 m.M. ---➔ 

Bladen tot samenstelling van het losbladig register. 1 

Sectie : Gemeente : Perceel Nr. tot 

19 October 1926. CENTRALE RAAD VAN BEROEP. 
K lager, die a ls hulpbest eller bij den P. 

en T. dienst op 30 Juni 1925 wegens op- 1 
heffing van zijn betrekking is ontslagen, 
heeft zijn diensttijd van 11 J an. 1918 tot ' ·::: 

,..äl 
Deel en Nr. 

Q) 

Q) Q) .... bil 

s8 v /h register ;g . s 
s& Datum ... ~ 
¾;~ 

van over- "1 Q) 

schrijving ll< s 
> p. 

0 

* 
1 -
j _ _ 

1 -
1 

=-1 I= -f--

--

- R=------- -

+---- 210 m.M. ---➔ 

l 
t-<> 

'° -., 

l Juli 1922 eerst na 30 Juni 1925 in$ekocht. 
Aan dien inkoop, die laatstelijk biJ de wet 
van 28 Mei 1925 S. 216 tot 1 J an. 1926 
was toegestaan, behooren dezelfde rechts
gevolgen te worden toegekend als aan die, 
welke vóór l Jan. 1923 hebben plaats 
gehad. Op grond van art. 48, 2 der P.W. 
1922, zooals het luidde vóór de daarin bij 
genoemde wet van 28 Mei 1925 S. 216 
gebrachte wijziging, heeft klager dus aan
spraak op pensioen. 

De Cent.rale Raad van Beroep heeft de vol 
gende uitspraak gegeven in zake : 

X, wonende te Y, klager, niet verschenen, 
te~en: 

den Pensioenraad, verweerder, voor welken 
ter openbare terechtzitting als gemachtigde 1s 
opgetreden : Mr. E. G. van Bisselick, hoofd 
commies bij dien Raad, wonende te 's Gra
venhage. 

D e Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord den boven

genoemden gemachtigde ; 
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Wat aangaat de feiten van het twisiged·ing: 
0. dat verweerder bij beslissing van 5 Januari 

1926 de aanvrage van klager - gewezen hulp
besteller bij den Post- en Telegraafdienst te Y 
- om pensioen heeft afgewezen, daarbij over
wegende: 

dat belanghebbende met ingang van 30 
Juni 1925 "wegens beëindiging zijner werkzaam
heden" eervol is ontslagen ; 

dat hij zijn diensttijd vóór 1 Juli 1922 niet 
op den voet van de artikelen 134 tot en met 
138 der Pensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240), 
zooals zij vóór de wijziging bij de wet van 
28 Mei 1925 (Staatsblad n°. 216) luidde voor 
pensioen heeft ingekocht ; 

dat zijn voor pensioen geldige diensttijd dus 
loopt van 1 Juli 1922 tot 30 .Tuni 1925, zoodat 
hij een zoodanigen diensttijd heeft van minder 
dan zeven jaren; 

dat niet is gebleken, dat hij uit hoofde van 
ziekten of gebreken, die het rechtstreeksch 
gevolg zijn van de uitoefening van zijn dienst, 
ongeschikt is voor de verdere waarneming van 
zijne betrekking ; 

dat hij derhalve aan de ongewijzigde Pen
sioenwet 1922 geen recht op pensioen kon 
ontleenen; 

dat hij zijn diensttijd van 11 Januari 1918 
tot 1 Juli 1922 op den voet van het bij de wet 
van 28 Mei 1925 (Staatsblad n°. 216) gewijzigd 
art. 134 der Pensioenwet 1922 voor pensioen 
heeft ingekocht; 

dat hij dus van 1 Juli 1925 - datum van 
het in werking treden van genoemde wet van 
28 Mei 1925 - af wel een voor pensioen gel
digen diensttijd van meer dan zeven jaren 
heeft en derhalve aan de voorwaarden ver
bonden aan het recht op pensioen ex het 
tweede lid van het ongewijzigd art. 48 der 
Pensioenwet 1922 - aan welk:e wetsbepaling 
zijn recht op pensioen moest worden getoetst 
- voldoet, doch dat met ingang van 1 Juli 
1925 dat tweede lid is vervallen en van dien 
datum af aan de Pensioenwet geen recht op 
zoogenaamd wachtgeldpensioen meer kan wor
den ontleend ; 

dat hij dus ook niet volgens de gewijzigde 
Pensioenwet recht heeft op pensioen ; 

0. dat verweerder - naar aanleiding van 
een door klager tegen voormelde beslissing 
ingebracht bezwaar - bij nadere beslissing 
van 11 Mei 1926 dat bezwaar ongegrond heeft 
verklaard, daarbij overwegende : 

dat reclamant als hulpbesteller in tijdelijkan 
dienst, dus niet burgerlijk ambtenaar in den 
zin der vroegere Burgerlijke Pensioenwet is 
geweest, zoodat zijn diensttijd in die betrek, 
king vóór 1 Juli 1922 - datum van inwerking
treding van de Pensioenwet 1922 S. 240 -
niet krachtens de Burgerlijke Pensioenwet voor 
pensioen geldig was ; 

dat derhalve die tijd, om krachtens art. 56, 
eerste lid A der Pensioenwet voor pensioen 
geldig te kunnen zijn, op den voet van de 
artt. 134 en 135 dier wet voor pensioen moest 
zijn ingekocht ; 

dat de inkoop niet vóór 30 Juni 1925-datum 
van ingang van zijn ontslag als hulpbesteller 
- heeft plaats gehad ; 

dat hij op dien datum dus een voor pensioen 
geldigen diensttijd van minder dan zeven 
jaren had; 

dat bedoelde diensttijd na 1 Juli 1925 vol
gens het bij de met 1 Juli 1925 in werking 
getreden wet van 28 Mei 1925 (Staatsblad 
no. 216) gewijzigd art. 134, der Pensioenwet 
1922 voor pensioen is ingekocht; 

dat na dien inkoop hij een voor pensioen 
geldigen diensttijd van meer dan zeven jaren 
had en dus aan de aan het recht o_p zoogenaamd 
wachtgeldpensioen, verleend biJ artikel 48, 
tweede Jid van IM.tstgenoemde wet, zooals dat 
artikel vóór de wijziging bij genoemde wet 
van 1925 luidde, verbonden voorwaarde werd 
voldaan, maar dat toen het recht op zoodanig 
pensioen, als gevolg van het in werking treden 
met ingang van 1 Juli 1925 van die wet van 
1925, was vervallen ; 

dat reclamant bij gemis op het tijdstip van 
ingang van zijn ontslag van een diensttijd 
van voldoenden duur, ook niet aan eenig 
ander artikel der Pensioenwet 1922, zooa.ls zij 
vóór bij de wijziging bij meer~enoemde wet 
van 1925 luidde, recht op pensioen ontleent; 

0. dat klager tegen laatstgenoemde beslis
sing tijdig in beroep is gekomen en bij klaag
schrift heeft verzocht hem alsnog pensioen te 
verleenen; 

In rechte: 
0. dat op grond van den inhoud der proces

stukken voor dezen Raad vaststaat, dat klager, 
geboren 11 Januari 1900, van 16 Augustus 
1916 tot 30 Juni 1925 als hulpbesteller bij den 
Post- en Telegraafdienst is werkzaam geweest 
en als zoodanig met ingang van laatstge· 
noemden datum eervol is ontslagen wegens 
opheffing van zijn betrekking ; 

0. voorts dat als vaststaande moet worden 
aangenomen, dat klager's diensttijd in opge
melde functie van ll Januari 1918 tot 1 Juli 
1922 eerst na 30 Juni 1925 voor pensioen is 
ingekocht; 

0. dat in deze is te beslissen of klager met 
ingang van 30 Juni 1925, ingevolge art. 48, 2 
der toen geldende Pensioenwet, recht op pen
sioen (z.g.n. wachtgeldpensioen) kan doen 
gelden; 

0. dat de Pensioenwet 1922 aan de bij haar 
inwerkingtreding op 1 Juli 1922 in dienst 
zijnde ambtenaren inkoop van vóór dien datum 
doorgebrachten diensttijd toestond, mits zij 
de daartoe vereischte maatregelen namen 
vóór 1 Januari 1923; 

0. dat die termijn tweemaal is verlengd, 
laatstelijk tot 1 Januari 1926 bij de op 1 Juli 
1925 in werking getreden wet van 28 Mei 
1925, S. 216, ten einde hen, die hadden ver
zuimd tijdig de voor inkoop vereischte maat
regelen te nemen, in de gelegenheid te stellen 
dat verzuim alsnog te herstellen ; 

0. dat die gelegenheid ook werd geboden 
aan hen, die sedert 1 Juli 1922 hadden opge
houden ambtenaar te zijn ; 

0. dat de bedoelde wijzigingswetten verder 
geen bepaling bevatten, waaruit zou moeten 
worden afgeleid, dat aan die latere inkoopen 
eenige andere beteekenis zou moeten worden 
toegekend dan aan een, die vóór 1 Januari 
1923 had plaats gehad en ook niet 'Van eenige 
dergelijke bedoeling van den wetgever blijkt ; 

0. dat de R aad aan de later gedane inkoopen 
dezelfde rechtsgevolgen toekent als aan die, 
welke vóór 1 Januari 1923 hebben plaats gehad ; 

0. dat dus klager met ingang van 30 Juni 
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l\J25 aanspra.1,k heeft op pensioen krachtens 1 

bet destijds geldend art. 48. 2 der Pensioen
wet 1922 : 

Rechtdoende enz. 
Vernietigt qe voormelde beslissingen van 

5 Januari en 11 Mei 1926 ; 
Verstaat dat klager met ingang van 30 Juni 

1925 recht heeft op pensioen en dat verweerder 
het bedrag daarvan alsnog zal hebben vast 
t e stellen. (A. B. ) 

20 October 1926. BESLUIT tot wijûging van 
het Koninklijk besluit van 13 Maart 1919 
(Staatsblad n°. 107) tot uitvoering van 
artikel 243 der Invaliditeitswet, zooals 
dat besluit laatstelijk is gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 13 Juni 1925 
(Staatsblad n°. 231). S. 363. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid van 15 October 
1926, n°. 2465, afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gezien artikel 243 der Invaliditeitswet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met wijziging van Ons besluit van 13 Maart 
1919 (Staatsblad n°. 107), laatstelijk gewijzigd 
bij dat van 13 Juni 1925 (Staatsblad n°. 231) : 

1. het model der rentekaart vast te stellen 
overeenkomstig het bij dit besluit gevoegde 
formulier A; 

II. te bepalen, dat de rentekaarten, waarvan 
de modellen werden vastgesteld bij Ons besluit 
van 13 Maart 1919 (Staatsblad n°. 107), laat
stelijk gewijzigd bij dat van 13 Juni 1925 
(Staatsblad n°. 231), geldig blijven. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nij
verheid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst. 
· Hét Loo, den 20sten October 1926. 

WILHELMINA. 
De llfinister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 

J. R. 8LOTEMAKER DE BRUÏNE. 
( Uitgeg. 4 Nov. 1926.) 

INVALIDITEITSWET. 

RENTEKAART. 

RAAD VAN ARBEID te ____ _ 
Geldig van ____________ _ 

tot -----------~-

Deze kaart vóór of op laatstgenoemden 
datum op te zenden aan den R aad v. Arbeid. 

Rentenummer I . -~ol_g_n_
0

• __ 

Beroep van den verzekerde op den datum 
van inlevering der kaart (zoo nauwkeurig 

mogelijk in te vullen)) ; 

-····--------------------
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Art. 272 der lnvalldileitswel. 
t. Op de daarvoor bestt1mde plaats van elk zegel, dat door 

den werkgever geplakt moet worden, worden door hem 
onmlddellTjk, nadat het op de kaart geplakt is, de dag, de 
maand en het jaar, waarop dit geschiedt, In letten of 
cljfen duidelijk met Inkt geschreven of gedrukt. 

2. Het niet nakomen van het voonchrlft van het voorgaand 
lid heeft ten gevolge, dat de werkgever geacht wordt hel 
zegel niet Ie hebben geplakt1 tenzij hij het bewijs levert, 
dat het zegel door hem geptakt is ter voldoening van de 
premie over de kalenderweek, waarin de arbeider In zijn 
dienst werkzaam is geweest. 

Koninklijk besluit van 30 Juli 1920, Stbl. n°. 627. 
Art. 2. 
1. In het vakje der rentekaart, bestemd voor het inplakken 

van het zegel, dat ingeplakt had moeten zijn, indien de 
verp'.ichting tot premiebetaling over de betrokken kalen
derweek niet was opgeheven, wordt de reden, waarom 
geen zegel geplak~ ":?rdt, aange~~ven door het. st~pen 
van het woord "ziek , ,, werkloos , of 11 werkstaking . 

2. In het geval, in de tweede zinsnede van artikel 196 der 
Invaliditeitswet bedoeld, wordt de reden aangegeven door 
het stellen van de woorden "niet gewerkt" . 

8. De aanduidingen, in het eerste en het tweede lid bedoeld, 
moeten door den arbeider geparafeerd worden. 

Art. 3. 
1. De werkgever of de persoon, bedoeld in het eerste lid van 

artikel 18 der Invaliditeitswet, is bevoegd de op de rente
kaart geplakte zegels te parafeeren, of deze vóór het plak
ken te perforeeren. 

2. De bevoegdheid tot parafeeren komt aan den verzekerde 
toe ten aanzien van de door hem geplakte rentezegels. 

Art. 196, 2e zinsnede der Invaliditeitswet. 
De vrouw, die eene huishouding te vuzorgen heeft, is tot 

premiebetaling niet verplicht over eene week waarin zij, door 
welke oorzaak ook, niet heeft gewerkt tegen loon of als 
ondernemer. 
Art. 381 der Invaliditeitswet. 

Met hechtenis van ten hoogste een maand of geld boete 
van ten hoogste honderd gulden wordt gestraft htj, die op 
een rentezegel een onjuiste dagteekening stelt of die de door 
hem op een rentezegel gestelde dagteekening verandert. 

De str:ifbaarheid vervalt, indien aannemelijk is dat het 
stellen van de onjuiste dagteekening het gevolg was van een 
vergissing of dat het veranderen van de dagteekening ge
schiedde tot herstel van een vergissing. 
Art. 394 der Invaliditeitswet. 

Hij, die de rentekaart van een arbeider, die niet ontheven 
is van de verplichting om premie te betalen, anders dan 
krachtens wettelijk voorschrift tegen diens uitgedrukten wil 
onder zich behoudt of zonder diens toestemming aan een 
derde afgeeft, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste 
twee maanden of geldboete van ten hoogste vijftig gulden. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 20 October 
1926 (Staatsblad n°. 363). 

Mij bekend, 
De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 

J. R. SLOTEMAKER DE BRUÏNE. 

21 October 1926. BESLUIT tot intrekking van 
het Koninklijk besluit van 24 September 
1926 (Staatsblad n°. 338), tot verlenging 
van de schorsing van het besluit van den 
Raad der gemeente Bergen op Zoom van 
25 Februari 1926, strekkende tot: 

1°. intrekking van zijn be luit van 
13 November 1925, waarbij A. J. de Groot 
met ingang van 1 Maart 1926 werd (lntsla
gen als directeur en leeraar aan de ge
meente-muziekschc0l, en 

2°. schorsing van A. J. de Groot voo,
noemd, als directeur en leeraar aan de 
gemeente-muziekschool voor den duur van 
een maand. S. 364. 

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

Binnenlandsche Zaken en Landbouw, van 
16 October 1926, n°. 7656, Afdeeling Binnen
landsch Bestuur ; 

Gezien Ons besluit van 24 September 1926 
(Staatsblad n°. 338), tot verlenging van de 
schorsing tot 1 J anuari 1927 van het besluit 
van den R aad der Gemeente B ergen op Zoom, 
van 25 Februari 1926, strekkende tot : 

1°. intrekking van zijn besluit van 13 No
vember 1925, waarbij A. J. de Groot met in
gang van 1 Maart 1926 werd ontslagen al& 
Directeur en leeraar aan de gemeente-muziek
school en 

2°. schorsing van A. J. de Groot voornoemd 
a.Js Directeur en leeraar aan de gemeente-mu
ziekschool voor den duur van een maand; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
Ons voormeld besluit van 24 September 1926 

(Staatsblad n°. 338) in te trekken. 
Onze Minister van Binnenlandsche Za ken 

en Landbouw is belast met de uitvoering van 
dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst. 

Het Loo, den 2lsten October 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenl. Zaken en Landbouw, 
J. B. KAN. 
( Uitgeg. 28 Oct. 1926.) 

22 October 1926. BESLUIT tot intrekking van 
het Koninklijk besluit van 26 Juni 1926 
(Staatsblad n°. 206), houdende bepalingen 
tot wering van de kersenvlieg bij in- en 
doorvoer van kersen. S. 365. 

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

Binnenlandsche Zaken en Landbouw en van 
Financiën van 3 September 1926, Directie van 
den Landbouw, n°. 992, 2• Afdeeling, en van 
3 September 1926, Afdeeling Invoerrechten, 
n°. 125; 

Overwegende, dat Ons besluit van 26 Juni 
1926 (Staatsblad n°. 206), houdende bepalingen 
tot wering van de kersenvlieg bij in- en door
voer van kersen, in verband met de veranderde 
omstandigheden behoort te worden ingetrokken; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
5 October 1926, n°. 17) ; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 14 October 1926, Directie 
van den Landbouw, n°. 1018, ~e Afdeeling. en 
van 18 October 192fi, n°. 99, Afdeeling In
voerrechten ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Ons besluit van 26 Juni 1926 (Staatsblad 

n°. 206) in te trekken. 
Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken 

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

Het Loo, den 22sten October 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenl. Zaken en Landboiiw, 
J. B. KAN. 

De Minister van Financiën, DE GEER. 
( Uitgeg. 4 Nov. 1926.) 
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22 October 1926. BESLUIT tot aanwijzing 
overeenkomstig artikel 157 der hooger
onderwijswet van het gymnasium "l\1ater 
Dei" der Religieuzen Ursulinen te Nij
·1negen. S. 366. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
5 Augustus 1926, n°. 22753, afdeeling H ooger 
Onderwijs; 

Gelet op artikel 157 der hooger-onderwijswet ; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

28 September 1926, n°. 36) ; 
Gelet op hot nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 18 October 1926, n°. 
4124, afdeeling H ooger Onderwijs ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
het gymnasium "Mater Dei" der R eligieuzen 

Ursulinen te Nij,negen met ingang van 1 Sep
tember 1926 voor een tijdvak van zes jaren aan 
te wjjzen als bevoegd om, met inachtneming 
van de desbetreffende wettelijke voorschriften 
aan zijne leerlingen, die het onderwijs tot aan 
het einde hebben bijgewoond, een getuigschrift 
van bekwaamheid tot universitaire studiën af 
te geven, dat met het getuigschrift, in artikel 11 
der hoogiir-onderwijswet vermeld, wordt gelijk
gesteld. 

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

Het Loo, den 22sten October 1926. 
WILHELMINA. 

De Jfinister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

WASZINK. 
( Uitgeg. 8 -Yov. 1926.) 

22 Octoher 1926. Kom KLIJK BESLUIT. 
Vaststelling der Rijksvergoeding, be

doeld in art. 97 1. o.-wet. - De omstan
digheid, dat het ziekteverlof van het hoofd 
der school eindigde in de zomervacantie, 
brengt niet mede dat deze zijn werkzaam
heden eerst zou hebben hervat op den 
dag, waarop de nieuwe cursus een aan
vang nam. 

WIJ WILHELM] A, ENZ. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het bestuur der Vereeniging tot stichting en 
instandhouding van scholen met den Bijbel 
onder de zinspreuk "Eben Haëzer" te Hilver
sum tegen de beslissing van Onzen Minister 
van Onderwijs, K. en W. van 6 April 1926, 
n°. 2646 afd. L. 0. F., tot vaststelling der 
Rijksvergoeding, bedoeld in art. 97 der lager
onderwijswet 1920, over het jaa r 1924, ten 
behoeve van de bijzondere lagere school aldaar, 
Konrngsstraat 36 ; 

Gezien enz. ; 
Den Raad van State enz. ; 
0. dat Onze Minister bij bovengemelde be

schikking het bedrag der Rijksvergoeding, 
bedoeld in art. 97 der lager-onderwijswet 1920, 
heeft bepaald op f 19.792.06. uit overweging 
o.a. dat ingevolge het bepaalde in art. 2, vierde 
lid van Ons besluit van 29 Ja'l. 1924 (Stbl. 

n°. 23), ingeval eon onderwij zer binnen één 
maand na de · hervatting van zijn werkzaam
heden na ziekteverlof weder ziek wordt, deze 
laatst e ziekte beschouwd wordt als een voort
zetting van de daa raan voorafgegane ; dat het 
hoofd J . ziekteverlof genoot van 1 April 1 ot 
1 Au~. 1924 en van 1~ ept. tot 31 Dec. 1924, 
terwiJl de zomervacantie duurd e van 26 J uli 
1924 tot en met 25 Aug. 1924 ; dat hij der
halve binnen één maand na de hervattin<( van 
zijn werkzaamheden na ziekteverlof weder ziek 
werd, daar er tusschen 26 Aug. 1924 en 12 Sept. 
1924 - zijnde het tijdstip, waarop hij wederom 
ziek werd .....: geen maand was verloopen ; dat 
in verband met het be{laalde in art. 2, tweed<:' 
lid van Ons genoemd besluit te rekenen van 
13 Nov. 1924 af aan J. slechts de helft van 
zijn jaarwedde behoort te worden uitbetaald ; 
dat in verband met het bovenstaande zijn 
salaris en mitsdien de Rijksvergoeding be
drau.gt f 3985.50 (jaarwedde f 3696.17 en 
f 289.33 kindertoelage) ; dat het appelleerend 
schoolbestuur in beroep aanvoert, dat aan J. 
ziekteverlof is verleend van 1 April 1924 tot 
1 Aug. 1924 en daarna opnieuw van 12 Sert, 
1924 tot 15 Jan. 1925; dat bij de verleenmcr 
van dit ziekteverlof gehandeld is onafhankelijk 
van de zomervacantie (welke duurde van 
26 Juli 1924 tot 25 Aug. 1924) wat ook hieruit 
blijkt, dat het einde van het eerste verlof niet 
bepaa ld is op 26 Juli 1924 of op 25 Aug. 1924, 
maar - op reeds veel vroegere gegeven advies 
van den behandelenden geneesheer - op 1 Aug. 
1924; dat J . op 1 Au~. 1924 hersteld was en, 
ware toen de vacantie niet reeds begonnen, 
hij op dien datum weder onderwijs had kunnen • 
geven : dat hij derhalve van 1 Aug. 1924 tot 
12 Sept. 1924, dat is langer dan één ma.and, 
in taat was zijn lessen in de sr.hool te her
vatten en het uitsluitend aan de vacantie t o 
wijten was, dat dit niet reeds op 1 Aug. 1924 
geschiedde; dat art. 2, al. 4 van Ons bes! it 
van 29 Jan. Hl24 (Stbl. n°. 23) niet in dien 
zin behoort te worden toegepast, dat toevallige 
omstandigheden (als b.v. vacantie of sluiting 
der lessen wegens het heerschen van een be
smettelijke ziekte, welke omstandigheden bui
ten eenig verband staan met den u.ard van het 
ziekteverlof van den onderwijzer en waarop 
hij niet den geringsten invloed heeft) de regeling 
der uitbetaling van zijn salaris tijdens ziekte
verlof, neergelegd in het aangehaald artikel, 
aanzienlijk te zijnen ongunste zouden kunnen 
wijzigen ; dat het bovendien niet juist is, dat 
J. eerst op 26 Aug. 1924 zijn werkzaamheden 
hervat heeft; dat hij n.l. omstreeks half Juli 
1924 weer te Hilversum teruggekeerd is en 
vóór 12 Aug. 1924 alles wat noodig was voor het 
begin van den nieuwen cursus geregeld heeft ; 
dat hij in het kort op 1 Aug. 1924 alle werk
zaamheden, die hij als hoofd der school toen 
en daarna te verrichten had, ten volle herYat 
heeft; dat het bestuur het niet juis ,. acht. dat 
een hoofd der school, wanneer de lessen t ijdelijk 
gestaakt zijn, geen werkzaamheden voor de 
school meer te verrichten zou hebben; dat 
het bestuur integendeel - anders dan bij ver
lof - van het hoofd zijner school verwacht, 
dat hij ook tijdens het stilstaan der lessen 
werkzaam is voor de school ; dat de beslissing 
van Onzen Minister naar de meening van het 
bestuur niet voldoende het onderscheid in het 
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oo~ heeft gevat, dat er bestaat tusschen "ver-
1-:,f' en "vacantie"; 

0. dat J. blijkens mededeelingen van het 
appelleerend schoolbestuur, onmiddellijk na 
het e,nde van zijn ziekteverlof op l Aug. 1924 
tot op 12 Aug. 1924 11,ls hoofd der school werk
zaamheden heeft verricht ; dat daaraan niet 
afdoet, dat deze werkzaamheden verricht wer
den tijdens de zomer-vaca~tie; dat tusschen 
de hervatting zijner werkzaamheden op den 
lsten Augustus 1924 en den 12den September 
1924, zijnde het tijdstip waarop hij wederom 
ziek werd, meer dan een maand is verloopen; 
dat hij derhalve niet binnen een maand na de 
hervatting van zijn werkzaamheden na ziekte
verlof weder ziek is geworden en deze laatste 
ziekte voor de toepassing van art. 2, vierde 
lid van Ons besluit van 29 Jan. 1924 ( tbl. n°. 
23) niet moet worden beschouwd als een voort
zetting van de voorafgegane ziekte ; 

Gezien de lager-onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met wijziging van de bestreden beslissing van 
Onzen Minister van Onderwijs, K. en W. van 
6 April 1926, n°. 2646, afd. L. 0. F., de Rijks
vergoeding, bedoeld in art. 97 der lager-onder
wijswet 1920, over het jaar 1924, ten behoeve 
van de bijzondere lagere school Koningsstraat 
36 te Hilversum, vast te stellen op f 20.060. 73. 

(Gem.-Stem.) 

23 October 1926. KONINKLIJK BESLUIT. 
Een raadsbesluit, bepalend dat met 

ingang van l Juli 1925 op den grondslag 
der gewijzigde Pensioenwet 1922 of zooals 
deze mogelijk later zal worden gewijzigd, 
ten behoeve van de ambtenaren en werk
lieden, die voorheen in dienstbetrekking 
zijn geweest van concessionarissen, bij de 
bepaling van het bedrag van het door hen 
te genieten pensioen de tijd, doorgebmcht 
in de dienstbetrekking bij de concessiona
rissen, zal gelden als ware hij doorgebracht 
in rechtstreekschen dienst der gemeente, 
is in strijd met de Pensioenwet 1922, daar 
het ten aanzien van een zekere groep 
gemeenteambtenaren een v:in de artt. 56 
e. v. afwijkende regeling behelst. 

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

den Raad der gemeente Amsterdam tegen het 
besluit van Ged. Staten van Noord-Holland 
van 9 Juni 1926, n°. 175, waarbij goedkeuring 
is onthouden aan zijn besluit van 4 Februari 
1926 in zake pensioenen voor ambtenaren en 
werklieden, voorheen in dienstbetrekking van 
concessionarissen ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 15 
September 1926, n°. 835; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van 2 Ootober 1926, n° 89, afd. Pen
sioenen en Eerediensten en van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 
19 Ootober 1926, n°. 7320, Afd. B. B. ; 

0. dat de Raad van Amsterdam in zijne 
vergadering van 4 Februari 1926 heeft besloten 
in overeenstemming met de bedoeling van het 
raadsbesluit van 1 April 1914, n°. 483, te bepa
len dat met ingang van l Juli 1925 op den grond
slag der gewijzigde Pensioenwet 1922, of zooals 

deze mogelijk later zal worden gewijzigd, ten 
behoeve van de ambtenaren en werklieden, die 
voorheen in dienstbetrekking zijn geweest van 
de concessionarissen - bedoeld in het aan den 
Raad uitgebracht prae-advies van Burgemees
t er en Wethouders - bij de bepaling van het 
bed ra& van het door hen te genieten pensioen, de 
tijd, ao01·gebracht in de dienstbetrekking bij 
de concessionarissen, zal gelden, als ware hij 
doorgebracht in rechtstreekschen dienst der 
gemeente; 

dat Ged. Staten van Noord-Holland bij 
besluit van 9 Juni 1926, n°. 175 aan dit besluit 
hunne goedkeuring hebben onthouden, uit 
overweging dat het besluit de strekking heeft 
aan de gemeente-ambtenaren, daarin bedoeld, 
ten laste der gemeente de voordeelen toe te 
kennen welke hun ingevolge de Pensioenwet 
1922 van Rijkswege zouden toekomen, indien de 
diensttijd, doorgebracht in de dienstbetrekking 
bij de in het gemelde prae-advies genoemde 
concessionarissen wier bedrijven aan de ge
meente zijn overgegaan, overheidsdienst ge
weest ware; dat het besluit derhalve bevat eene 
naar aanleiding van de Pensioenwet vastge
stelde regeling met betrekking tot de a.anspra
ken op pensioen van de daarin bedoelde ge
meente-ambtenaren en mitsdien dit besluit 
ingevolge art. 162 dier wet aan de goedkeuring 
van hun college onderworpen is ; dat echter
deze goedkeuring niet kan worden verleend ; 
dat immers de pensioenaanspraken der gemeen
te-ambtenaren zijn geregeld in de Pensioenwet 
1922 en daardoor zijn gestempeld tot eene aan
gelegenheid van algemeen Rijksbelang, welke 
ingevolge art. 150 der Gemeentewet aan de 
regeling bij plaatselijke verordening is onttrok
ken, voor zoover de wet zelf geen voorschriften 
bevat, waardoor de regeling van bepaalde 
punten aan de gemeentebesturen is overgelaten 
of opgedragen ; dat de wet een voorschrift als 
hier bedoeld met betrekking tot het punt, in 
het Raadsbesluit van 4 Februari 1926 geregeld 
niet bevat en om die reden dit raadsbesluit 
in strijd is met art. 150 der Gemeentewet ► 

dat van het besluit van Ged. Staten de Raad 
van Amsterdam bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoPrende dat de Raad den Jen April 1914 
eene verordening vaststelde ter voldoening 
aan art. 71 der Pensioenwet voor de gemeente
ambtenaren 1913, waarvan art. X, Ie en 2e 
lid luiden als volgt : 

le lid. Aan de op l Ootober 1913 in dienst 
zijnde ambtenaren zal bij ontslag uit een ge
meentelijken dienst indien zij dan verkeeren 
in één der gevallen bedoeld in art. 3 der Pen
sioenverordening en t evens in één der gevallen, 
aangegeven in art. 3 der Pensioenwet, op hunne 
aanvrage pensioen worden verleend, het pen
sioen bedraagt een zoodanig bedrag, dat. het,. 
gevoegd bij het in~evolge de Pensioenwet ver
leende pensioen, mtmaakt de som van de vol
gende twee bedragen : 

1°. het pensioen, dat ingevolge de Pensioen
verordening zou zijn verleend indien de Pensioen 
wet niet bestond, en 

2°. het pensioen, dat ingevolge de Pensioen
wet zou zijn verleend, indien voor de toepassing 
der bepalingen ten aanzien van de aanspraak 
op pensioen wèl, doch bij het bepalen van den 
diensttijd met het oog op de vaststelling van 
het bedrag van dat pensioen, geen rekening 
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was gehouden met dien diensttijd bij de ge
meente welke ingevolge de Pensioenverordening 
in aanmerking zou zijn gekomen ; 

2• lid. Indien de tijd, die voor de toepassing 
<ler bepalingen van art. 3 der Pensioenveror
dening na het bereiken van den leeftijd van 18 
jaren als tijd in gemeentelijken dienst doorge
bracht in aanmerking zou zijn gekomen, als 
<le Pensioenwet niet bestond, niet of slechts 
gedeeltelijk als diensttijd ingevolge die wet 
wordt beschouwd, zal het gemeente-pensioen 
bedragen aan zoodanig bedrag, •dat het, ge
voegd bij het ingevolge die wet verleende 
pensioen, uitmaakt het bedrag, dat aan pen
.sioen ingevolge die wet zou zijn verleend, 
indien de tijd bovenbedoeld ten v:olle in reke
ning was gebracht, met dien verstande, dat het 
,gemeente-pensioen niet minder zal bedragen, 
dan indien het bere>kend ware, als in de vorige 
alinea is aangegeven ; 

dat deze verordening door Gedeputeerde 
Staten is goedgekeurd ; dat naar 's Raads oor
-deel zijn besluit van 4 Februari 1926 niets 
anders bevat dan eene uitlegging en wel een 
,gezonde en rationeele uitlegging vari het raads
besluit van 1 April 1924; dat de gemeenteraad 
van 1914 in de Raadszitting niet de bedoeling 
had de gelijkstelling van het gemeente-perso
neel, dat voorheen in dienst was van concessio
narissen, met het overige personeel van Am-
terdam t e beperken tot de op dat oogenblik 

juist in werking getreden Pensioenwet 1913 ; 
dat die gemeenteraad destijds aan het perso
neel der vroegere concessionarissen voor toen 
-en voor de toekomst de volledige gelijkstelling 
met betrekking tot pensioen waarborgen wilde ; 
dat slechts tengevolge van het bestaan van 
.art. I der verordening, eene niet met dat doel 
in het leven geroepen bepaling, sedert 1922 die 
volledige gelijkstelling is komen te vervallen ; 
dat ware de !Pensioenwet voor de gemeente
ambtenaren niet ingetrokken geworden, doch 
was zij met materieel denzelfden inhoud als 
<le wet van 1922, als een bijzondne Pensioen
wet uitsluitend voor de gemeente-ambtenaren 
blijven voortleven, geen nieuwe uitspraak van 
den Raad noodig zou zijn geweest om het per
soneel der vroegere concessionarissen het vol
ledig voordeel der nieuwe wetgeving deelachtig 
·t e doen worden ; dat, nu zoodanige uitspraak 
wel noodig werd geacht, het besluit hetwelk de 
gemeenteraad den 4en Februari 1926 genomen 
heeft, niet te beschouwen is als een nieuw 
besluit ; dat het niet anders is dan een voor
schrift met uit-sluitend interpretatieve strek
king, een aanwijzing van den Raad voor Bur
gemeester en Wethouders om datgene te doen 
waartoe deze zich zonder àie aa.nwijzing niet 
_gerechtigd achtten ; dat daar nu ingevolge 
art. 161, 3e lid, der P ensioenwet 1922 het be
.sluit van den gemeenteraad van den l en April 
1914 nà den l en Juli 1922 van kracht is geble
ven, voor zoover het hooger aanspraak geeft 
-clan de wet van 1922 en het besluitvanden4en 
Februari 1926 niet anders is dan een voorschrift 
·ter interpretatie van het Raadsbesluit van den 
l en April 1914, er geen aanleiding voor Ged. 
Staten is geweest om hunne goedkeuring aan dit 
besluit te onthouden ; dat Gedeputeerde Staten 
.zich over deze opvatting van het besluit van 
,den 4en F ,3bruari niet uitgelaten hebben en 
,het dus vohtrekt niet uitgesloten is, dat ware 

zij onder hun aandacht geb:tacot, zij zich er 
mede zouden vereenigd hebben ; dat mocht 
echter de opvatting van het besluit als een voor
schrift van interpretatie geen ingang kunnen 
vinden, dat nog de gemeenteraad van oordeel 
is, dat voor onthouding der goedkeuring geen 
voldoende reden heeft bestaan ; dat Gede
puteerde Staten het raadsbesluit in strijd met 
art. 150 der Gemeentewet achten, wij l het ge
treden is in een onderwerp, hetwelk de wetgever 
in de P ensioenwet 1922 geregeld heeft en daar
mede gestempeld heeft tot eene aangelegenheid 
van algemeen rijksbelang ; dat de gemeente
raad dit echter betwist ; dat van identiteit van 
onderwerp in dit geval geen sprake is ; dat 
volgens algemeen erkende opvatting eene ge
meentelijke verordening slechts dan in het 
Rijksbelang treedt, indien het gemeentebestuur 
hetzelfde onderwerp regelt, hetwelk de wetgever 
bereids tot zich getrokken heeft ; dat de wet
gever nu geregeld heeft het pensioen van amb
tenaren en werklieden in overheidsdienst voor 
diensten aan de overheid bewezen ; dat de 
gemeenteraad toegekend heeft een pensioen 
voor diensten door gemeente-personeel vóór 
dat bet in gemeentelijken dienst trad , aan 
concessionarissen bewezen en daarmede geen 
aangelegenheid geregeld heeft, welke de Pen
sioenwet 1922 bereids geregeld had; dat de om
standigheid dat dit laatste pensioen alleen 
genoten wordt door degenen, die t evens pen
sioen genieten wegens Overheidsdienst, nog 
geen reden is om te beweren, dat hier door den 
gemeentewetgever eene aangelegenheid is ge
regeld, die de rijkswetgever reeds tot zich ge
trokken heeft ; dat de pensioenregeling in de 
Pensioenwet 1922 en de regeling, welke de 
gemeenteraad in 1914 ten aanzien van het 
overgenomen personeel der vroegere concessio
narissen heeft vastgesteld en den 4en Februari 
1926 heeft bevestigd, twee niet-identieke onder
werpen bestrijken, welke zonder bezwaar naast 
elkaar kunnen bestaan ; dat, indien hier ge
sproken zou moeten worden van een aanvullen
de regeling, dit den gemeenteraad wèl is, doch 
hieraan dan onverbrekelijk dient t e worden 
toegevoegd, dat hij - zich hierbij steunende 
op gezaghebbende meeningen - de bevoegd
heid tot het treffen eener aanvullende regeling 
als deze voor zich opeischt, ook zonder dat deze 
bevoegdheid in de P ensioenwet uitdrukkelijk 
is vastgelegd ; dat de stelling van Gedepu
teerde Staten in hun beschikking neergelegd, 
dat den Gemeenteraad het regelen van bepaalde 
punten onttrokken is, wanneer de wet den 
gemeentebesturen die regeling nirt overlaat of 
opdraagt, met betrekking tot deze aanvullende 
bevoegd.heid niet kan worden onderschreven ; 

0. dat de artt. 56 en volgende van de Pen
sioenwet 1922, welke wet blijkens art. 3 mede 
betrekking heeft op ambtenaren in dienst der 
gemeente, bepaalt welke tijd zoowel bij de re
geling van het pensioen van den ambtenaar 
als bij de t er beoordeeling van de pensioens
aanspraken te maken berekeningen, als dienst
tijd medetelt ; 

dat het besluit van den Raad van Amster
dam van 4 Februari 1926, t en aanzien van een 
zekere groep van gemeente-ambtenaren Pen 
van de bovenbedoelde wettelijke bepa-ling af
wijkende regeling behelst en mitsdien met de 
Pensicen wet 1922 in strijd is ; 
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dat Gedeputeerde Staten mitsdien terecht, 
zij het ook op anderen grond, aan het raads
besluit hunne goedkeuring hebben onthouden ; 

dat de Raad nu wel betoogt, dat het hier
bedoelde raadsbesluit niet zou z\jn te beschou
wen als een nieuw besluit, doch slecht-s eene 
uitlegging zou bevatten van het raadsbesluit 
van 1 April 1914, doch ten onrechte, aangezien 
de bepalingen van de op 1 April 1914, krachtens 
art. 71, l e lid, der Pensioenwet 1913 herziene 
verordening, ingevolge art. 161, 3e lid, van de 
Pensioenwet 1922 slechts van kracht zijn ge
bleven voorzooveel zij hoogere aanspraken 
geven dan deze wet en derhalve nog slechts 
kunnen worden ingeroepen door hen, die uit 
hoofde van de vroegere bepalingen een ver
kregen recht op pensioen kunnen doep gelden, 
terwij l het door Gedeputeerde Staten niet 
goedgekeurde raadsbesluit de strekking heeft 
om voor de hierbedoelde categorie van ambte
naren een hooger pensioen dan aan de Pensioen
wet 1922 kan worden ontleend, mede voor de 
toekomst in uitzicht te stellen ; 

Gezien de P ensioenwet 1922 ; 
.Hebben goedgevonclen en verstaan : 

het beroep ongegrond te verkla~en. 
Onze Ministers van Financiën en van Binnen

lanclscLe Zaken en Landbouw zijn belast, enz. 
· (A.B.) 

25 October 1926·. ARREST van den Hoogen 
Raad. 

Spoorsneeuw is niet enkel een rechts
lmndig begrip, maar is ook als de omschrij
ving van een daarbij aangeduiden feitel ij
ken toestand aan te merken. - De rechter 
mag een opgave van beklaagde, inhou
dende een ontkentenis van het telaste
gelegde, niet tot het bewijs daarvan doen 
medewerken. 

(Jachtwet art. 20; Sv. oud art. 391.) 

i\'[rs. Jhr. de Savornin Lohman, Savelberg, 
Jhr. Feith, Ort en Taverne. 

S. 0" requirant van cassatie tegen een vonnis 
van de Arr.-Rechtbank te Leeuwarden van 
den 3len Maart 1926, waarbij in hooger beroep 
werd bevestigd een mondeling gewezen vonnis 
van het Kantongerecht te Leèuwarden van 
21 J anuari 1926, bij hetwelk de requirant t er 
zake van : ,,jagen op spoorsneeuw", met aan
haling van de artt. 20d, 46. lid 1 en 51b der 
Jachtwet 1923, 23, 34 en 91 van het Wetboek 
van Strafrecht i veroordeeld tot eene geldboete 
van vijf gulden, bij gebreke van betaling en ver
haal te vervangen door hechtenis van vijf 
daaen, met verbeurdverklaring van het niet 
in beslag genomen schietgeweer en bepaling der 
waarde daarvan op vijf en twintig gulden, met 
la;it tot uitlevering van dit geweer, en bij niet 
uitlevel'ing van dat geweer, of bij gebreke van 
betaling van voormelde waarde en verhaal, 
veroordeeling tot hechtenis van vijf en twintig 
dagen (gepleit door ~1r. G. W. Bannier, advo
<iaat te 's -Gravenhage). 

1926 

Conclusie van den advocaat-Generaal l\1r. 
Besier. 

Het bestreden vonnis bevestigt in a llen deele, 
ook wat de gronden betreft, het in eersten 
aanleg door den Kantonrechter gewezen mon
delinge vonnis. Blijkens de aanteekening daar
van is daarbij bewezen verklaard, dat de be
klaagde in den namiddag van 5 December 
1925 onder St. Anna Parochie in de gemeente 
het Bildt op een perceel land niet aan het zee
strand noch aan de oevers van rivieren, meren 
en plassen, heeft gejaagd door in jagende hou
ding te loopen met een schietgeweer, niet drijf
of klopjagende, terwijl dit land bedekt was 
me~ spoorsneeuw. 

De Kantonrechter heeft dit bewijs blijkens 
de gemelde aanteekening geput uit : 

1 °. een "proces-verbaal van bevinding" , 
waarvan hij feitelijk vaststelde, dat dit zakelijk 
inhield, dat beklaagde het feit had gepleegd, 
zooals het bem was telastegelegd ; 

2°. de getuigeverklaring, d. i. die van den 
verbalisant, welke blijkens het proces-verbaal 
der terechtzitting '\<an 21 Januari 1926 in
hield: 

"dat het land, waarop beklaagde jaagde, t en 
behoeve van daarachter gelegen landerijen 
bezwaard was met het recht van reed ; dat de 
sneeuw, waarmede bedoeld land edekt was, 
niet hard was, dat hij 1 ½ à 2 decrmeter in die 
sneeuw zakte ; dat er in de nabijheid van voor
meld land een sloot was;" 

3°. de opgave van beklaagde ter terechtzit
ting, welke blijkens het proces-verbaal van die 
van 7 Januari 1926 luidde : 

"dat hij op tijd bij dagvaarding vermeld onder 
St. Anna Parochie in de gemeente het Bildt 
zich met een schietgeweer heeft bevonden op 
een reed ; dat hij joeg op eenden ; dat voor
melde reed meer met modder dan met sneeuw 
was bedekt ; dat die sneeuw niet als spoorsneeuw 
kon worden beschouwd." 

En blijkens het proces-verbaal van 21 Janu
ari 1926: 

"dat de sneeuw, welke op de reed, waarop 
hij liep, lag, hard was ; dat het juist gevroren 
had ; dat er aldaar een modderig spoor was, 
hetwelk gemaakt was door een wagen, welke 
ongeveer 4 dagen te voren, door die reed gere
den was ; dat er in de nabijheid van de reed een 
plas wa;i." 

Ten slotte achtte de Kantonrechter het be
wijs niet ontzenuwd door hetgeen de beklaagde 
te zijner verdediging had aangevoerd, ,,vermits 
de sneeuw als s:poorsneeuw dient te worden 
beschouwd, nu ziJ de indrukken van het daar
over loopend wild ontving en bewaarde, zoodat 
deze gezien konden worden en vermits de sloot, 
welke bij bedoeld land aanwezig was, niet kan 
beschouwd worden als een plas, waarvan in 
art. 20 der J achtwet de rede is, zijnde aldaar 
met een plas kennelijk bedoeld een groote op
pervlakte water". 

De Kantonrechter gaf aan het bewezen ver
klaa rde de benaming : jagen bij spoorsneeuw 
en veroordeelde den bekla:1gde tot f 5.- boete, 
bij gebreke van betaling en verhaal te vervan
o:en door 5 dagen hechtenis, met verbeurdver
klaring van het niet in beslag genomen schiet
geweer, waarv,tn de waarde werd bepaald op 
f 25.- en de uitlevering wer.-! bevolen, terwijl 

,l(\ 
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de ver<;lachte bij gebreke van uitlevering. of be
taling van die waarde en verhaal nog werd ver
oordeeld tot 25 dagen hechtenis. 

Bij pleidooi zijn twee middelen, van cassatie 
aangevoerd. 

Het eerste luidt : 
"Schending of verkeerde toepassing van 

artikel 398 in verband met artikel 261 van het 
Wetboek van Strafvordering, doordat de Recht
bank met overneming van gronden heeft be
vestigd het vonnis van den Kantonrechter te 
Leeuwarden in plaats van de inleidende dag
vaarding nietig te verklaren op grond, dat zij 
niet bevatte een opgave van het tela-stegelegde 
feit, immers niet een omschrijving gaf van den 
toestand van de aldaar vermelde sneeuw, doch 
zich bepaalde tot d e qualificatie, dat die sneeuw 
was "spoorsneeuw". . 

Dit middel komt mij ongegrond voor, daar
gelaten dat daarin artikelen van het in deze 
zaak niet toepasselijke nieuwe Wetboek van 
Strafvordering zijn genoemd. ,,Spoorsneeuw" 
moge een qualificatie zijn, het duidt ook een 
feitelijken toestand aan, den toestand n.l., waar
in de sneeuw indrukken van wild ontvangt en 
bewaart. 

Het tweede middel van cassa•-ie luid• : 
,,Schending of verkeerde toepassing van art. 

20 lid 1 aanhef en letter d der Jachtwet 1923, 
doordat de Rechtbank met overneming van 
gronden beeft bevestigd het vonnis van den 
Kantonrechter te Leeuwarden, waarbij requi
rant is schuldig verklaard aan jagen bij spoor
sneeuw, ofschoon de Kantonrechter niet als 
feitelijk vaststaande beeft aangenomen, dat de 
sneeuw, die zich ten tijde als bij dagvaarding 
omschreven op de aldaar vermelde plaats be
vond, toen versche sporen van wild vert,oonde, 
althans ontving en bewaarde, noch dat die 
sneeuw zacht was, noch dat zij overigens onge
rept was, noch dat door middel van die sneeuw 
wild kon worden opgespoord, immers, zonder 
de feitelijke juistheid daarvan te onderzoeken, 
niet ter zake dienende heeft geoordeeld het ver
weer van requirant, dat de ten processe be
doelde reed meer met modder dan met sneeuw 
was bedekt, dat de sneeuw hard was, dat het 
juist gevroren had, dat er aldaar een modderig 
spoor was, hetwelk gemaakt was door een 
wagen, welke ongeveer 4 dagen te voren over 
de reed gereden was. 

Ook dit middel, dat eigenlijk een vormmiddel 
is, daar het klaagt over onvoldoende omklee
ding van het vonnis met redenen, komt mij 
ongegrond voor. Feitelijk onge$rond is, dat de 
K antonrecht-er niet als feitelijk vaststaande 
heeft aang,enomen, dat de sneeuw sporen van 
wild ontving en bewaarde. Bij de weerlegging 
van beklaagde's verweer heeft hij juist uitdruk
kelijk vastgesteld, dat dit wel het geval was. 
Dat de sneeuw ter plaatse versche sporen van 
wild vertoonde en overigens ongerept was, was 
niet een vereischte om daaraan de hoedanigheid 
van spoorsneeuw te kunnen toekennen. Dat de 
sneeuw zacht was, heeft de Kantonrechter 
weg dei:ielijk aangenomen, immers hij beLigt 
als bewiJsmiddel de verklaring van den getuige, 
dat deze daarin 1 ½ à 2 decimeter wegzakte. 
H et verweer van verdachte eindelijk heeft 
de Kantonrechter geenszins niet ter zake die
nende geoordeeld, doch hij heeft het weerlegd. 

Toch komt het mij voor, dat het bestreden 

vonnis niet in stand zal kunnen worden gehou
den. Bij .het bevestigde vonnis toch heeft de 
Kantonrechter voor het bewijs ook gebruik 
gemaakt van de opgaven van beklaagde en 
deze houden in een ontkenning, o. a. dat de 
sneeuw als spoorsneeuw kon worden beschouwd 
en wel omdat die hard was, daar het juist had 
gevroren, en omdat zij meer modder dan sneeuw 
was. 

De vraag_ is bij mij gerezen, of de Kanton
rechter in die opgave wellicht geen ontkenning 
heeft gezien, omdat de beklaagde alleen heeft 
gesproken van de sneeuw op de reed, terwijl hij 
terechtstond ter zake van het jagen op het 
geheele land, waarover die reed liep. Doch, al 
zou er voor die opvatting van beklaagde's op
gave ,vat te zeggen ~_ijn geweest, zij ,vas niet de 
opvatting van den Kantonrechter, daar hij die 
opgave in zooverre heeft beschouwd als een 
verweer, dat weerlegging behoefde, wat niet 
kan samengaan met het bezigen daarvan als 
bewijsmiddel. 

De Kantonrechter heeft dus recht gedaan op 
onwettig bewijs, daar in deze zaak het vorige 
Wetboek van Strafvordering nog toepassing 
moet vinden. Daarvan zijn door de bevestiging 
van dit vonnis door de Rechtbank bij het in 
cassatie bestredene geschonden de artt. 221, 
247, 253, 256, 392 en 407 in onderling verband 
en hierop zal ambtshalve moeten worden gelet. 

Onder deze omstandigheden zal de Hooge 
Raad niet hebben t e beoordeelen, of de opge
legde en bevestigde straf wel de juiste is. Ik 
volsta met er even op te wijzen, dat de Kanton
rechter en de Rechtbank uit het oog hebben 
verloren, dat bij niet-uitlevering van verbeurd 
verklaarde voorwerpen en niet-betaling der 
geschatte waarde daarvan verhaal door de 
wet niet is toegestaan. 

Ik concludeer, dat het bestreden vonnis zal 
worden vernietigd en dat de zaak zal worden 
verwezen naar het Hof te Leeuwarden om op 
het bestaande hooger beroep opnieuw te worden 
berecht en afgedaan. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer Ort ; 
Gelet op de middelen van cassatie namens den 

requirant voorgesteld bij pleidooi (zie conc-1. 
Adv. -Gen. ); 

Gehoord den Advocaat-Generaal Besier, na
mens den Procureur-Generaal, in zijne con
clusie, strekkende tot, enz. ; 

0. dat bij de oorspronkelijke, den requirant 
op 28 December 1925 beteekende dagvaarding 
aan dezen is telastegelegd (zie bewezenverkla
ring in ConcL Adv. -Gen.); 

dat bij het bevestigde vonnis van den Kan
tonrechter dit feit ten laste van den requirant 
wettig en overtuigend bewezen is verklaard, 
met qua!ificatie en strafoplegging, gelijk 
hiervoren is vermeld ; 

0. ten aanzien van het eerste middel van 
cassatie: 

dat de artt. 398 e11 261 van het Wetboek van 
Strafvordering (nieuw), waarvan de schending 
bij dit middel wordt gesteld, ingevolge art. 226 
aanhef en onder b der wet van 29 Juni 1925-
S. 308, in dit geval niet van toepassing zijn. 
daar in deze zaak voor de eerste maal rauwe
lijks voor de openbare terechtzitting is gedag
vaard vóór het tijdstip de~ in werkingtreding 



723 25-27 0 CT OBER (S.367) 1926 

van die_ wet,, - zoodat de oud(' wetgeving van 
toepassmg wa : 

dat overigens de grief i onge~rond, omdat de 
in de da~vaarding gebezigde uitctrukking "spoor. 
sneeuw' niet enkel is een rechtskundig begrip, 
maar ook als de omschrijving van een daarbij 
aangeduiden feitelijken toestand is aan te mer
ken· 

ü.' ambtshalve : 
dat blijkens de aanteekeningen betreffende 

het mondeling vonnis, de Kantonrechter bij de 
samenstelling van het bewijs, heeft gebruik ge• 
maakt van de "opgave van den beklaagde ter 
terecht-zitting", waaronder blijkbaar wordt 

,verstaan, diens opgaven op de beide terecht. 
zittingen waarop deze zaak is onderzocht ; 

dat nu die opgaven geheel overeenstemmen 
met het in het tweede middel omschreven, door 
den beklaagde gevoerd verweer, en daarin 
onmiskenbaar is gelegen ziine ontkentenis, ten 
tijde in de dagvaarding vermeld, te hebben 
gejaagd op het daarbij aangeduid land, terwijl 
dit was bedekt met spoorsneeuw ; 

dat derhalve de Kantonrechter, door die 
opgaven tot het bewijs van het telastegelegde 
te doen medewerken, heeft gehandeld in strijd 
met de artikelen 391, 392 in verband met de 
artt. 211 en 221 van het Wetboek van Strafvor• 
dering (oud), hetgeen ingevolge de art-t. 223 
en 2ö3 van dat wetboek nietigheid tengevolge 
heeft, - en de Rechtbank, door dit vonnis 
te bevestigen, dezelfde artikelen, alsmede de 
artt. 256 en 257 van genoemd Wetboek heeft 
geschonden ; 

dat dus, waar het vonnis der Rechtbank op 
dezen grond moet worden vernietigd, een onder
zoek naar de gegrondheid van het tweede middel 
achterwege kan blijven ; 

Vernietigt het bestreden vonnis; 
Rechtdoende krachtens art. 106 R. 0. : 
Verwijst de zaak naar het Hof te Leeuwarden, 

ten einèie op het bestaand booger beroep te 
worden berecht en afgedaan. (N. J.) 

27 October 1926. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het Staatsb/,ad van het op 4 
November 1925 te 's-Gravenhage tusschen 
J7ederland en Polen gesloten voorloopig 
luchtvaartverdrag (Staatsblad 1926, n°. 147). 

. 367. 
WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Gezien de Wet van 25 Mei 1926 ( taatsblad 

n°. 147), houdende goedkeuring van het op 
4 November 1925 te 's-Gravenhage tusschen 
Nederland en Polen gesloten voorloopig lucht. 
vaartverdmg, van welk verdrag een afdruk en 
eene vertaling bij dit Besluit zijn gevoegd 1 ; 

Overwegende, dat de akten van bekrachtiging 
van dat verdrag op 18 October 1926 te Warschau 
zijn uitgewisseld; 

Op rle voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 2lsten October 

1 Hiervan is alleen de Nederlandsohe tekst 
opgenomen. Zie voor de Fransche tek t S. 147 
van 1926. 

1926, Directie van het Protocol, n°. 31554; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

meergenoemd verdrag en de vertaling daarvan 
te doen bekend maken door de plaatsing van 
dit Besluit in het Staatsblad. 

Onze :'\'[injsters, Hoofden van Departementen 
1 van Algemeen Bestuur, zija, ieder voor zooveel 

hem aangaat, belast met de uitvoering van 
hetgeen ten deze wordt vereischt. 

H et Loo, den 27stcn October 1926. 
WILHELMINA. 

De 111 inister van Buitenlandsche Zaken, 
VAN KARNEBEEK. 

( Uitgeg. 5 S ov. 1926.) 

VERTALING. 

V oorloopi,g Verdrag betreffende de luchtvaart 
tusschen Nederland en Polen. 

Hare Maje teit de Koningin der Nederlanden 
en 

de President der R epubliek Polen, 
gelijkelijk bezield met den wensch om de 

luchtvaart tu schen ederland en Polen te 
regelen, hebben besloten te dien einde een voor
loopig verdrag te sluiten en hebben tot dat· 
doel tot Hunne gevolmachtigden benoemd : 

H are Majesteit de Koningin der Nederlanden : 
Zijne Excellentie ,Jonkheer H . A. van Karne

beek, Minister van Buitenlandsohe Zaken, 
en 

de President der R epubliek P olen : 
Zijne Excellentie den H eer Stanislas Koz

minski, Buitengewoon Gezant en Gevolmach
tigd Minister van de Republiek Polen bij Hare 
Arajesteit de Koningin der Nederlanden, die 
daartoe behoorlijk gemachtigd, zijn overeen-

. gekomen nopens de volgende artikelen : 
Art. 1. Elk der verdragsluitende Staten zal 

in tijd van vrede aan de luchtvaartuigen, die 
in den anderen verdragsluitenden Staat volgens 
de voorschriften zijn ingeschreven, vrijheid van 
vreedzaam verkeer boven zijn territoir toestaan, 
mits de in dit verdrag vastgestelde voorwaarden 
worden nageleefd. 

In den zin van dit verdrag wllen onder 
,,territoir van de verdra~slu.itende taten" ge
acht worden mede te zijn begrepen de terri
toriale wateren ; het woord "luchtvaartuig" zal 
slechts aanduiden de particuliere luchtvaar
tuigen. 

Art. 2. Totdat anders is bepaald mogen de 
grenzen van de beide verdragsluitende Staten 
op elk punt worden overgevlogen. 

Art. 3. Elk der verdragsluitende Staten 
heeft het recht het vliegen boven bepaalde 
gebieden van zijn territoir te verbieden, onder 
het voorbehoud, dat in dit opzicht geen onder
scheid zal worden gemaakt tusschen de lucht
vaartuigen van de beide Staten. 

Bovendien heeft elke Staat het recht, in geval 
van buitengewone omstandigheden, het vliegen 
boven zijn territoir of boven gedeelten van 
zijn t erritoir te beperken of te verbieden. Jn 
dat geval zal het bovenvermeld voorbehoud 
niet van toepassing zijn. 

De in dit artikel bedoelde verbod bepalingen 
en beperkingen zullen aan den anderen verdrag
sluitenden Staat moeten worden bekendge
maakt. 

46* 
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Art. 4. Elk luchtvaartuig, dat boven een 
verboden gebied geraakt, zal het noodsignaa l 
moeten geven, voorgeschreven door den Staat, 
waarboven het zich bevindt, en zal onmiddellijk 
op een der (land- of water-) luchtvaartterreinen 
van dien Staat en buiten het verboden gebied ' 
landen. 

Art. 5. Tot de (land- en water-) luchtvaart
terreinen, die voor het algemeen gebruik zijn 
opengesteld, zullen de luchtvaartuiger van de 
beide Staten toegang hebben. 

Na het binnenkomen in en vóór het verlaten 
van een der beide landen, zullen de eerste 
landing en de laatste opstijging moeten plaats 
vinden op of van een der (land- of water-) 
luchtvaartterreinen, die voor het algemeen 
gebruik zijn opengesteld, waar de douane
formali teiten vervuld kunnen worden, terwij l 
elke landing tusschen de grens en het (land
of water-) luchtvaartterrein verboden is. 

In buitengewone gevallen en met toestem
ming van de bevoegde autoriteit, zal het geoor
loofd zijn de eerste landing en de laatste op
stijging te doen plaats vinden op of van een 
ander terrein, waar de douaneformaliteiten 
vervuld kunnen worden, terwijl het landen 
tusschen de grens en het bovenbedoelde t errein 
eveneens verboden is. 

Elk der verdragsluitende Staten zal aan den 
anderen Staat een lijst overleggen van de (land
of water-) luchtvaartterreinen, welke voor het 
algemeen gebruik zijn open&esteld vóór de in
werkingtreding van dit verarag. Deze lijst zal 
tevens de plaatsen aangeven, waar de douane
formaliteiten vervuld zullen kunnen worden. 

Elke wijziging van deze lijst en elke, zij het 
tijdelijke, beperking van het gebruik van de 
aangeduide (land- en water-) luchtvaartterrei
nen zal onmiddellijk aan den anderen verdrag
sluitenden Staat bekendgemaakt worden. 

Art. 6. De luchtvaartuigen moeten duidelijk 
zichtbare kenmerken voeren, waaruit gedurende 
de vlucht hu.nne identiteit kan worden vast
gesteld. 

De luchtvaartuigen moeten zijn voorzien van 
de bewijsstukken en de bescheiden, voorge
schreven voor het luchtverkeer in hun land . 

Voor zoover zij in het luchtvaartuig werk
zaamheden verrichten, waarvoor eene bijzon
dere vergunning vereischt is in hun land, 
moeten de personen, die de bemanning vormen 
- dat wil zeggen, alle personen, die zich aan 1 
boord van het luchtvaartuig bevinden met 
uitzondering van de passagier - zijn voorzien 
van de bescheiden, voorgeschreven voor het 
luchtverkeer in hun land; de andere leden der 
bemanning moeten zijn voorzien van beschei
den, waaruit hunne werkzaamheid aan boord 
van het luchtvaartuig, hun beroep, hunne iden
titeit en hunne nationaliteit zal blijken. 

De door een der verdragsluitende Staten ten 
behoeve van de luchtvaartuigen en hunne be
manning uitgereikte of erkende bescheiden, 
hebben in den anderen Staat dezelfde geldigheid 
als de overeenkomstige bescheiden, die door 
den laatsten Staat uitgereikt of erkend zijn, 

Elk der verdragsluitende Staten behoudt zich 
het recht voor ten aanzien van het luchtverkeer 
binnen de grenzen van zijn territoir, de bewijzen 
van geschiktheid, door den anderen verdrag
sluitenden Staat aan zijn onderdanen uitgereikt, 
niet t e erkennen. 

Art. 7. .Bij gebreke van bijzondere voor
schriften en behoudens de bepalingen van 
artikel 6, moeten de personen, die de beman
ning vormen, en de passagiers zijn voorzien 
van de bescheiden, geëischt door de a lgemeene 
regelingen, betreffende het verkeer tnsschen de 
beide landen. 

Art. 8. H et is voor het luchtvaartuig ver
boden een inrichting voor draadlooze telegrafie 
of telefonie, van welken aard ook, mede t e 
voeren, zonder eene bijzondere vergunning, 
afgegeven door den Staat, welks nationaliteit 
het luchtvaartuig bezit. Het gebruik van deze 
inrichtingen boven het territoir van elk der 
verdragsluitende taten is onderworpen aan de 
voorschriften, daartoe vastgesteld door de 
bevoegde autoriteit van dien Staat. Bovendien 
mogen deze inrichtingen slechts bediend worden 
do01· die leden der bemanning, die voorzien zijn 
van een bijzondere vergunning, daartoe afge
geven door de Regeering van hun land. 

Om redenen van veiligheid behouden de beide 
verdragsluitende 'taten zich voor schikkingen 
te treffen met betrekking tot de verplichte uit
rusting van luchtvaartuigen met inrichtingen 
voor draadlooze telegrafie en telefonie. 

Art. 9. H et is voor de luchtvaartuigen, 
hunne bemanningen en de passagiers verboden 
als lading of op een andere wijze wapenen, 
munitie, vergiftige gassen of ontplofbare stoffen 
te vervoeren. Het vervoeren van postduiven en 
van fotografische en cinematografische toestel
len zal, binnen de grenzen van het territoir van 
den verdragsluitenden Staat, welks nationaliteit 
het luchtvaartuig niet bezit, niet geschieden 
zonder eene vergunning van de bevoegde auto
riteit van dien Staat. 

Art. 10. De luchtvaartuigen, welke per
sonen en goederen vervoeren, moeten zijn voor
zien van eene naamlijst van de pas agiers, van 
een manifest, aangevende den aard en de hoe
veelheid der goederen, alsmede van de noodige 
douane-verklaringen. 

Indien bij aankomst van het luchtvaartuig 
een verschil wordt vastgesteld tusschen het 
manifest en . de vervoerde goederen, zal de 
douane-autoriteit van het (land- of water-) 
luchtvaartterrein van aankomst zich in ver
binding kunnen stellen met de bevoegde douane
autoriteit in den anderen verdragsluitenden 
Staat. 

H et vervoer van de post zal rechtstreeks ge
regeld kunnen worden door bijzondere overeen
komsten tusschen de postadministraties van de 
beide verdragsluitende Staten. 

Art. ll. Bij het vertrek en de landing 
hebben de bevoegde autori teiten van elk der 
verdragsluitende taten in alle gevallen het 
recht de luchtvaartuigen van den anderen Staat 
te onderzoeken en de voorgeschreven bewijzen 
en bescheiden te verifieeren. 

Art. 12. Elk der verdragsluitende Staten 
heeft het recht het vervoer als bedrijf van 
personen en goederen uit en naar zijn territoir, 
alsmede binnen de grenzen van zijn territoir, 
aan bijzondere regelingen te onderwerpen. 

H et vervoer als bedrijf van personen en 
goederen tusschen twee punten binnen het 
territoir van den Staat kan ten behoeve van 
de nationale luchtvaartuigen worden voor
behouden. 

De instelling van afgebakende luchtrouten 
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alsmede het ,uitoefenen van een geregelden 
luchtdienst over het territoir van een der beide 
verdragsluitende Staten kunnen aan eene bij
zondere vergunning onderworpen worden. 

Art. 13. Uit de luchtvaartuigen zal gedu
rende de vlucht geen andere ballast worden 
geworpen dan fijn zand of water. 

Art. 14. H et lossen of uitwerpen gedurende 
de vlucht van alle andere voorwerpen of stoffen 
dan ballast zal niet plaats hebben dan met een 
bijzondere vergunning van den Staat, boven 
welks territoir de handeling geschiedt. 

Art. 15. De luchtvaartuigen, welke tot een 
der verdragsluitende Staten behooren, hunne 
bemanningen en hunne passagiers zijn, wanneer 
zij zich boven het territoir van den anderen 
Staat bevinden, onderworpen aan de verplich
tingen, welke voortvloeien uit de in den betrok
ken Staat geldende bepalingen betreffende de 
luchtvaart in het algemeen, douane- en andere 
rechten, in- en uitvoerverboden, vervoer van 
personen en goederen, de openbare veiligheid 
en orde, tenzij in deze schikking anders is be
paald. Zij zijn bovendien onderworpen aan de 
andere verplichtingen, voortvloeiende uit de 
algemeene van kracht zijnde wetgeving. 

De beide verdragsluitende .Staten zullen 
elkander over en weer mededeeling doen van 
alle wetten en reglementen, regelende de lucht
vaart boven hun territoir. 

Art. 16. Elk der verdragsluitende Staten 
kan dit verdrag te allen tijde met een termijn 
van drie maanden opzeggen. 

Daarenboven behoudt elk der verdragsluiten
de Staten zich het recht voor dit verdrag zonder 
eenigen termijn van opzegging te doen eindigen, 
zoodra de beide Staten de op 13 0ctober 1919 
te Parijs geteekende Internationale Luchtvaart
conventie zullen hebben bekrachtigd. 

Art. 17. Dit verdrag zal bekrachtigd worden 
en de bekrachtigingsoorkonden zullen zoo 
spoedig mogelijk te Warschau uitgewisseld 
worden. 

Het zal in werking treden op den vijftienden 
dag na de uitwisseling der bekrachtigings
oorkonden. 

Ter oorkonde waarvan de wederzijdsche 
gevolmachtigden dit voorloopig verdrag hebben 
geteekend en van hunne zegels voorzien. 

Gedaan in tweevoud, te 's-Gravenhage, den 
4 November 1925. 

VAN KARNEBEEK. 
STANISLAS Koz:MINSKI. 

27 October 1926. BEscmKKING van den Hoo
gen Raad . 

Forensenbelasting te Amsterdam, - Com
petentie van den Raad van Beroep. 

'vVanneer iemand krachtens art. 244a, 
1, der gemeentewet in de inkomstenbe
lasting der gemeente Bloemendaal is aan
geslagen - namelijk als inwoner der 
gemeente voor 3/3 van zijn inkomen -
en later wordt hij elders als werkforens 
aangeslagen, dan moet hij, zoo hij tegen 
dezen laatsten aanslag bezwaar heeft, zich 
volgens art. 265i der gemeentewet wenden 
tot de in dat artikel aangewezen admi-

nistratieve autoriteit. De Raad van Beroep 
voor de directe belastingen is zijn bevoegd
heid te buiten gegaan, voor zooverre hij 
de grief van belanghebbende, dat geen 
forensenaanslag mocht worden opgelegd, 
heeft onderzocht. De omstandigheid, dat 
niet tijdig overeenkomstig art. 265i tegen 
den aanslag in de gemeente van inwoning 
was gereclameerd, is hierbij irrelevant. 

De Hooge Raad enz. ; · 
Gezien het beroepschrift in cassatie van den 

Minister van Financiën tegen de uitspraak van 
den Raad van Beroep voor de d irecte belas
tingen I te Amsterdam van 17 Maart 1926, 
betreffende den aanslag van A. te Bloemendaal 
in de inkomstenbelasting (forensenbelasting) der 
gemeente Amsterdam, belast.ingjaar 1923/ 1924; 

Gezien de stukken ; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

adv. -gen. Ledeboe,, namens den proc.-gen., 
strekkende tot vernietiging van de bestreden 
uitspraak en tot handhaving van de uitspraak 
van den Inspecteur, voor zooverre de belang
hebbende niet-ontvankelijk werd verklaard in 
zijn bezwaarschrift en verder de aans lag werd 
verminderd met een bedral! van f x ; 

0. dat ten deze vaststaát: 
dat belanghebbende met toepassing van art. 

244a, onder 1°. der gemeentewet is aangeslagen 
in de inkom~tenbela.sting der gemeente Bloe
mendaal en met toepassing van art. 244a, 
onder 3°., dier wet in de inkomstenbelasting 
der gemeente Amsterdam ; 

dat belanghebbende tegen laatstgemelden 
aanslag bij den Inspecteur der directe belas
tingen te Amsterdam een bezwaarschrift heeft 
ingediend, waarbij hij zoo de wettigheid als 
de juistheid van het bedrag van den aanslag 
betwistte; 

dat de Inspecteur bij beschikking van 
27 Febr. 1925 belanghebbende niet-ontvan
kelijk verklaarde in zijn bezwaar tegen de 
wettigheid, maar het bedrag van den aanslag 
met f 18.90 verminderde; 

dat belanghebbende tegen de beschikking 
van den Inspecteur in beroep kwam bij den 
Raad van Beroep en op nieuw de wettigheid 
van den aanslag bestreed, daarvoor aanvoe
rende, dat tegen den aanslag m de gemeente 
Bloemendaal niet binnen cien termijn om
schreven bjj art. 265i der gemeentewet be
zwaren zijn ingediend, zoodat die aanslag is 
onherroepelijk geworden en hij nu niet boven
dien als werkforens in de inkomstenbelasting 
der gemeente Amsterdam kon worden aan
geslagen ; 

dat de Raad van Beroep bij de bestreden 
beslissing de beschikking van der Inspecteur 
en den aanslag van belanghebbende in de 
inkomstenbelasting der gemeente Amsterdam 
vernietigde, daarbij onder meer overwegende : 

,,dat de beslissing van het door belangheb
bende tegen den aanslag aangevoerde bezwaar 
behoort tot de bevoegdheid van den Inspecteur 
en in beroep tot die van den Raad ; 

"dat zulks toch voortvloeit uit dé bepaling 
van art. 265c, der gemeentewet, zijnde immers 
het te beslissen geschil niet een als bedoeld 
hï! 8,rt. 265i gemee::i.tewi,t, hoedamg ges,,h,1 
bij Gt'df'f' ttrerde Staten van Noord-Holland 
had moeten worden aangebracht"; 

0., dat de Minister van Financiën hiertegen 
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heeft aangevoerd als middel vaa cassatie : 
Schending of verkeerde toepassing van de 

artt. 240. letter e, 243g, 265h en 265i der 
gemeentewet, doordat de Raad van Beroep 
den aanslag in de gemeentelijke inkomsten
belasting, opgelegd in de gemeente Amsterdam. 
heeft vernietigd ; 

0. omtrent het middel en ambtshalve: 
dat t usschen partijen verschil bestaat over 

de vraag of belanghebbende, hoewel krachtens 
art. 244a, onder 1°. der gemeentewet aange
slagen in de inkomstenbelasting der gemeente 
Bloemendaal, niettemin wettig kan worden 
aangeslagen krachtens datzelfde artikel onder 
3°. in de inkomstenbelasting der gemeente 
Amsterdam; 

dat het hier derhalve gaat om de toepassing 
van art" 244a der gemeentewet en bezwaren 
deze toepassing betreffende ingevolge art. 265i 
dier wet moeten worden voorgelegd aan Ge
deputeerde Staten der provincie Noord-Hol
land, nu bij die bezwaren aanslagen zijn betrok
ken in de belasting van gemeenten, beide in 
die provincie gelegen ; 

dat dit niet anders wordt, gelijk belangheb
bende schijnt te meenen, doordien tegen den 
aanslag in de inkomstenbelasting van de ge
meente Bloemendaal niet tijdig bezwaren 
overeenkomstig voormeld art. 265i zijn inge
diend; 

dat de R aad van Beroep derhalve zijne be
voegdheid is te buiten gegaan door eene ui t
spraak over het ingebrachte bezwaar te geven ; 

Vernietigt de bestreden uitspraak en hand
haaft de beschikking van den Inspeoteur. 

(W.) 

28 October 1926. BESLUIT tot aanvulling en 
wijziging van de reglementen voor de 
W'ednwen- en Weezenfondsen van Euro
peesche burgerlijke ambtenaren in Neder
landsch-Indië, van Europeesche officieren 
van het Nederlandsch-Indische Leger en 
van Europeesche militairen beneden den 
rang van officier bij de Koloniale troepen, 
zoomede tot aanvulling en wijziging van 
het reglement op het verleenen van pen
sioenen aan Europeesche locale ambtenaren 
in Nederlandsch-Indië en aan de weduwen 
en weezen dier ambtenaren en van de 
regelen voor het beheer enz. betreffende 
de pensioenfondsen voor de Indische lands
dienaren. S. 368. 

Wr.r WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen linister van 

Koloniën van 9 September 1926, 9° Afdeeling, 
Onderafdeeling AB, n°. 5; 

Den Raad van State gehoord (advies van 5 
October 1926, n°. 22); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 21 October 1926, 
9• Afdeeling, Onderafdeeling AB, n°. 63 ; 

Hebben $oedgevonden en verstaan : 
A. Het biJ artikel 1 van Ons besluit van 

17 Maart 1913, n°. 32 (Nederlandsch Staatsblad 
n°. 99, Indisch Staatsblad n°. 359, P1tblicatieblad 
van Curaçao 1919, n°. 92) vastgestelde R egle
ment voor het Weduwen- en Weezenfonds van 
Europeesche burgerlijke ambtenaren in Neder-

landsch-Indië, zooals het is gewijzigd en aan
gevuld bij Onze besluiten van 23 Augustus 
1913, n°. 61 (Nederlandsch Staatsblad n°. 358, 
I ndisch Staatsblad n°. 611, Publicatieblad van 
Curaçao 1919, n°. 92), 16 October 1918, n°. 75 
(Nederlandsch taatsblad n°. 568, Indisch Staats
blad 1919, n°. 201, Gouvernementsblad van 
S1triname 1920, n°. 80c, Publicatieblad van 
Curaçao 1919, n°. 97), 28 October 1919, n° . 109 
(Nederlandsch Staatsblad n°. 616, Indisch Staats
blad 1920, n°. 67, Gouvernementsblad van 
Suriname 1920, n°. 82, Publicatieblad van 
Curaçao 1920, n°. 6) en 8 Juli 1924, n°. 125 
(Nederlandsch Staatsblad n°. 348, Indisch Staats
blad n°. 458), ondergaat de volgende aanvul
lingen en wijzigingen : 

I. Artikel 12, lid 8 wordt gelezen : 
"8. In geval de deelgenoot geen inkomsten 

"van landswege geniet, moet de verschuldigde 
"contributie, zoo noodig verhoogd met de 
"rente, gestort worden in Nederland bij een 
"der door den Minister van Koloniën ingevolge 
"het eerste lid van artikel 50 aangewezen 
" bankinstellingen of bij den postchèque- en 
"girodienst, in Nederlandsch-Indië bij een der 
"algem.eene ontvangers van 's Lands kas of bij 
"eene door den Gouverneur-Generaal ingevolge 
"het tweede lid van artikel 50 aangewezen 
,,bankinstelling of bij den postchèque- en giro
"dienst, nadat deze aldaar is ingevoerd. De 
,,stortingen in Indië geschieden maandelijks, 
"die in Nederland driemaandelijks, m.et dien 
"verstande, dat in de laatste maand van elk 
,,kalenderkwartaal moet worden voldaan het
,,geen in" dat kwartaal invorderbaar is ge
,,worden. 

D eerste zin van lid 11 van dit artikel wordt 
gelezen: · 

,,vVanneer de contributie van een deelgenoot, 
,,die geen landsinkornsten geniet, met de ver
"schenen rente een jaar na het einde van het 
" kwartaal, waarover zij verschuldigd is, nog 
,,ni et is voldaan, houdt de nalatige op deel
,,genoot in het fonds te zijn." 

Lid 12 van dit artikel vervalt en de leden 13, 
14 en 15 worden de leden 12, 13 en 14. 

In het nieuwe lid 12 wordt het woord "achter
stallige" vervangen door "nog niet met toe
passing van lid 2 van artikel 16 geïnde" . 

IL In lid 1 van artikel 15 wordt tusschen 
de woorden "wordt" en "zooveel mogelijk" 
ingelascht: ,,, na aftrek van "de wegens termijn
betaling daarin opgenomen rente,". 

De lç_den 3, 4 en 5 worden vervangen door 
een nieuw lid 3, luidende : 

"3. Indien de bij de leden 1 en 2 bedoelde 
"inhoudingen niet voor het einde van het 
,,loopend kalenderjaar zijn afgeloopen, wordt, 
"tenzij om. eene bijzondere reden daarvan 
,, wordt afgezien, over de dan nog niet aange
"zuiverde gedeelten der schulden van den 
"overleden deelgenoot, van de maand van het 
"overlijden af, eene rente naar reden van vijf 
"ten honderd 's jaars bij het restant dier 
,,schulden geteld. 

,,Aan het einde van elk volgend kalenderjaar, 
,, waarin de inhoudingen niet geheel zijn afge
"loopen, wordt over de nog niet aangezuivercle 
"gedeelten der schulden eene rente van v13f 
"ten honderd over het volle jaar bij de schulden 
,,geteld." 

III. Het eenig !id van artikel 16 wordt 
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lid I ; aan het artikel wordt als tweede lid 
toegevoegd : 

"2. Bij verlies van het deelgenootschap 
;,tijdens het leven van den deelgenoot worden 
"de nog niet aangezuiverde gedeelten van 
,,zijne schulden aan het fonds terstond opeisch
" baar, ook in de gevallen waarin de voldoening 
,,dier schulden bij voortduring van het deel
,,genootschap in termijnen had kunnen ge
;,schieden. In deze gevallen wordt bij dadelijke 
"betaling over de nog verschuldigde termijnen 
"eene rente naar reden van vijf ten honderd 
,,'s jaars in mindering gebracht." 

IV. Lid 4 van artikel 22 wordt vervangen 
door de nieuwe leden 4 en 5 : 

,,4. De autoriteit, die ingevolge dit regle
,,ment een pensioen of onderstand heeft toege
"kend, zal, indien uitsluitend tengevolge van 
"een schrijf- of rekenfout het pensioen of de 
"onderstand op een te hoog bedrag blijkt te 
"zijn vastgesteld. haar besluit herzien bij een 
,,nieuw besluit, dat de gronden voor de her
"ziening moet bevatten. Aan de vermindering 
,,-van het pensioen of den onderstand zal geen 
,,terugwerkende kracht mogen worden toe-
,,gekend" . -

"5. Indien een reeds toegekend pensioen of 
"een reeds toegekende onderstand op een te 
" laag bedrag is vastgesteld, wordt de uitkeering 
,,door de autoriteit, die haar heeft toegekend, 
"verhoogd; het te weinig genotene wordt alleen 
,,over de laatste vijf jaren aan de rechthebben
"den ~itbetaald zonder bijberekening van 
,,rente. 

V. De laatste zin van lid 10 van artikel 29 
wordt gelezen : 

"Wanneer de contributie van den betrokkene 
"met de verschenen rente een jaar na het einde 
,,van het kwartaal waarover zij verschuldigd is, 
"nog niet is voldaan, houdt de nalatige op 
,,deelgenoot in het fonds te zijn." 

VI. Lid 13 van artikel 29 vervalt ; 
lid 14 wordt lid 13; in het nieuwe lid 13 

wordt het woord "achterstallige" vervangen 
door : ,,nog niet met toepassing van lid 2 van 
artikel 16 geïnde". 

VII. Lid 1 van artikel 50 wordt gelezen : 
" 1. In Nederland, wordt voor de ontvangsten 

"en betalingen van het fonds gebruik gemaakt 
,, van een of meer door den Minister van Kolo
"niën aan te wijzen bankinstellingen of van den 
,,postchèque- en girodienst." 

In lid 3 van dit artikel vervallen de woorden 
,,voor zoover de handelingen bij 's Rijks schat
"kist betreft in overleg met den Minister van 
,,Financiën," . . 

VIII. Artikel 54 wordt gelezen : 
"1. Zij, die meenen, dat dit reglement of 

"de daarbij behoorende overgargsbepalingen 
"ten onrechte of niet op de juiste wijze op hen 
"worden toegepast of dat ten onrechte op 
"grond van dit reglement van hen eene betaling 
,,wordt gevorderd, kunnen binnen zes maanden, 
"nadat die toepassing is aangevangen of die 
"betaling is gevorderd, onder uiteenzetting 
"hunner bezwaren, op Ons een beroep doen 
"bij een door tusschenkomst van den l'liinister 
,,van Koloniën in te dienen verzoekschrift, 
,,waarop Wij eene met redenen omkleede be
,,slissing nemen." 

"2. Door de indiening van het in lid 1 
"bedoelde verzoekschrift wordt de toepassing 
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,, van dit reglement en de verplichting tot be
"taling van hetgèen op grond van dit reglement 
,, wordt gevorderd, niet opgeschort, doch het
"geen volgens Onze beslissing aan het fonds 
,,onverschuldigd is betaald, wordt aan de recht
" hebbenden teruggegeven met bijtelling van 
"enkelvoudige rente naar reden van vijf ten 
,,honderd 's jaars." 

B. Het bij Ons besluit van 27 September 
1923 n°. 67 (Nederlandsch Staatsblad n°. 466, 
Indisch Staatsblad n°. 543, Gouvernementsblad 
van Suriname n°. 89, Publicatieblad van Curaçao 
n°. 9l) vastgestelde Reglement voor het We
duwen- en Weezenfonds der Europeesche offi
cieren van het Nederlandsch-Indische leger, 
zooals het is gewijzigd en aangevuld bij Ons 
besluit van 22 Maart 1926 n°. 25 (Nederlandsch 
Staatsblad n°. 48, Gouvernementsblad van Suri
name n°. 61) ondergaat de volgende aanvul
lingen en wijzigingen : 

I. Artikel 12, lid 3, wordt gelezen : 
"3. In geval de deelgenoot geen inkomsten 

"van landswege geniet, moet de verschuldigde 
,,contributie, zoo ·noodig verhoogd met de rente, 
"gestort worden in N ederlond bij een der door 
"den Minister van Koloniën ingevolge het 
,,eerste lid van artikel 46 aangewezen bank
,,instellingen of bij den postchèque- en giro
"dienst, in Nederland,Jch-Indië bij een der 
"algemeene ontvangers van 's Lands kas of bij 
"eene door den Gouverneur-Generaal ingevolge 
"het tweede lid van artikel 46 aangewezen 
,,bankinstelling of bij den postchèque- en giro
"dienst, nadat deze aldaar is ingevoerd, in 
"Suriname of Curaçao bij een der ontvangers 
,,en betaalmeesters. De stortingen in Indië ge
"schieden maandelijks, die in Nederland, in 
"Suriname en Curaçao driemaandelijks, met 
"dien verstande, dat in de laatste maand van 
"elk kalenderkwartaal moet worden voldaan 
,,hetgeen .~n dat kwartaal invorderbaar is ge
,,worden. 

De eerste zin van lid 6 van dit artikel wordt 
gelezen: · 

,,Wanneer de contributie van een deelgenoot, 
,,die geen landsinkomsten geniet, met de ver
"schenen rente een jaar na het einde van het 
"kwartaal, waarover zij verschuldigd is, nog 
,,niet is voldaan, houdt de nalatige op deel
,,genoot in het fonds te zijn." 

Lid 7 van dit artikel vervalt en de leden 8, 
9, 10 en 11 worden de leden 7, 8, 9 en 10. 

In het nieuwe lid 7 wordt het woord "achter
,,stallige" vervangen door : ,,nog niet met toe
,,passing van lid 2 van artikel 16 geïnde" . 

II. In lid 1 van artikel 15 wordt tusschen 
de woorden "wordt" en "zooveel mogelijk" 
ingelascht:,,, na aftrek van de wegens termijn
,, betaling daarin opgenomen rente,". 

De leden 3, 5 en 6 van dit ar tikel worden 
vervangen door een nieuw lid 3, luidende : 

"3. Indien de bij de leden I en 2 bedoelde 
"inhoudingen niet voor het einde van het 
loopende kalenderjaar zijn afgeloopen, wordt, 
"tenzij om eene bijzondere reden daarvan wordt 
"afgezien, over de dan nog niet aangezuiverde 
"gedeelten der schulden van den overleden 
"deelgenoot, van de maand van het overlijden 
"af, eene rente naar reden van vijf ten honderd 
,,'s jaars bij het restant dier schulden geteld. 
,,Aan het einde van elk volgend kalenderjaar, 
,,waarin de inhoudingen niet geheel zijn afge-
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" IoopLn, wordt over de nog niet aangezuiverde 
"gedeelten der schulden eene rente van vijf ten 
"honderd over het volle jaar bij de schulden 
,,geteld." 

III. H et eenig lid van artikel 16 wordt 
lid 1; aan het artikel wordt als tweede lid 
toegevoegd : 

"2. Bij verlies van het deelgenootschap 
"tijdens het leven van den deelgenoot worden 
"de nog niet aangezuiverde gedeelten van zijne 
,,schulden aan het fonds t erstond opeischbaar, 
"ook in de gevallen, waarin de voldoening dier 
,,schulden bij voortduring van het deelgenoot
,,schap in termijnen had k unnen geschieden. 
"In deze gevallen wordt bij dadelijke betaling 
"over de nog verschuldigde termijnen eene rente 
"naar reden van vijf ten honderd 's jaars in 
,,mindering gebracht." 

IV. Lid 4 van artikel 22 wordt vervangen 
door de volgende leden 4 en 5 : 

,,4. De autoriteit, die ingevolge dit regle
,,ment- een pensioen of onderstand heeh toe
"gekend, zal, indien uitsluitend tengevolge van 
"een schrijf- of rekenfout het pensioen of de 
"onderstand op een te hoog bedrag blijkt te 
"zijn vastgesteld, haar besluit herzien bij een 
,,nieuw .besluit, dat de gronden voor de her
"ziening moet bevatten. Aaq de vermindering 
"van het pensioen of den onderstand zal geen 
,,terugwerkende kracht mogen worden toege
,,kend." 

"5. Indien een reeds toegekend pensioen of 
"een reeds toegekende onderstand o:p een te 
"laag bedrag is vastgesteld, wordt de mtkeering 
,,door de autoriteit, die haar heeft toegekend, 
"verhoogd; het te weinig genotene wordt 
,,alleen over de laatste vijf jaren aan de recht
"hebbe~den uitbetaald zonder bijrekening van 
,,rente. 

V. De laatste alinea van lid 11 van artikel 29 
wordt gelezen : 

"Wanneer de contributie van den betrokkene 
"met de verschenen rente een jaar na het einde 
,, van het kwartaal, waarover zij verschuldigd is, 
"nog niet is voldaan, houdt de nalatige op 
,,deelgenoot in het fonds te zijn." 

VI. Lid 14 van artikel 29 vervalt; de leden 
15 en 16 worden de leden 14 en 15; in het 
nieuwe lid 14 wordt het woord "achterstallige" 
vervangen door : ,,nog niet met toepassing van 
,,lid 2 van artikel 16 geïnde". 

VII. In artikel 40 wordt het getal 15 ver
anderd in 14 en in de tweede alinea van artikel 
42 het getal 16 in 15. 

VIII. Lid 1 van artikel 46 wordt gelezen: 
"1. In Nederland wordt voor de ontvangsten 

"en betalingen van het fonds gebruik gemaakt 
,,van een of meer door den Minister van Kolo
"niën aan te wijzen bankinstellingen of van 
,,den postchèque- en girodienst." 

In lid 3 van dit artikel vervallen de woorden : 
,,voor zoover de handelingen bij 's Rijks Schat
"kist betreft in overleg met den Minister van 
,,Financiën;''. 

IX. Artikel 50 wordt gelezen : 
" 1. Zij, die meenen, -dat dit reglement of de 

"daai·bij behoorende overgangsbepalingen ten 
"onrechte of niet op de juiste wijze op hen 
"worden toegepast of dat ten onrechte op 
,,grond van dit regiem.ent van hen eene beta
"ling wordt gevorderd, kunnen binnen zes 
,,maanden, nadat die toepassing is aange-

"vangen of die betaling is gevorderd, onder 
"uiteenzetting hunner bezwaren, op Ons een 
"beroep doen bij een door tusschenkomst van 
,,den Minister van Koloniën in te dienen ver
,,zoekschrift, waarop "Vij eene met redenen om
,,kleede beslissing nemen." 

"2. Door de indiening van het in lid 1 
"bedoelde verzoekschrift wordt de toepassing 
,,van dit reglement en de verplichting tot be
"taling van hetgeen op grond van dit reglement 
" wordt gevorderd, niet opgeschort, doch hetgeen 
,,volgens Onze beslissing aan het fonds onver
,,schuldigd is betaald, wordt aan de recht
"hebbenden t eruggegeven met bijtelling van 
"enkelvoudige rente naar reden van vijf ten 
,,honderd 's jaars." 

C. Het bij artikel 1 van Ons besluit van 
8 Juli 1924 n°. 124 (Nederlandsch Staatsblad 
n°. 347, Indisch Staatsblad n°. 419, Gouverne
mentsblad van Suriname n°. 67, Publicatieblad 
van Curaçao no. 56) vastgestelde Reglement 
voor het Weduwen- en Weezenfonds van Eu
ropeesche militairen beneden den rang van 
officier bij de Kolonia.Ie troepen, zooals het ii. 
aangevuld en gewijzigd bij Ons besluit van 
21 December 1_925 n°. 44 (Nederlandsch Staats
blad n°. 477, Indisch Staatsblad 1926, n°. 99, 
Gouvernementsblad van Suriname 1926, n°. 22, 
Publicatieblad van Curaçao 1926, n° . 16} 
ondergaat de volgende aanvullingen en wijzi
gingen: 

I. De eerste alinea van artikel 8 wordt 
gelezen: 

"In geval de deelgenoot geen inkomsten van 
,,landswege geniet, moet de verschuldigde con
"tributie gestort worden in Nederland bij een 
"der door den Minister van Koloniën ingevolge 
,,§ 1 van artikel 37 aangewezen bankinstellingen 
,,of bij den postchèque- en girodienst, in Neder
"landsch-Indië bij een der algemeene ontvangers 
"van 's Lands kas, in Suriname of Curaçao bij 
"een der ontvangers en betaalmeesters, dan 
"wel in de drie genoemde deelen van het Rijk 
,, bij eene ingevolge § 2 van artikel 37 aange
,, wezen bankinstelling of bij den postchèque
,,en girodienst, nadat deze aldaar is inge
voerd.' ' 

II. In artikel 10 wordt tusschen § 3 en 
§ 4, welke laatste wordt aangeduid als § 5, 
een nieuwe paragraaf ingevoegd met het num
mer 4, luidende : 

,,§ 4. Indien de bij de paragrafen l, 2 en 3 
"bedoelde inhoudingen niet voor het einde van 
,,het loopend kalenderjaar zijn afgeloopen, 
,,wordt, tenzij om eene bijzondere reden daar
"van wordt afgezien, over de dan nog niet 
"aangezuiverde gedeelten der schulden van den 
"overleden deelgenoot, van de maand van het 
"overlijden af, eene rente naar reden van vijf 
,,ten honderd 's jaars bij het restant dier schul
"den geteld. Aan het einde van elk volgend 
,,kalenderjaar, waarin de inhoudingen niet ge
"heel zijn afgeloopen, wordt over de nog niet 
"aangezuiverde gedeelten der schulden eene 
"rente van vijf ten honderd over het volle jaar 
,,bij de schulden geteld." 

III. De derde alinea van artikel 11 vervalt. 
IV. Jn artikel 15 wordt de eerste alinea 

aangeduid met § 1 en de tweede met § 3 ; 
daartusschen wordt een nieuwe paragraaf in
gevoegd, luidende : 

,,§ 2. Bij verlies van het deelgenootschap 
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"tijdens het leven van den deelgenqot worden 
"de nog niet aangezuiverde gedeelten van zijne 
,,schulden aan het fonds terstond opeischbaar, 
"ook in de gevallen, waarin de voldoening 
,,dier schulden bjj voortduring van het deel
,,genoot schap in termijnen had kunnen .ge
schieden. " 

In de nieuwe § 3 van dit artikel wordt ,,§ 2" 
veranderd in ,,§§ 2 en 4". 

V. Artikel 27 wordt gelezen: 
,,§ 1. De autoriteit, die ingevolge dit regle

,,m ent eon pensioen of onderstand heeft toe
"gekend, zal, indien uitsluitend tengevolge van 
"een schrijf- of rekenfout het pensioen of de 
"onderstand op een te hoog bedrag blijkt te 
"zijn vastgesteld, haar ·besluit herzien bij een 
,,nieuw besluit, dat de gronden voor de her
"ziening moet bevatten. Aan de vermindering 
"van het pensioen of den onderstand zal geen 
,,terugwerkende kracht mogen worden toege-
kend" 

" ,,§ 2. Indien een reeds toeaekend pensioen 
"of een reeds toegekende onderstand op een 
,,te laag bedrag is vastgesteld, wordt de uit
,,keering door de autoriteit, die haar heeft toe
"gekend, verhoogd ; het te weinig genotene 
"wordt alleen over de laatste vijf jaren aan de 
,,rechthebbenden uitbetaald zonder bijbereke
,,ning van rente." 

VI. § 1 van artikel 37 wordt gelezen : 
,,§ 1. In Nederland wordt voor de ontvang

,,sten en betalingen van het fonds gebruik ge
"maakt van een of meer door den Miuister van 
" Koloniën aan te wijzen bankinstellingen of 
,,van den postchèque- en girodienst." 

In § 3 van dit artikel vervallen de woorden : 
,, voor zoo ver de handelingen bij 's Rijks Schat
"kist betreft in overleg met den Minister van 
,,Financiën,". 

VII. Artikel 41 wordt gelezen : 
,,§ 1. Zij, die meenen, dat dit reglement of 

" de daarbij behoorende overgangsbepalingen 
"ten onrechte of niet op de juiste wijze op hen 
"worden toegepast of dat ten onrechte op grond 
"van dit reglement van hen eene betaling wordt 
"gevorderd, kunnen binnen zes maanden, nadat 
"die toepassing is aangevangen of die betaling 
,,is gevorderd , onder uiteenzetting hunner be
"zwaren, op Ons een beroep doen bij een door 
"tusschenkomst van den Minister van Koloniën 
"in te dienen verzoekschrift, waarop Wij eene 
,,met redenen omkleede beslissing nemen." 

,,§ 2. Door de indiening van het in ~ 1 
"bedoelde verzoekschrift wordt de toepassing 
"van dit reglement en de verplichting tot 
,,betaling van hetgeen op grond van dit regle
"ment wordt gevorderd, niet opgeschort, doch 
"hetgeen volgens Onze beslissing aan het fonds 
,,onverschuldigd is betaald, wordt aan de recht
"hebbenden teruggegeven met bijtelling van 
"enkelvoudige rente naar reden van vijf ten 
,,honderd 's jaars." 

D. I. H et bij Ons besluit van 4 Augustus 
1920, n°. 58 (Nederlandsch Staatsblad n°. 684, 
Indisch Staatsblad n°. 836) vastgestelde R egle
ment op het verleenen van pensioenen aan 
E uropeesche locale ambtenaren in Nederlandsch 
Indië en aan de weduwen en weezen dier amb
tenaren ondergaat de volgende aanvullingen en 
·wijzigingen : 

Artikel 34, lid 2, wordt gelezen : 
" 2. In geval de deelgenoot geen inkomsten 

,,geniet als in lid 1 bedoeld, moet de verschuldig
,,de bijdrage, zoo noodig verhoogd met de rente, 
"gestort worden in Neder"land bij een der door 
" den Minister van Koloniën ingevolge het 
,,eerste lid van artikel 62 aangewezen bank
,,instellingen of bij den postchèque- en giro
,,dienst, in Nederlandsch-lndië bij een der alge
" meene ontvangers van 's Lands kas of bij eene 
"door den Gouverneur-Generaal, ingevolge het 
,,tweede lid van artikel 62 aangewezen bank
,,instelling of bij den postch èque- en girodienst, 
"nadat deze a ldaar is ingevoerd. De stortingen 
,,in I ndië geschieden maandelijks, die in Neder
"land driemaandelijks, met dien verst ande, dat 
" in de laatste maand van elk kalenderkwartaal 
"moet worden voldaan hetgeen in dat kwartaal 
,,invorderbaar is geworden." 

De eerste zinsnede van lid 5 van dat artikel 
wordt gelezen : 

,,Wanneer de contributie van een deelgenoot, 
,,die geen landsinkomsten geniet, met de ver
"schenen rente een jaar na het einde van het 
"kwartaal, waarover zij verschuldigd is, nog 
"niet is voldaan, houdt de nalatige op deelgenoot 
,,in het fonds t e zijn." 

Lid 7 van dat artikel vervalt ; 
de leden 8 tot en met 21 worden de leden 7 

tot en met 20. 
In het nieuwe lid 7 wordt het woord "achter

,,stallige" vervangen door : ,,nog niet met toe
"passing van lid 2 van artikel 50 van hem 
,,geïnde''. 

In de eerste alinea van het nieuwe lid 8 
wordt het cijfer 8 vervangen door 7, in het 
nieuwe lid 14 het getal 12 door 11 en in het 
nieuwe lid 20 het getal 14 door 13 . 

Il. Artikel 44 wordt gelezen : 
,, 1. De autoriteit, die ingevolge dit regle

,,ment een pensioen of onderstand heeft toe
"gekend, zal, indien uitsluitend tengevolge van 
"een schrijf- of rekenfout het pensioen of de 
"onder~tand op een te hoog bedrag blijkt t e zijn 
"vastgesteld, haar besluit herzien bij een nieuw 
" besluit, dat de gronden voor de herziening moet 
,,bevatten. Aan de vermindering van het pen
"sioen of den onderstand zal geen terugwerkende 
,,kracht mogen worden toegekend." 

"2. Indien een r eeds toegekend pensioen of 
"een reeds toegekende onderstand op een te 
" laag bedrag is vastgesteld, wordt de uitkeering 
,,door de autoriteit, die haar heef• toegekend, 
"verhoogd; het te weinig genotene wordt alleen 
,,over de laatste vijf jaren aan de rechtbebben
"den ~itbetaald zonder bijberekening van 
,,rente. 

III. Ret eenig lid van artikel 50 wordt lid 1 ; 
aan het artikel wordt als tweede lid toegevoegd : 

" 2. Bij verlies van het deelgenootschap 
"tijdens het leven van den deelgenoot worden 
,. tl<' nog niet aangezuiverde gedeelten van zijne 
.,schulden aan het fonds terstond opeiscbbaar, 
"ook in de gevallen waarin de voldoening dier 
,,schulden bij voortduring van het deelgenoot
,,schap in terwijnen had kunnen geschieden. 
"ln deze gevallen wordt bij dadelijke betaling 
"over de nog verschuldigde termijnen eene 
"rente naar reden van vijf tén honderd 's jaars in 
,,mindering gebracht." 

I V. In lid 1 van ar•ikel 52 wordt tusscben 
de woorden "wordt" en "zooveel mogelijk" 
ingelascht:,,, na aftrek van de wegens termjjn
,,betaling daarin opgenomen rente,". 
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· De leden 3, 4 en 5 van dat artikel worden 
vervangen door een nieuw lid 3, luidende : 

"3 . Indien de bij de leden l en 2 bedoelde 
"inhoudingen niet voor het einde van het 
,,loopend kalenderjaar zijn afgeloopen, wordt, 
"tenzij om eene bijzondere reden daarvan wordt 
"afgezien, over de dan nog niet aangezuiverde 
"gedeelten der schulden van den overleden 
"deelgenoot, van de maand van het overlijden 
" af, eene rente naar reden van vijf ten honderd 
,. 's jaars bjj het restant dier schulden geteld. 
,.Aan het eincle van elk volgencl kalenderjaar, 
,,waarin de inhoudingen niet geheel zijn afge
"loopen, wordt over de nog niet aangezuiverde 
"gedeelten der schulden eene rente van vijf 
" ten honderd over het volle jaar bij de schulden 
,.geteld." 

V. Lid 1 van ar'.ikel 62 wordt gelezen : 
" 1. Jn Nederland "IÇOrdt, voor de ontvangsten 

"en betalingen van het Fonds gebruik gemaakt 
., van een of meer door den Minister van Kolo
" niën aan te wijzen bankinstellingen of van 
.,den postchèque- en girodienst." 

Jn lid 3 van dit artikel vervallen de woorden : 
,. voor zoover de handelingen bij ' s 11ijks Schat
"kist betreft in overleg :tret den Minister van 
,,Financiën,". 

VI. Artikel 68 "'ordt gelezen : 
" l. Zij, die meenen, dat dit re~lement ten 

"onrechte of niet op de juiste wijze op hen 
" wordt toegepast of dat ten onrechte op grond 
"van dit reglement van hen eene betaling wordt 
"gevorderd, kunnen binnen zes maanden, nadat 
" die toepassing is aangevangen of die betaling 
,,is gevorderd, onder uiteenzetting hunner be
"zwaren, op Ons een beroep doen bij een door 
" tusschenkomst van den Minister van Koloniën 
" in te dienen verzoekschrift, waarop Wij eene 
,,met redenen omkleede besiissing nemen." 

"2. Door de indiening van het in lid 1 
" bedoelde verzoekschrift wordt de toepassing 
.,van dit reglement en de verplichting tot be
" taling van hetgeen op grond van dit reglement 
., wordt gevorderd, niet opgeschort, doch het
"geen volgens Onze beslissing aan het fonds 
,,onverschuldigd is betaald, wordt aan de recht
"hebbenden teruggegeven met bijtelling van 
"enkelvoudige rente naar reden van vijf ten 
.,honderd 's jaars." 

E. Ons besluit van 16 October 1918, n°. 73 
(Yederlandsch Staatsblad n°. 566, Indisch Staats
b/,ad 1919, n°. 199, Gouvernementsblad van 
Suriname 1920, n°. 80 A, Publicatieblad van 
Curaçao 1919, n°. 95) tot vaststelling van tl" 
regelen voor het beheer enz., betreffende de 
pensioenfondsen voor de Indische Landsdiena
ren, zooals het is aangevuld bij Ons besluit van 
19 Juni 1922, n°. 87 (Nederlandsch Staatsblad 
n°. 414, Indisch Staatsblad n°. 591) ondergaat 
de volgende aanvullingen en wijzigingen: 

I. Lid 1 van artikel 11 wordt gelezen : 
" 1. In Nederland wordt voor de ontvangsten 

"en betalingen van de Fondsen gebruik gemaakt 
"van een of meer door den Miniilter van Koloniën 
"aan te wijzen bankinstellingen of van den 
.,postchèque- en girodienst." 

In lid 3 van dit artikel vervallen de woorden 
,, voor zoover de handelingen bij 's Rijks Schat
"kist betreft in overleg met Onzen Minister 
,, van Financiën,''. 

II. Lid 1 van artikel 14 wordt gelezen: 
"1. Zij, ctie meenen, dat artikel 2 of artikel 3 

"van dit besluit ten onrechte of niet op de 
., juiste wijze op hen wordt toegepast, kunnen, 
"onder uiteenzetting hunner bezwaren, op Ons 
"een beroep doen bij een door tusschenkomst 
.,van den Minister van Koloniën in te dienen· 
"verzoekschrift, waarop Wij eene met redenen 
.,omkleede beslissing nemen." 

III. In lid 2 van artikel 14 wordt tusschen 
de woorden "worden" en "in Nederland" in
gevoegd : ., , na indiening door de belang
.,hebbenden van een gemotiveerd verzoek
,, schrift,,,. 

Onze Minister van Koloniën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 2 ten October 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Koloniën, KONINGSBERGER. 
( Uitgeg. 11 Nov. 1926.) 

28 Octcber 1926. KoNINXLIJK BESLUIT . 
Waar een K. B. als bedoeld in art. 19 

tweede lid ontbreekt, en geen gemeen
schappelijke regeling als bedoeld in het 
vierde liél is gemaakt, hebben Ged. Staten 
terecht goedkeuring onthouden aan een 
raadsbesluit tot opheffing der eenige in de 
gemeente bestaande openbare lagere school. 

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

den Raad der gemeente Montfoort tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht 
van 18 Augustus 1925, 3• afd., waarbij goed-. 
keuring is onthouden aan zijn besluit van 
7 April 1925, om de eenige in die gemeente 
bestaande openbare lagere school op te heffen 
eene maand na de dagteekening, waarop bij 
eindbeslissing de goedkeuring aan dit besluit 
zal zijn verleend ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de ge
schillen van bestuur, gehoord, advies van 
23 December 1925, n°. 1133 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
23 October 1926, n°. 5237, afd. L. O.A. ; 

0. dat de Raad der gemeente Montfoort in 
zijne vergadering van 7 April 1925 heeft be
sloten de eenige in deze gemeente bestaande 
openbare lagei:_e school op te heffen één maand 
na de dagteekening, waarop bij eindbeslissing 
de goedkeuring aan dit besluit zal zijn verleend, 
daarbij overwegende, dat de openbare lagere 
school sedert 1 Januari 1925 7 leerlingen telt, 
en dat zich in Januari 1925, tijd van toelating, 
geen enkele nieuwe leerling heeft aansemeld ; 
dat de 7 leerlingen, die thans nog ziJn inge
schreven, behooren tot vier gezinnen, waarvan 
er uit twee te zamen 5 k.inderen ter school 
gaan, doch dat van die twee gezinnen gezegd 
kan worden, dat zij hier tijdelijk wonen bij 
gebrek aan eene woning in de plaats, waar 
de hoofden dier gezinnen werk hebben, terwijl 
één ctier gezinnen binnenkort weer vertrekt ; 
dat uit de ~ezinnen hiervoren genoemd nog 
3 kinderen zijn te wachten als leerling van de 
openbare school, doch dat uit diezelfde gezin
nen dan ook weer 3 kinderen niet meer leer
plichtig zullen zijn, zoodat het getal vermoe
delijk nimmer meer dan 7 zal bedragen ; dat · 
dus uit een en ander blijkt, dat in deze ge
meente naast de drie bijzondere scholen, geen 
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behoefte meer bestaat aan eene openbare 
school ; dat deze gemeente zich . in verbinding 
lieeft gesteld met de gemeente Linschoten (in 
welke gemeente zich eene openbare lagere 
school bevindt, die geen 4 K.M. van deze 
gemeente is verwijderd) om eene gemeen
schappelijke regeling aan te gaan, voor het 
geval dat er nog ouders overblijven of zich 
Iüer mochten vestigen, die de voorkeur geven 
aan openbaar lager onderwijs; dat Gedepu
·t eerde Staten van Utrecht bij besluit van 
18 Augustus 1925 aan dit raadsbesluit de 
goedkeuring hebben onthouden, daarbij over
wegende, dat de hierbedoelde openbare school 
door acht leerplichtige kinderen wordt bezocht, 
de opheffing derhalve in strijd zoude zijn met 
het bepaalde bij a rt. 19, tweede lid, tweeden 
'Zin, der Lager-onderwijswet 1920 en het raads
besluit mitsdien niet voor goedkeuring vatbaar 
moet worden geacht; dat de Raad van Mont
foort in beroep aanvoert, dat de Raad tot 
opheffing der eenige openbare school besloot, 
wijl het aantal leerlingen 7 bedroeg, welk aan
tal kort daarop daalde tot 5; dat Gedepu
teerde Staten echter de goedkeuring onthielden, 
op grond dat het leerlingen-aantal 8 bedraagt; 
dat Gedeputeerde Staten echter hebben mede
geteld 3 kinderen, van wie het niet vaststond 
of zij tot de bevolking der gemeente Montfoort 
behoorden, hetgeen eerst later bleek niet zoo 
te zijn, zoodat eerst na 18 Augustus die 3 kin
deren van de openbare lagere school verwij
<lerd zijn ; dat al gingen deze kinderen op 
18 Augustus nog op gemelde school, zij toch 
niet tot de schoolbevolking dienden mede
gerekend te worden, wijl toen r eeds vaststond, 
dat zij slechts een of tweemaal per week in 
de gemeente Montfoort overnachten ; dat eene 
stijging van het leerlingen-aantal boven 7 niet 
te wachten is, tenzij zich uit andere gemeenten 
gezinnen zouden vestigen, die openbaar onder
wijs voor hunne kinderen verlangden, hetgeen 
echter niet t e verwachten is, daar vestiging 
uit andere gemeenten in de gemeente Mont
foort zeer zelden voorkomt; dat zich in de 
naburige gemeente Linschoten eene openbare 
school bevindt, die binnen 4 K.l\i. van de 
woningen der betrokken ouders uit de ge
meente Montfoort gelegen is, terwijl het ge
meentebestuur van Linschoten zich bereid 
heeft verklaard met de gemeente Montfoort 
eene gemeenschappelijke r egeling desgewenscht 
te willen aangaan ten opzichte van het school
bezoek aldaar uit de gemeente Montfoort ; 

0. dat de eenige in eene gemeente bestaande 
openbare school slechts kan worden opgeheven 
in het geval voorzien in art. 195, vierde en 
vijfde lid, der Grondwet, en in art. 19 der 
Lager-onderwijswet 1920; dat nu met name 
Ons besluit bedoeld in art. 19, tweede lid, der 
Lager-onderwijswet 1920, ontbreekt en geen 
gemeenschappelijke regeling is gemaakt, als 
bedoeld in art. 19, lid 4, der Lager-onderwijswet 
1920, het besluit van Gedeputeerde Staten tot 
onthouding van goedkeuring aan het raads
besluit tot opheffing der eenige in de gemeente 
Montfoort bestaande openbare lagere school, 
moet worden gehandhaafd ; 

Gezien de genoemde wetten ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

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

Wetenschappen is belast enz. (A. B.) 

1 28 October 1926. KONINKLIJK BESLUIT. 
Waar het 18 lid van art. 75 voorschrijft 

dat het besluit binnen een week aan het 
schoolbestuur moet worden mede~edeeld,• 
moet daaronder in verband met lict 2 wor
den verstaan het met · redenen omkleede 
besluit. Nu dit in cast' niet is geschied, 
moet de gemeenteraad geacht worden, in 
verband met het 1 e lid van art. 76, tot 
medewerking aan den voorgenomen school
bouw te hebben besloten met het eindigen 
va'l den term\jn van drie maanden na den 
dag der aanvrage. 

WIJ WILHELMINA, ENZ.; 
Beschikkende op de beraepen, ingesteld door 

a. den gemeenteraad van Heukelum ; b. A. Roza 
en zes anderen, ouders van schoolgaande kin
deren te Spijk, gemeente Heukelu:n, tegen het 
be~luit van Gedeputeerde Staten van Zuid
Holland van 20 April 1926, n°. 18, waarbij met 
vernietiging van het besluit van genoemden 
raad van 24 September 1925, houdende wei
gering tot medewerking voor den bouw en de 
inrichting van een schoolgebouw ten behoeve 
van de vereeniging tot stichting en instand
houding van de school met den Bijbel te Spijk, 
is bepaald, dat die medewerking alsnog moet 
worden verleend ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, ad vies van 
6 October 1926, n°. 887 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
25 October 1926, n°. 12644, afd. L. O. F.; 

0. dat de Raad van Heukelum in zijn e 
vergadering van 24 September 1925 afwijzend 
heeft beschikt op de aanvrage van het bestuur 
der vereeniging tot stichting en instandhonding 
var de school met den Bijbel -oo ~ .dd. 
13 Juli 1925 om de benoodigde gelden beschik
baar t e stellen voor den bouw en de inrichting 
van eene bijzondere lagere school ; 

dat, nadat het schoolbestuur van dit besluit 
bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland in 
beroep was gekomen, dit college bij besluit van 
20 April 1926, met vernietiging van het bestreden 
raadsbesluit, heeft bepaald dat de gevraagde 
medewerking door den Raad van Heukelum 
alsnog moet worden verleend; dat Gedepu• 
teerde Staten äaarbij hebben overwogen, dat 
yolgens een aan hun college overgelegd afschrift 
uit de notulen van het verhandelde in de ver
gadering van den Raad van 24 September 
1925, 's Raads afwijzende beschikking hierop 
gegrond is, dat ten tijde van de indiening der 
aanvrage redelijkerwijze niet kon worden aan
genomen, dat het wettelijk vereischt aantal 
kinderen, voor wie plaatsing op de nieuwe 
school was verzocht, aanwezig was ; dat ter 
motiveering hiervan in het afschrift van de 
notulen er op wordt gewezen, dat bij een 
ingesteld onderzoek gebleken is, dat niet bij 
alle ouders de wil heeft voorgezeten, om ten 
tijde van het afleggen der verklaring, bedoeld 
in art. 73, eerste lid, a, der Lager-onderwijswet 
1920 hunne kinderen naar de nieuwe school 
te zenden, terwijl dat onderzoek voorts heeft 
uitgewezen, dat eenige kinderen, voor wie 
plaatsing is gevraagd, hetzij wegens het be
reiken van den niet meer leerplichtigen leef
tijd, hetzij wegens vertrek uit de gemeente, 
de te stichten ~chool niet meer zullen bezoeken ; 
dat dientengevolge de aanvrage van het school-
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bestuur, vermeldende de namen van 46 kin
deren, voor niet meer dan 35 à 38 leerlingen 
kan worden geldig gemaakt en mitsdien niet 
voor inwilliging vatbaar is ; dat blijkens een 
aan Gedeputeerde Staten overgelegd schrijven 
van Burgemeester en Wethouders van H eu
kelum van 1 October 1925, n°. 296/32, aan 
het schoolbestuur van 's Raads afwijzende 
beschikking van 24 September 1925 mededeeling 
is gedaan bij een n iet met redenen omkleed 
besluit ; dat dientengevolge is gehandeld in 
strijd met het bepaald e in den slotzin van het 
tweede lid van art. 75 der wet; dat Burge
meest er en vVethollders na op het beroepschrift 
te zijn gehoord, weliswaar onder dagteekening 
van 5 November 1925, n° . 349/32, aan hu,n 
college hebben bericht, dat aan het school
bestuur a lsnog een afschrift van het verhan
delde in 's RaadB vergadering van 24 September 
1925 is toegezonden, maar da t hierdoor het ge
meentebestuur n iet geach t kan worden te 
hebben voldaan aan het voorschrift, vervat in 
den slotzin van het tweede lid van art. 75 der 
wet ; dat mitsdien het besluit van den Raad, 
als niet voldoende aan den eisch in laatst
aangehaald wet sartikel gesteld, dat een besluit 
van den Raad tot weigering der in art. 72 der 
wet bedoelde medewerking met redenen moet 
zijn omkleed , wegens strijd met de wet ver
n ietigd moet worden ; dat de v raag, of de 
aanvrage geacht moet worden te voldoen aan 
de eischen, omschreven in art. 73, eerste lid, 
sub a, der wet, bevestigend moet worden be
antwoord ; dat immers uit het rapport van 
den H oofdinspecteur van het lager onderwijs 
in de derde hoofdinspectie gebleken is, dat 
r edelijker wijze mocht worden verwacht, dat 
ten t ij de van de indiening der aanvrage door 
het schoolbestuur, het wettelijk vereischt aantal 
kinderen de school, tot oprichting waarvan 
medewerking is gevraagd, zou bezoeken; 

dat van dit besluit van Gedepllteerde Staten 
de R aad van Heukelum en A. Roza en zes 
anderen, ouders van schoolgaande kinderen te 
Spijk, gemeente H eukelum, hij Ons in beroep 
zijn gekomen ; dat de gemeenteraad aanvoert, 
dat weliswaar aan het schoolbestuur het be
sluit is medegedeeld en niet de redenen van 
weigering, doch dat de wet zulks niet eischt, 
daar art. 75, lid 1, der Lager-onderwijswet 
1920 slechts mededeeling "van het besluit" 
voorschrijft ; dat hieronder niet anders kan 
zijn bedoeld dan het besluit als zoodanig, daar 
anders b jj openbaarmaking daarvan ook de 
redenen daarvan zouden moeten worden ge
publiceerd ; dat dit ook n iet noodig is, daar 
art. 4 van Ons beBluit van 31 December 1920 
(Stbl. n°. 953) kostelooze inzage der desbetref
fende stukken waarborgt; dat de weigering 
geschiedde bij met redenen omkleed besluit ; 
dat de medewerking is geweigerd, omdat niet 
aan de in art. 73 der wet omschreven eischen 
was voldaan ; dat immers voordat de Raad 
beslist had, de aanvrage waarop de namen 
van 46 kinderen voorkwamen, slechts bleek 
te gelden voor 35 à 38 kinderen in plaats van 
voor 40, het vereischtc aantal; dat derhalve 
Gedeputeerde St,aten het besluit van den Raad 
ten onrechte hebben vernietigd ; dat voorts 
het besluit van Gedeputeerde Staten niet is 
genomen binnen den wettelijk voorgeschreven 
termijn van d rie maanden na den dag, waarop 

het beroep is ingesteld en steunt op den inhoud 
van enkele missives, ingekomen na voormelden 
termijn van drie maanden ; dat ook deswege 
r eeds het besluit van Gedeput eerde Sta.tel' 
behoort t e worden vernietigd ; dat de appel
lanten -A. Roza en zes anderen , ouders van 
schoolgaande kinderen te Spjjk, gemeente 
H eukelum, aanvoeren, dat van de 62 k inderen 
op de openbare school er slechts 35 zullen 
overblijven ; da t zij vr eezen voor nadeel van 
het onderwij s als de hoofdonderwijzer alléén 
voor zes klassen komt t e staan ; dat bovendien 
de financieele toestand der gemeente niet toe
laat de slee hts door een gering deel der bevol king 
gewenschte bijzondere school t e stichten ; 

0. dat op grond van de overgelegde ambts
ber ichten moet worden aangenomen, dat het 
besluit. van den Raa d van 24 September 1925 
met redenen omkleed is genomen, doch aan het 
schoolbestuur slechts is medegedeeld, dat het 
verzoek was afgewezen, en niet mededeeling is· 
gedaan van het met redenen omkleede besluit ; 

0 . dat art . 75, lid 2, der Lager -onderwijswet 
1920 bepaalt, dat weigering geschiedt bij een 
met redenen omkleed besluit, en lid l van 
genoemd artikel voorschrijft, dat het besluit, 
waaronder in geval van weigering in verband 
met het bepaalde in lid 2 moet worden verstaan 
het met r edenen omkleede besluit , binnen een 
week wordt medegedeeld aan het schoolbe
stuur; dat voorts art. 76, doelende op deze 
mededeeling, bepaalt dat, wanneer zij niet 
binnen drie maanden en één week na den dag 
der aanvrage heeft plaats gehad, de gemeente
raad geacht wordt met het eindigen van dien 
termijn van drie maanden tot de medewerking 
te hebben besloten ; 

0 . dat op grond van deze bepaling de R aad 
van H eukelum geacht moet worden tot mede
werking aan den voormelden voorgenomen 
bouw te hebben besloten met het eindigen van 
den termijn van drie maanden na den dag 
der aanvrage, dus op 13 October 1925 ; dat 
dan OQk Gedeputeerde Staten in stede van het 
raadsbesluit van 2_ September 1925 te ver
n ietigen en te bepalen, dat de medewerking 
van den Raad alsnog moet ,w,rden verleend, 
het beroep van het schoolbestuur buiten be
slissing hadden moeten laten, aangezien het 
raadsbesluit van 24 September 1925 vervallen 
was door het van rechtswege bestaande latere 
besluit tot het verleenen van de gevraagde 
medewerking ; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920 ; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van voormeld be?luit van 
Gedeputeerde Staten van Zuid-H olland van 
20 April 1926, het beroep van het schoolbestuur 
tegen het besluit van clen Raad van Heukelum 
van 24September 1925 buiten beslissing te laten. 

Onze Minister van Onderwijs, K unsten en 
Wetenschappen is belast enz. (A. B. ) 

29 October 1926. KONINKLIJK BESLUIT. 
Gedeputeerde Staten mogen bij de be

oordeeling van de gemeentebegrooting n iet 
treden in een onderzoek naar de juistheid 
van een door den gemeenteraad genomen 
beslissing welke kracht van gewijsde heeft 
gekregen . 
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WIJ WILHELMI.NA, EN?. . ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den Raad der gemeente Bunschoten tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht 
van 27 April 1926, N°. 858/752, 3° afdeeling 
waarbij goedkeuring is onthouden aan zijn 
be'lluit van 6 Maart 1926 tot wijziging van de 
begrooting voor het dienstjaar 1925 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
25 Augustus 1926, N°. 753; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 
25 October 1926 N°. 7579 Afdeeling Binnen
landsch Bestuur ; 

0. dat Gedeputeerde Staten van Utrecht 
bij besluit van 27 April 1926, 3e Afdeeling 
N°. 858/752 hunne goedkeuring hebben ont
houden aan het besluit van den Raad der 
gemeente Bunschoten van 6 Maart 1926 tot 
wijziging van de begrooting der inkomsten en 
uitgaven dier gemeente voor het dienstjaar 
1925, uit overweging, dat bij dez~ wijziging in 
den kapitaaldienst der begrooting voor 1925 een 
post wordt gebracht luidende : ,,Kost.en van 
stichting, uitb · eiding, verbouw of verandering 
van inrichting van gebouwen en van aankoop 
en inrichten van terreinen voor het ouder 
wijs in lichamelijke oefening" groot f 64.40, 
met de volgende toelichting: ,,wegens aan
<ichaffing leesboekjes voor de Christelijke school 
aan den Eemdijk"; dat uit het terzake va.1 
Burgemeester en Wethouders ,ngewonnen 
.ambtsbericht o.m. gebleken is, dat het hier 
betreft aanschaffing van nieuwe leesboekjes 
ter vervanging van de oude, welke versleten 
zijn; dat het hier alzoo betreft gewone kosten 
van instandhouding, welke genoemd zijn in 
art. 101, j 0 • art. 55 letter / der Lager-Onder
wijswet 1920, voor de betaling van welke 
kosten dus niet op grond van att. 72 der wet 
gelden uit de gemeentekas mogen worden be
schikbaar. gesteld, doch welke moeten worden 
gekweten uit de jaarlijksche gemeentelijke ver
goeding, bedoeld bij art. 101 der wet; 

dat van dit be'lluit de gemeenteraad bij Ons 
in beroep is gekomen, aanvoerende dat de 
overweging van Gedeputeerde Staten "dat het 
hier betreft aanschaffing van nieuwe lees
boekjes ter vervanging van de oude, welke 
versleten zijn", niet geheel juist is, aangezien 
de gelden zijn aangevraagd in verband met 
eene verandering van methode bij het lees
onderwijs ; dat evenwel de wet volgens de 
jurisprudentie de onderscheiding tusschen aan
schaffing van leermiddelen ter vervanging van 
bestaande en eerste aanschaffing niet kent ; 

0. dat de raad der gemeente Bunschoten 
op 14 Februari 1925 heeft besloten, om op 
grond van art. 72 der Lager-Onderwijswet 1920 
aan het Bestuur der Vereeniging tot stichting 
en instandhouding van een school met den 
Bijbel aan den Eemdijk, gemeente Bunschoten, 
medewerking te verleenen voor het aanschaffen 
ten behoeve van de school dier vereeniging 
van nieuwe leesboekjes voor het aanvankelijk 
leesonderwijs ; 

dat de gemeenteraad ter bestrijding van de 
uitgave, welke het vorengenoemde raadsbesluit 
voor de gemeente met zich brengt, eenen post 
op de gemeentebegrooting voor het dienstjaar 
1925 heeft gebracht ; 

dat bij de beoordeeling van dien post niet 
behoort te worden getreden in een onderzoek 
naar de juistheid van de door den gemeente
raad bij het vorengenoemde raas.sbesluit ge
nomen beslissing, welke kracht van gewijsde 
heeft gekregen ; 

dat mitsdien Gedeputeerde Staten ten on
rechte op den in het bestreden besluit aange
voerden grond tegen den post bezwaar hebben 
gemaakt; 

dat ook voor het overige tegen den post 
geene bedenking bestaat; 

Gezien de Gemeentewet en de Lager-Onder
wijswet 1920 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met vernietiging van het bestreden besluit 

van Gedeputeerde Staten van Urrecht. van 
27 April 1926, 3c Afdeeling N°. 858/752, het 
besluit van den Raad der gemeente Bunschoten 
van 6 Maart 1926, tot wijziging van· de bP
grooting voor het dienstjaar 1925 goed te 
keuren. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw is belast met de uitvoering van dit 
besluit, waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan den Raad van State, afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur. 

Het Loo, den 29 October 1926. 
WILHELMINA. 

De :Minister van Binnenl. Zaken en Landbouw, 
J. B. KAN. (B.) 

29 October 1926. KONINKLIJK BESLUIT. 
De Raad moet op eene aanvrage op 

grond van art. 72 beschikken bin,ien drie 
maanden na de indiening ; hieraan doet 
niet af, dat bij de indiening door het ~chool
bestuur riet is inachtgenomen het be.Paalde 
in den eersten zin van het dercle hd van 
art. 73 en de daar bedoelde opgave eerst 
later is g,idaan. - Ovder schoolmeubelen 
als bedoeld in art. 72 zijn mede begrepen 
gordijnen. Waar de aanschaffing dezer 
gordijnen de normale eischen, aan het 
geven van lager onderwijs te Btellen, niet 
te buiten gaat, vindt de aanvrage steun 
in art. 72 ; hieraan doet niet af dat de 
nieuwe gordijnen zouden dienen ter ver
vanging van anderen. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. ; 
Beschikkende op het beroep, in11,esteld door 

den Raad der gemeente Tilburg, tegen de be
sluiten van Geel. Staten van Noord-Brnbant 
van 17 Maart 1926, III• afd. B, G. n°. 391 en 
G. 392, waarbij met nrnietiging van het be
sluit van dien Raad van 16 November 1925 is 
bepaald, dat door de gemeente medewerking 
moet worden verleend met bet1'ekking tot de 
aanschaffing van nieuwe gordijnen ten behoeve 
van de bijzondere lagere scholen aan de An
toniusstraat 5a, Loostraat 32, Hoogvensche 
straat 124 en Groeseindstraat 14, aldaar ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de ge
schillen van bestuur, gehoord, advies van 
6 October 1926, n°. 548; . 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
23 October 1926, n°. 12646 afd. L. O. F. ; 

O. dat de Raad der gemeente Tilburg bij 
besluit van 16 November 1925 afwijzend heeft 
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be~chikt op de aanvragen onderscheidenlijk 
van het bestnur der Room~ch-Katholieke Pa
rochie van den H. Dionysius (Heike), van het 
bestuur der Roomsch-Katholieke Parochie 
van den R . Dionysius (Goirke), van · het be
stuur der Roomseh-Katholieke Parochie van 
den H . Dionysius en den ll. Jo~eph (Heuvel) 
en van het bestuur der Roomsch-Katholieke 
Parochie van den H. Antonius van Padua 
(Hoefstraat) te Tilburg, om beschikbaar
stelling ten behoeve van hunne lagere scholen 
onderscheidenlijk aan de Antoniusstraat n°. /ia, 
de Loostraat 32, de Hoogvensche straat 124, 
en de Groeseindstraat 14, aldaar van gelden 
voor het aanschaffen van nieuwe gordijnen, 
uit overweging, dat deze aanvragen niet kunnen 
worden gegrond op art. 79- der Lager-Onderwijs
wet 1920 ; dat, nadat de sc,hoolbestaren daar
tegen bij Ged . Staten van Noord-Brabant in 
beroep Wfl,ren gegaan, rut college onderschei
denlijk ten aanzien van de beroepen der drie 
hiervoor in de eerste plaats vermelde school
besturen en ten aanzien van het beroep van 
het laat tgenoemde schoolbestuur bij besluiten 
van 17 Maart 1926, G. n°. 392 en G. n°. 391 , 
met vernietiging van het vorenvermelde raads
besluit heeft bepaald, dat de door de school
besturen gevraagde medewerking voor de 
aanschaffing van nieuwe gordijnen door de 
gemeente Tilburg moet worden verleenrl, uit 
overweging, dat onder "nieuwe schoolmeube
len" in art. 72 der Lager-Onderwijswet 1920 
de gordijnen moeten worden begrepen, ver
mit~ een schoollokaal zonder gordijnen in den 
regel niet geacht kan worden behoorlijk te zijn 
gemeubileerd ; dat voorts de bewoordingen van 
genoemd wetsartikel geen aanleiding geven om 
onder~cheid te maken naar gelang het een eer
ste, comple·e aanschaffing van schoolme.ibelen 
betreft, dan wel aanschaffing van deze ter , er
vanging VBn 1:,estaande; ctat mitsdien de aan
vragen ~erecht zijn gegronrl op art. 72 der wet ; 
dat voort~ ook het bestreden be~Juit niet, ge
lijk arr. 75, tweede Jid, der wet ei~cht, met 
redenen is omkleed ; dat Ged. taten ten aapzien 
vru1 de beroepen van de rlrie hiervoor in de 
eerstP plaats vermelde schoolbesturen bovendien 
overwo~en, dat de aanvragen bij den gemeente
raad zijn ingediend op onderscheidenlijk 17, 
31 en 17 Juli 1925; dat ingevolge het bepaalde 
in art. 75, eerste lid, de gemeenteraad verplicht 
was op die aanvragen binnen drie maanden 
te beslis en ; dat het- gemeentebestuur tegen 
het betoog van de schoolbesturen, dat de ge
meenteraad niet binnen dien termijn op de 
aanvragen heeft beslist, zoodat hij ingevolge 
art. 7€ , eerste Jid. geacht moet worden trt. 
medewerking te hebben besloten, aanvoert, 
dat de aanvragen, ondanks het voorschrift van 
art. 73, derde lid, niet vergezeld gingen van 
eene opgave der redenen, waarom de aanschaf
fing van de gordijnen gewenscht wordt en dat 
die r edenen eerst 14 October 1925 door de 
schóolbesturen zijn medegedeeld, welke datum 
door het gemeentebestuur is beschouwd als 
die van indiening der aanvragen ; dat echter 
vaststaat, dat de aanvragen reeds in Juli 1925 
zijn ingediend en de gemeenteraad op die aan
vragen binnen drie maanden eene beslissing 
had behooren te nemen, zij het, indien de ge
meenteraad van oordeel was, dat de aanvragen 
niet voldeden aa.n de in art. 73 der wet omschre-

ven vereischten, eene afwijzend e beslissing ; 
dat, aangezien de gemeenteraad dit heeft na
gelaten en eer t eene beslissing heeft genomen 
op 16 November 1925 en dus niet binnen drie 
maanden na het indienen der aanvragen, 
's Raads desbetreffend besluit in strijd is met 
art. 76, eerste lid, der wet; dat van deze be
sluiten van Ged. Staten de Raad der gemeente 

· Tilburg bij Ons in beroep is gekomen, aanvoe
rende, dat z. i. de gordijnen, zooals deze in 
een schoolloka.al worden gebezigd, niet tot de 
meubileering kunnen gerekend worden, daar 
deze, evenals rolluiken en blinden, geheel 
buiten het begrip meubileering vallen en alleen 
dienen om den hinder van het zonlicht te onder
vangen ; dat, wanneer - zooals in casu -
in een schoollokaal eenmaal gordijnen aanwe
zig zijn, het tot de taak van het schoolbestuur 
behoort, die gordijnen te onderhouden en dat, 
wanneer, om welke reden dan ook, aanschaffing 
van nieuwe gordijnen noodzakelijk is, het 
schoolbestuur hiertoe behoort over te gaan, 
wijl het in het algemeen tot instandhouding 
van zijne school verplicht is ; dat echter de 
aanschaffing van nieuwe gordijnen in gevallen 
als deze geheel het karakter van eene gewone 
uitgaaf draagt, welke volgens het stelsel der 
Lager-Onderwijswet 1920 uit de vergoeding, 
bedoeld in art. 101 dier wet, moet worden 
bestreden ; dat hij derhalve ook thans nog van 
oordeel is, dat de aanvragen van de schoolbe
sturen op art. 72 der wet -niet kunnen worden 
gegrond ; dat naar zijne opvatting onjuist iP 
de bewering van Gedeputeerde Staten, dat 
's Raads afwijzende beslissing van 16 Novem
ber 1925 niet met redenen is omkleed ; dat 
integendeel in de considerans van die beslissing 
als reden voor de weigering van de gevraagde 
medewerking nadrukkelijk is genoemd het niet 
gegrond zijn van de aanvrage op art. 72 der 
Lager-Onderwijswet 1920; dat hiermee z. i. 
geheel is voldaan aan den eisch van art. 75, 
tweede lid, 2den volzin, der wet ; dat hij zich 
evenmin kan vereenigen met het standpunt 
van Gedeputeerde Staten, dat het raadsbesluit 
in strijd zou zijn met art. 76, eerste lid, der 
wet ; dat hij van oordeel is, dat eerst op 14 Oc
tober 1925, toen door de besturen der bijzondere 
lagere scholen Antoniusstraat n°. 5a, Loostraat 
n°. 32 en Hoogvensche straat n°. 124 de door 
de wet gevorderde toelichting op de aanvragen 
om medewerking werd verstrekt, van aanvragen 
om medewerking in den zin van art. 72 der wet 
kon gesproken worden ; dat echter, ook al 
ware dit niet het geval, uit de overschrijding 
van den termijn, bedoeld in art. 75, lste !id, 
der wet, niet de conr.J11sie kon g,:,trnkken worden, 
dat in dergelijke gevallen steeds en in alle 
omstandigheden aan het schoolbestuur de ver
langde medewerking zou moeten worden toe
gestaan; dat immers art. 76, eerste lid, niet 
bedoelt voor de schoolbesturen, buiten art. 72 
om, nieuwe rechten te vestigen, waardoor ook 
voor zaken, die niet in art. 72 zijn genoemd, 
een buitengewoon beroep op de gemeentekas 
zou kunnen worden gedaan; dat m. a.w. zijns 
inziens altijd beslissend blijft de vraag, of de 
zaak, waarvoor beschikbaarstelling van buiten
gewoon crediet gevraagd wordt, genoemd is 
in de omschrijving van art. 72 der wet ; dat 
z. i. deze vraag voor wat de aanschaffing van 
gordijnen in de onderwerpelijke gevallen be-
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treft, ontkennend moet worden beantwoord 
en dat derhalve f[oor Gedeputeerde Staten ten 
onrechte een beroep op art. 76, eerste lid, i~ 
gedaan;· 

0. ten aanzien van de aanvragen der drie 
hiervoor in de eerste plaats genoemde school
besturen, dat de;z;e aanvragen bij den gemeente
raad zijn ingediend onderscheiden~ik op 17, 
31 en 17 Juli 1925; dat de gemeenteraad inge
volge art. 75, eerste lid, der Lager-Onderwijs
wet 1920 verplicht was op die aanvragen te 
beschikken binnen drie maanden na de indie
ning der aanvragen; dat, nu de gemeenteraad 
op die aanvragen eerst op 16 November 1925, 
dus na verloop van den genoemden termijn, 
heeft beschikt, bij in strijd met laatstgenoemde 
wetsbepaling beeft gehandeld ; dat hieraan 
niet afdoet, dat bij het indienen van de aan
vragen door de schoolbesturen niet in acht is 
genomen het bepaalde in den eersten zin van 
het derde lid van art. 73 der wet en dat de in 
dat voorschrift bedoelde opgave eerst op 14 
October 1925 door de schoolbesturen is gedaan; 
dat op grond van het vorenstaande krachtens 
art. 76, eerste lid, der wet de gemeenteraad 
geacht moet worden met het eindigen van den 
bovengenoemden termijn van drie maanden tot 
de medewerking te hebben besloten; dat mits
dien het raadsbesluit van 16 November 1925, 
voor zoover dit eene beslissing inhoudt op de 
aanvragen der bovengenoemde drie school
besturen, geen steun vindt in de wet en dus door 
Gedeputeerde Staten terecht is vernietigd ; 

0. ten aanzien van de aanvrage van het 
bestuur der Roomsch-Katholieke Parochie van 
den H . Antonius van Padua (Hoefstraat) te 
Tilburg, dat onder schoolmeubelen, als bedoeld 
in art. 72 der Lager-Onderwijswet 1920, mede 
zijn begrepen gordijnen ; dat mede op grond 
van nadere inlichtingen, ingewonnen naar aan
leiding van een tweetal brieven van de Afdee
ling van den Raad van State voor de Geschillen 
van Bestuur, moet worden aangenomen, dat 
de aanschaffing der gordijnen voor de onder
havige school de normale eischen, aan het 
~even van lager onderwijs t e stellen, _niet te 
buiten gaat ; dat derhalve de aanvrage van 
het schoolbestuur steun vindt in art. 72 der 
wet ; dat hieraan niet afdoet, dat de nieuwe 
gordijnen zouden dienen ter vervanging van 
andere, aangezien de bewoordingen van art. 72 
der wet geen aanleiding geven om onderscheid 
te maken naar gelang het eene eerste, complete 
aanschaffing van schoolmeubelen betreft dan 
wel aanschaffing van deze ter vervanging van 
de bestaande ; dat mitsdien nu door het school
bestuur aan de in art. 73 omschreven eischen, 
voorzoover in deze van toepassing, voldaan 
is, Gedeputeerde Staten terecht hebben be
slist, dat 's Raads medewerking alsnog behoort 
te worden verleend ; 

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

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

,vetenscbappen is belast, enz. 

November 19~6. KONINKLIJK BESLUJT. 
Bij het verleenen van ongevraagd ontslag 

wegens overr.olligheid moet, ge.et op de 
billijkheid ten ovzichte van het onderwij
zend personeel, in de eerste pfaats voor 
ontsl ig in aanmerking kvmen eene onder
wijzer9s die gehuwd, Liet kostwinster is en 
de minste dienstjaren bij de school heeft, 
te meer, waar door dit ontslag de onder
wijsbelangan geen gevaar loopen. 

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

den Raad der gemeente Colijnsplaat tegen het 
besluit van Ged. Staten van Zeeland, van 18 
Juni 1926, no. 235, lste afd., waarbij, met 
vernietiging van zijn besluit van 12 October 
1925, waarbij aan de onderwijzeres S. E. Felius
Risseeuw ontslag is verleend als onderwijzeres 
aan de openbare lagere school in die gemeente, 
het daartegen, door die belanghebbende inge
steld beroep gegrond is verklaard ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Gs
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 13 
October 1926, n°. 905; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
26 October 1926, n°. 9060, afd. L. 0. A.; 

0. dat bij besluit van den Raad der gemeente 
Colijnsplaat van 12 October l 9_25, 1 °. de be
trekking van tweede onderwJJzeres aan de 
openbare lagere school in deze gemeente is op
geheven, en 2°. uit deze betrekking eervol 
ontslag is verleend aan de onderwijzeres S. E. 
Felius-Risseeuw; dat dit besluit berustte op 
de overweging dat met ingang van 1 Januari 
1926 slechts voor vijf, in plaats van voor zes 
leerkrachten aan de openbare lagere school 
der gemeente Rijksvergoeding, ingevolge art. 56 
der Lager-Onderwijswet 1920, wordt genoten;. 
dat het in het belang van de gemeente-finan
ciën wordt geacht als gevolg daarvan de betrek
king van zesde leerkracht niet te bestendigen • 
dat het thans aan deze school verbonden onder
wijzend personeel bestaat uit twee onderwijzer& 
met hoofdakte, twee onderwijzers zonder hoofd
akte en twee onderwijzeressen, van welke laat
ste er één gehuwd is ; dat het gewoonte is, dat. 
eerst voor ontslag in aanmerking komt de 
jongste aangestelde, zijnde de ondc rwijzere& 
S. E. Felius-Risseeuw ; dat het verder ge
wenscht is, de gehuwde onderwijzeres niet lan
ger op school te houden dan noodig is, en dat 
alzoo net eerst voor ontsla" in aanmerking komt 
de gehuwde onderwijzeres§. E. Felius-Risseeuw;. 
dat, nadat de onderwijzeres S. E . Felius
Risseeuw bij Gedeputeerde Staten van Zeeland 
van dit besluit in beroep was gekomen, dit 
college bij besluit van 18 Juni 1926, met ver
nietiging van het besluit van den Raad der
gemeente Colijnsplaat van 12 October 1925, 
tot het verleenen· van ontslag aan de onder
wijzeres S. E. Felius-Risseeuw als onderwij Z!)res 
aan de openbare lagere school dier gemeente, 
het beroep gegrond heeft verklaard, uit over
weging, dat het besluit van den Raad tot het
verleenen van eervol ontslag aan de onder
wijzeres S. E. Felius-Risseeuw is genomen op 
grond van de omstandigheid, dat met ingang· 
van 1 Januari 1926, ten gevolge van de wijziging 
van art. 28 der Lager-onderwijswet 1920 bjj 
de wet van 30 Juni 1924, S. 319, ééne leerkracht 
,,boventallig" is geworden en van dien datum_ 
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af voor deze leerkracht geen Rijksvergoeding 
e x art. 56, eerste lid, der Lager-Onderwijswet 
1920 meer wordt genoten ; dat het om deze 
reden verleenen van eervol ontslag aan eene 
der aan de openbare lager!' school verbonden 
leerkrachten hun college alle zins gegrond voor
komt en alzoo voor de beoordeeling van de 
gegrondheid van het ingestelde beroep alleen 
nog blijft de beantwoording van de vraag, of 
door het aanwijzen van de persoon van de appel
lante, als voor dit ontslag in aanmerking ko
mende, niet wordt tekort gedaan aan het onder
wijsbelang, het gemf'entebelang en aan de ten 
,opzichte van de appellante te b trachten billijk
heid ; dat, wa t het onderwijs- en gemeentebe
lang betreft na ontslag van de onderwijzeres 
S. E. Felius-Risseeuw aan de openbare lagere 
chool, naast vier mannelijke · leerkrachten, 

s lechts ééne vrouwelijke leerkracht verbonden 
blijft; dat deze vrouwelijke leerkracht bij 
ziekte of ontslag, ten gevolge van de bepaling 
van art. VIII der wet van 30 Juni 1924, S. 319, 
a lleen door eene andere vrouwelijke leerkracht 
zal kunnen worden vervangen, wanneer de 
gemeente de jaarwedde van deze, alsdan "bo
ventallige" ondenvijzeres geheel voor hare 
rekening neemt ; dat dit, mede gelet op de 
bepaling van art. 100, eerste lid, der Lager
Onderwijswet 1920, voor de gemeente te be
zwarend moet worden geacht; dat derhalve, 
hij ziekte of ontslag, de vervanging van deze 
vrouwelijke leerkracht zou moeten geschieden 
-door een van de aan de openbare lagere school 
verbonden mannelijke leerkrachten ; dat in 
dat geval het onderwijs in de laagste twee klas
sen der openbare lagere school zou worden 
cregeven door een mannelijke kracht, wat, 
blijkens art. 29 der Lager-Onderwijswet 1920, 
door den wetgever wordt geacht niet in het 
belang van het onderwijs te zijn ; dat bovendien 
in zoodanig geval het onderwijs in de nuttige 
handwerken voor meisjes zou moeten worden 
,opgedragen aan eene bepaaldelijk daarvoor 
aangestelde vakondenvijzeres, wier jaarwedde, 
benevens de eventueele vergoeding ex art. 101, 
laatste lid, der Lager-Onderwijswetwet 1920 
aan de bijzondere schoolbesturen, geheel ten 
laste van de gemeente komen ; dat overigens 
op grond van de ingekomen ambtsberichten en 
de mondelinge behandeling van deze zaak moet 
worden aangenomen, dat de onderwijzeres 
S. E. Felius-Risseeuw voor hare taak als onder
wijzeres alleszins geschikt is en dat met ha.re 
handhaving als leerkracht het onderwijs beter 
gediend wordt dan met die van een der onder
wijzers ; dat derhalve het ont lag van de on
derwijzeres S. E. Felius-Ris eeuw moet worden 
geacht in strijd te zijn met het belang van het 
onderwijs en met dat van de gemeente-financiën; 
dat het gemeentebestuur in beroep aanvoert, dat 
het ontlag, als gevolg van het overtollig worden 
van een l eerkracht, verleend werd aan de on

derwijzeres S. E. Felius-Risseeuw en niet aan 
een der OV( rigen van het ondenvijzend perso
neel op grond: 1°. dat de onderwijzeres S. E. 
Feliu -Ri seeuw de laat st aangestelde leer
kracht aan de betreffende school is, waardoor 
zij reeds uit ten oogpunt van billijkheid het 
eerst voor ontslag in aanmerking komt; 20. da·t 
van de zes aan de school verbonden leerkrach
ten zij door het ontslag het minste financieele 
nad,iel lijdt, daar t och de overige vij f leerkrach-

ten allen kostwinner zijn en zij alleen niet ; 
3°. dat zij gehuwd is, welk feit een belangrijke 
reden voor haar ontslag geacht moet worden, 
daar de wet van 2 Mei 1925, S. 20, zich op 
het st andpunt stelt, dat de gehuwde onder
wijzeres zooveel mogelijk op de lagere school 
moet worden geweerd, welk tandpunt volko
men door het gemeentebestuur wordt gedeeld, 
getuige het gebruikmaken van de bij laatst
genoemde wet verkende bevoegclheid, om te 
bepalen, dat eene onderwtjzeres, die vóór het 
bereiken van den 45-jarigen leeftijd in het 
huwelijk treedt, op dien ~rond ont lagen wordt, 
welke maatregel in dit geval niet toegepast 
kon worden, omdat de onderwijzeres . E. Feli
us-Risseeuw reeds gehuwd was vóór het tot sta nd 
komen van meergenoemde wet en het daaruit 
voortgevloeide besluit van den raad ; 4°. dat 
zij gehuwd is met het hoofd der school, wat een 
af te keuren omstandigheid is, daar toch daar
door de verhouding, waarin de ondenvijzer 
tot het hoofd der school behoort te staan, in 
werkelijkheid niet aanwezig is, waardoor pre
cendenten gesch:1pen kunnen worden, die 
afkeurenswaard ig zijn; dat b.v. de verplich
tingen van het hoofd der school, om toe te zien, 
dat de onderwijzeres behoorlijk hunne plichten 
vervullen, en om van de t ekortkomingen daarin 
onn..iddellijk kennis te geven aan Burgemeester 
en Wethouders, ten aanzien van zijne echtge
noote-onderwijzeres alle waarde zullen verlie
zen; 5°. dat het toch niet buitengesloten is, 
dat de bedoelde onderwijzeres, haar huwelijk 
en leeftijd (25 jaar) in aanmerking genomen, 
kinderen krijgt, tengevolge waarvan haar gedu
rende geruimen tijd verlof zou moeten worden 
verleend, hetwelk ontegenzeggelijk zeer in het 
nadeel van het onderwijs zal zijn, wat de prak
tijk meermalen heeft bewezen ; dat door Gede
puteerde taten het raadsbesluit van 12 Octo
ber 1925 alleen vernietigd is, voor zoover be
treft het ontslag aan de onderwijzeres S. E. 
Felius-Risseeuw, en alzoo het besluit van den 
Raad tot opheffing der betrekking van tweede 
onderwijzeres aan de openbare lagere school 
nog bestaat, waaruit zou moeten voortvloeien, 
dat thans ontslag zou moeten worden verleend 
aan de andere aan de school verbonden onder
wijzeres, A. H. chraven, ten aanzien van wie 
zich geene motieven voor ontslag voordoen, 
terw;jl ontslag van deze leerkracht in lijmechten 
strijd zou ziJU met de overweging van Ged. 
Staten, dat de vermindering van het aantal 
leerkrachten gezocht moet worden in vermin
dering van het aantal mannelijke leerkrachten ; 
dat naar zijne meening het meergenoemd be
sluit van Gedeputeerde Staten in strijd is met 
de zooveel mogelijk te betrachten billijkheid 
ten aanzien van de leerkracht, die ontslagen 
moet worden, en de belangen van het onder
wijs in deze gemeente ; dat gezien Ons besluit 
van 7 September 1905, n°. 23, Ged. StA.ten .an 
Zeeland het bestreden besluit enkel hehoorden 
te vernietigen op grond van tegen het ontslag 
wettelijk bestaande bezwaren of gebleken wille
keurige toepassing van het rec&t tot ontslag 
verleenen, welke omstandigheiden zich evenwel 
t en aanzien van het ontslag van de onderwij
zeres S. E. Felius-Risseeuw niet voordoen ; 
dat de Raad verder van meening is, dat door 
het raadsbesluit van 12 October 1925 de be
langen van hot onderwijs, zoowel als die van 
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het onderwijzend personeel, zoo weinig mogelijk 
zijn geschaad ; 

0. dat bij het verleenen van ontslag wegens 
overtolligheid aan een der onderwijzers van 
eene school eenerzijds rekening behoort te 
worden gehouden met de billijkheid ten op
zichte van het onderwijzend personeel en ander
zijds met de belangen van het onderwijs; 

0. dat gelet op de billijkheid ten opzichte 
van het onderwijzend personeel aan de open
bare lagere school te Colijnsplaat in de eerste 
plaats voor ontslag in aanmerking kwam de 
onderwijzeres S. E. Felius-Risseeuw, die ge
huwd, niet-kostwinster van een gezin was en 
de minste dienstjaren bij de school had ; dat 
de vrees voor schade aan het onderwijsbelang 
ten deele op onzekere gegevens berust, en voor 
zoover zij meer gegrond is, toch niet rechtvaar
digt, dat bij de noodzakelijke afvloeiing de 
in het algemeen meest redelijke gang van 
zaken, die het ontslag van de onderwijzeres 
S . E. Felius-Risseeuw medebrengt, niet zoude 
worden gevolgd ; dat dan ook Gedeputeerde 
Staten ten onrechte het besluit van den Raad 
van Colijnsplaat tot het verleenen van ontslag 
aan de onderwijzeres Felius-Risseeuw hebben 
vernietigd ; 

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

met handhaving van voornoemd besluit 
van den Raad van 12 October 1925, het be
streden besluit van Gedeputeerde Staten van 
Zeeland van 18 Juni 1926, n°. 235, lste afdeeling 
te vernietigen. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast, enz. (A. R.) 

1 November 1926. ARREST van den Hooge,n Raad. 
Het aanwenden van pogingen tot het 

opsporen, bemachtigen of dooden van wild 
wordt alleen dan als jagen aangemerkt, 
indien daarbij van eenig middel - d. i. 
een middel van stoffelijken aard - dat 
ingevolge art. 16 geoorloofd is, gebruik 
wordt gemaakt. 

(Jachtwet art. 16.) 

Mrs. Jhr. de Savornin Lohman, Savelberg, 
Visser, Ort en Taverne. 

W. P ., requirant van cassatie tegen een te 
zijnen laste gewezen vonnis van de Arr.-Recht
bank te 's-Hertogenbosch van den 6den Mei 
1926, waarbij in hooger beroep, na vernietiging 
van een vonnis van het Kantongerecht te 
Veghel van 4 Februari 1926, de requirant ter 
zake van : ,,op Zondag jagen op grond, waar 
een ander tot het genot van de jacht gerech
tigd is, zonder voorzien te zijn van een schrif
telijk bewijs van den tot dat genot gerechtigde, 
en rnnder zich in diens gezelschap te bevinden, 
terwijl nog geen twaalf maanden zijn verloopen 
sedert eene veroordeeling van den schuldige 
wegens eene bij deze wet strafbaar gestelde 
overtreding behalve die, bedoeld in art. 46, 
2• onherroepelijk is geworden", onder aan
haling van de artt. 1, 2, 3, 4, 20 principio en 
sub b, 46, 47, 49, 51, 54 en 57 der Jachtwet 
1923, 23 en 91 Sr., is veroordeeld tot eene 
geldboete van vijftig gulden en eene vervan
gende hechtenis van vijftig dagen, met ver
beurdverklaring van de in beslag genomen 
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patronen, en bevel dat na verloop van acht 
dagen nadat dit vonnis in kracht van gewijsde 
zal zijn gegaan, het ter terechtzitting gediende 
overtuigingstuk (het geweer) zal worden terug
gegeven aan verbalisant, die het in beslag nam. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer Ort ; 
Gehoord den Advocaat-Generaal Besier, 

namens den Procureur-Generaal, in zijne 
conclusie, hiertoe strekkende, dat enz. ; 

0. dat noch bij de aanteekening van het 
beroep noch naderhand door of vanwege den 
requirant eenige gronden voor dat beroep zijn 
aangevoerd ; 

0. echter ambtshalve : , 
dat bij inleidende dagvaarding aan requi

rant is ten laste gelegd, dat hiJ op Zondag, 
21 November 1925 des namiddags omstreeks 
2½ uur te Heeswijk, ter plaatse genaamd 
Muggenb oek, zonder voorzien te zijn van een 
geldig schriftelijk bewijs van den gerechtigde 
tot het genot van de jacht op, of van den 
gebruiker van na te noemen grond, en niet 
in diens gezelschap zijnde in het jachtveld, 
op perceelen bouwland, waarvan gerechtigden 
tot het genot van de jacht en gebruikers waren 
H. Spierings en L. van de Ven, althans een 
ander dan hij, beklaagde, pogingen heeft ge
daan om wild en schadelijk gedierte op te 
sporen en te bemachtigen en te dooden, door 
op dien grond te loopen alles rechts en links 
doorkruisend en afzoekend, terwijl ter plaatse 
onmiddellijk daarna een schietgeweer verbor
gen in een heg, gevonden is, en beklaagde 
een patroon, passende op dat geweer, weg
wierp, zulks terwijl nog geen 12 maanden 
waren verloopen sedert een op 9 Januari 1925 
door den Kantonrechter te Veghel tegen be
klaagde wegens overtreding der Jachtwet 1923, 
niet zijnde die bedoeld in artikel 46 lid 2 dier 
wet, gewezen veroordeeling, onherroepelijk 
was geworden ; 

dàt de Rechtbank dit feit, met uitzondering 
dat requirant "een patroon passende bij dit 
geweer wegwierp", bewezen heeft verklaard, 
met qualificatie en strafoplegging, zooals hier
voren is vermeld ; 

0. dat de Rechtbank de dagvaarding ken
nelijk aldus heeft opgevat, dat daarbij niet is 
ten laste gelegd dat de pogingen van requirant 
om wild en schadelijk gedierte op te sporen 
en te bemachtigen en te dooden, door hem 
zijn aangewend met een geweer, hetwelk onder 
de in de dagvaarding omschreven omstandig
heden in een heg verborgen is gevonden ; 

dat deze opvatting omtrent de strekking 
der dagvaarding ook blijkt uit 's Rechters 
bevel tot teruggave van het geweer aan den 
verbalisant, die het in beslag nam, en deze 
opvatting, met den inhoud der dagvaarding 
niet onvereenigbaar, in cassatie moet worden 
aanvaard; 

dat hieruit volgt, dat de ten laste van 
requirant bewezen verklaarde, door hem aan
gewende pogingen hierin bestonden, dat hij 
op den bedoelden grond liep en alles rechts en 
links doorkruiste en afzocht, doch daarbij van 
het gebruik van eenig "middel" geen sprake is; 

dat nu het aanwenden van pogingen tot het 
opsporen, bemachtigen of dooden van wild, 
vol5ens de artt. 2 en 16 der Jachtwet 1923, 
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alleen dàn wordt aangemerkt als jagen, en als 
zoodanig bij de artt. 46 en volgende dier wet 
strafbaar is ~esteld, indien daarbij van eenig 
middel, als mgevolge art. 16 geoorloofd, is 
gebruik gemaakt, terwijl onder "middelen" in 
den zin der Jachtwet, ook naar de geschiedenis 
van de totstandkoming dier wet, is t e ver
staan : middelen van stoffelijken aard ; 

dat voorts het aanwenden van pogingen 
tot het opsporen, bemachtigen of dooden van 
schadelijk gedierte, nergens, meer in het bij
zonder niet bij art. 54 of eenig ander artikel 
der meergenoemde wet is verboden of straf
baar gesteld ; 

dat uit een en ander volgt, dat het bewezen 
verklaarde feit niet is een strafbaar feit, zoo
dat het bestreden vonnis niet kan worden 
gehandhaafd ; 

Vernietigt het bestreden vonnis, behalve 
ten aanzien van de daarbij uitgesproken ver
nietiging van het vonnis van het Kanton
gerecht t e Veghel, en de beslissing der Recht
bank over het bewijs van het ten laste gelegde 
feit; 

Re<'htd oende ten principale, krachtens art. 
105 R. 0.: 

Ontslaat den verdachte t er zake van het 
bewezen verklaarde feit van alle rechtsver-
volging; _ 

Beveelt dat de patroon en het schietgeweer, 
die als stukken van overtuiging hebben ge
diend, zullen worden teruggegeven aan den 
verbalisant A. A. Schuurmans, die deze voor
werpen heeft overgelegd. 

[Gewezen overeenkomstig de Goncl. Adv.-Gen. 
Mr. Besier]. (N. J.) 

2 November 1926. KONINKLIJK BESLUIT. 
De gemeenteraad heeft · het gemeente

belang niet geschaad door het salaris van 
den ambtenaar ter secretarie - tevens ge
meente-ontvanger - vast te stellen op 
een zeker (gering) bedrag, nu die jaarwedde 
geheel ten genoegen en in overleg met dien 
ambtenaar op dat bedrag is bepaald, en 
alle werkzaamheden als ambtenaar en 
ontvanger steeds ter gemeente-secretarie 
en op de gewone kantoorureµ door elkaar 
worden verricht. Het feit dat het salaris 
van den ambtenaar ter secretarie in ver
band is gebracht met zijn salaris als ont
vanger, maakt geen inbreuk op de be
voegdheid van Ged. Staten om onder ko
ninklijke goedkeuring de jaarwedde van 
den ontvanger t e regelen. 

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

den Raad der gemeente Giessendam tegen het 
besluit van Ged. Staten van Zuidholland van 
8/16 Juni 1926, n°. 17/1, waarbij goedkeuring 
is onthouden aan de begrooting dier gemeente 
voor den dienst 1926 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
5 /12 October 1926, n° . 863; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 28 
October 1926, n°. 7608, Afd. B. B.; 

0. dat het besluit van Ged. Staten steunt 
op de overweging dat het op die begrooting 
voor den ambtenaar ter secret arie tevens 

gemeente-ontvanger uitgetrokken bedrag van 
f 225 onbillijk is t e achten : 

dat van het besluit van Ged. Staten de Raad 
van Giessendam bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende dat reeds bij missive van Ged. 
Staten van 25 Maart 1924 G. S. n°. 29, de 
regeling der jaarwedden van ambtenaar t er 
secretarie en gemeent e-ontvanger werd goed
gekeurd, gelijk deze door den Raad in overleg 
met en geheel t en genoege van den ambtenaar
ontvanger A. Meij er t e rekenen van 1 Januari 
1924 werd ingevoerd, n.l. op respectievelijk 
f 640 en f 1360: dat de Raad bij de benoeming 
van genoemden ambt enaar ter secretarie tot 
gemeente-ontvanger voor beide vereenigde be
trekkingen een totaal salaris ad f 2000 voldoende 
belooning heeft geoordeeld, aangezien alle 
werkzaamheden als ambtenaar en ontvanger 
st eeds t er gemeente-secretarie en op de gewone 
kantooruren door elkaar werden verricht ; dat 
deze regeling ook op de gemeentebegrooting 
voor 1925 werd gehandhaafd en goedgekeurd; 
dat nu voor het jaar 1926 op de gemeente
begrooting als jaarwedde van den ontvanger 
een bedrag van f 1775 is uitgetrokken (het 
aanvangsalaris bedraagt f 1700 plus f 75 
wegens periodieke verhooging) en niet een 
bedrag van f 1360 plus f 75 of f 1435, wat 
een gevolg is van de missive van Ged. Staten 
van 21 December 1925, G. S. n°. 124, waarbij 
werd bepaald, dat met ingang van 1 Januari 
1926 geen cumulatieaftrek voor den gemeente
ontvanger mocht plaats vinden : dat de Raad 
echter van oordeel is dat deze mjziging van 
cumulatie-aftrek geen toepassing mag hebben 
op het gezamenlijk inkomen van den ambtenaar
ontvanger Meijer, aangezien voor dezen amb
tenaar sedert 1 Januari 1924 eene bijzondert 
regeling door Ged. Staten was goedgevonden ; 
dat de Raad voorts, gelet op art. 136 der 
Gemeentewet volkomen zelfstandig gerechtigd 
is, de bezoldiging van den ambtenaar ter 
secretarie te regelen, waarom dan ook voor 
het jaar 1926 eene belooning als hulp voor de 
werkzaamheden ter secretarie, van f 300 ver
meerderd met f 1775 als ontvanger, tevens 
belast met administratieve werkzaamheden ter 
secretarie, alzoo te zamen f 2075 op de be
grooting 1926 is uitgetrokken ; dat ten slotte 
het beroep van Ged. Staten op art . 205, sub a 
der Gemeentewet als oorzaak der niet-goed
keuring der begrooting 1926, als ongegrond 
moet worden aangemerkt, omdat wel degelijk 
de jaarwedde van den ambtenaar en ontvanger 
op de begrooting 1926 is gebracht en omdat 
niet aan de goedkeuring van Ged. Staten is 
onderworpen het bedrag, dat voor den ambte
naar ter secretarie op de begrooting is geplaat st ; 
dat de Raad zelfs geen billijkheid aanwezig 
acht om voor het jaar 1926 eene meerdere uit
gaaf van f 415 op het salaris van den ambtenaar
ontvanger toe te leggen, aangezien door den 
Raad en genoemden ambtenaar eene overeen
komst bij de benoeming was aangPgaan tot 
beider tevredenheid ; 

0. dat de gemeenteraad van Giessendam 
door het salaris van den ambtenaar ter secre
t arie vast te stellen op f 225 niet kan geacht 
worden het gemeentebdang te hebben ge
schaad, aangezien die jaar wedde geheel ten 
genoegen en in overleg met dien ambtenaar op 
dat bedrag is bepaald en alle werkzaamheden 
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als ambtenaar en ontvanger steeds ter gemeente
secretarie en op de gewone kantooruren door 
elkaar werden verricht ; . 

dat derhalve voor Ged. 8taten geen aanleiding 
bestond om hunne goedkeuring aan de be
grooting te onthouden ; 

dat weliswaar het salaris van den ambtenaar 
ter secretarie in verband is gebracht met zijn 
salaris als ontvanger, maar dit geen inbreuk 
maakt op de bevoegdheid van Ged. Staten, om 
onder Koninklijke goedkeming de jaarwedde 
v an den ontvanger te regelen ; 

dat Ged. Staten mitsdien ten onrechte aan 
de begrooting hunne goedkeuring hebben ont
houden; 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten van Zuid-Holland van 8/16 
Juni 1926, G. S. n°. 17/1, alsnog goedkeuring 
te verleenen aan de begrooting van de gemeente 
Giessendam voor den dienst 1926. 

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

2 November 1926. KONINKLIJK BESLUIT. 
De aan den gemeenteraad verleende be

voegdheid om aan onderwijzers eene be
looning toe te kennen op grond van hunne 
aanwijzing tot plaatsvervanger van het 
hoofd der school strekt zich niet uit tot 
ben, die in den zin van art. 41 tijdelijk eene 
opengevallen plaats van hoofd der school 
waarnemen, voor welke waarneming be
zoldiging wordt genoten overeenkomstig 
de regelen, gesteld bij a .m. v. b. krachtens 
art. 30 tweede lid . 

WIJ WILHELMINA, ENZ.; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld door : 

1°. den Raad der gemeente Beerta; 2°. G. 
E. Bron, onderwijzer aan de school voor uit
gebreid lager onderwijs te Beerta-Oost, ge
meente Beerta, tegen het besluit van Geel. 
Staten van Groningen, van 6 Mei 1926, n°. 9, 
3• Afdeeling, waarbij goedkeuring is onthouden 
aan het besluit van den Raad der gemeente 
Beerta van 30 Denember 1925, waarbij besloten 
is : l 0 • aan te wijzen tot plaatsvervanger 
van het hoofd der school t e Beerta-Oost, ge
durende het jaar 1926, den heer G. E. Bron, 
onderwijzer aan die school; en 2°. behoudens 
goedkeuring van Geel. Staten aan G. E. Bron 
op grond van die aanwijzing eene belooning 
toe te kennen van f 60 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoo, d, ndvieg van 
13 October 1926, n°. 883 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs. Kunsten en Wetenschappen van 
27 October 1926, n°. 9061, Afd. L . 0. A.; 

0. dat de Raad der gemeente Beerta bij 
besluit van 30 December 1925 als plaats
vervanger van het hoofd der school t e Beerta
Oost gedurende het jaar 1926 heeft aangewezen 
G. E. Bron, onderwijzer aan die school, en dezen 
onderw~jzer op grond van die aanwijzing eene 
belooning heeft toegekend van f 60 : dat 
Geel. Staten bij besluit van 6 Mei 1926, n° . 9, 
3" Afdeelin.!!, aan dit raadsbesluit hunne goed-

keuring hebben onthouden, uit overweging, dat 
genoemd raadsbesluit blijkbaar niet is genomen 
op grond, dat het wenschelijk is, dat er aan 
een echool steeds een pla.atsvervangend hoofd 
aanwezig is ; dat, bestond die overtuiging wel, 
ook voor de andere scholen eene soortgelijke 
regeling zou zijn getroffen en het geldend zijn 
van het onderwerpelijk besluit voor de school 
te Beerta-Oost niet tot het jaar l 926 zou zjjn 
beperkt ; dat onder deze omstandigheden aan 
hei raadsbesluit bezwaarlijk goedkeuring kan 
worden verleend ; 

dat van dit besluit de Raad der gemeente 
Beerta en G. E. Bron te Beerta, bij Ons in 
beroep zijn gekomen ; 

dat de appellant G. E. Bron aanvoert, dat 
z. i. het raadsbesluit geenszinR met artikel 33 
der Lager -Onderwijswet 1920 in strijd is, terwijl 
de gemeenteraad in zijn beroepschrift betoogt, 
dat het besluit door den Raad is genomen, 
nadat door Ged. Staten bezwaar was gemaakt 
den betrokken onderwijzer een bedrag van f 60 
toe te kennen als belooning voor de tijdelijke 
waarneming der betrekking van ho0fd der 
school te Beerta-Oost, welke waarneming hem 
was opgedragen, gedurende de vacature van 
1 October tot l December 1925 ; dat naar de 
meening van den Raad volgens artikel 33, 
eerste lid, der Lager-Onderw\jswet 1920 het 
~oekennen van eene belooning aan den onder
wijzer voor het tijdelijk waarnemen der betrek
king van hoofd in beginsel gewettigd moet 
worden geacht; dat het geschil dus feitelijk 
alleen betreft den vorm van het besluit om 
den onderwijzer in het bezit te stellen van de 
belooning voor werkzaamheden, die volgens 
de wet beloond mogen worden ; dat, nu het 
Bezoldigingsbesluit niet meer spreekt over de 
hierbedoelde belooning, gebruik is gemaakt 
van den weg, door meergenoemd artikel 33 
aangegeven, om tot het gewenschte doel t e 
geraken ; dat daartegen z. i. geen wettelijk 
bezwaar bestaat, en een formeel bezwaar z. i. 
niet te veel gewicht in de schaal mag leggen, 
waar het betreft het toekennen van eene 
belooning voor diensten, die werkelijk zijn 
verricht; 

0. dat, zooals de gemeenteraad ook erkent, 
bij het nemen van het raadsbesluit niet de 
bedoeling heeft voorgezeten den betrokken 
onderwijzer de diensten te vergoeden, welke 
hij als plaatsvervanger van het hoofd der 
school gedurende het jaar 1926 zoude ver
richten, doch dat, dat besluit de strekking had 
aan dezen onderw~zer eene belooning toe te 
kennen voor zijne tjjdelijke waarneming van de 
betrekking van het hoofd der school gedurende 
de vacature van 1 Octobei 192/i tot 1 December 
192/i ; dat echter de aan den gemeenteraad bij 
artikel 33 der Lager-Onderwijswet 1920 ver
leende bevoegdheid zich niet uitstrekt tot hen, 
die in den zin van artikel 41 der wet tijdelijk 
eene aan eene gemeenteschool opengevallen 
p.laats va.n hoofd der school waarnemen, voor 
welke waarneming bezoldiging wordt genoten 
overeenkomstig de regelen, gesteld bij alge
m~enen maatre~cl van be~tunr, krachtens 
artikel 30, tweecte lid, der wet ; 

dat in verbancl. hiermede de toekenning door 
den gemeenteraad aan den betrokken onder
wijzer van de vorenbedoelde belooning moet 
geacht worden te zijn in strijd met de wet en 
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Ged. Staten terl'lcht, deze toekenning ontoelaat 
baar hebben geoordeeld; 

Gezien de La.ger-Onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

de beroepen ongegrond t e verklaren. 
Onze Minister van Onderw;j•, Kunsten en 

Wetenschappen is belast. enz. (A. B.) 

3 November 1926. BESCHIKKING van den 
Hoogen Raad. 

Zakelijke bedrij / sbelasting der gemeente H aarl m. 
Eene rationeele belastingheffing brengt 

mede, dat de belasting tijdig wordt geheven 
en da t daarbij zoo min mogelijk als grond
slag der heffing worden genomen toekom
stige onzekere omstandigheden. Mitsdien 
is eene gemeentelijke belastingverordening, 
waarin bepaald wordt dat de zakelijke be
lasting op het bedrijf geheven za l worden 
naar het gemiddelde aanta l werklieden in 
het afgeloopen belastingjaar in dat bedrijf 
werkzaam geweest, niet m strijd met de wet. 

De Hooge R aad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van den 

Burgemeester van Haarlem , t egen de uitspraak 
van den Raad van .Beroep voor de Directe Be
lasitngen te Haarlem, van 23 April 1926, be
treffende den aanslag in de zakelijke bedrijfs
belasting van de gemeente Haarlem, opgelegd 
aan de naamlooze vennootschap . . . Stoom
bootmaat chappij , t e H aarlem, over het be
lastingjaar 1921 ; 

Gezien de stukken ; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van .den 

Procureur-Generaal, strekkende tot verwerping 
van het beroep ; 

0. dat, voor zooveel thans van belang, in 
deze zaak vaststaat : 

dat de belanghebbende vennootschap in ge
noemde belasting over vermeld jaar is aan
geslagen voor een bedrag van f x ; 

dat zij t egen dezen aanslag bij den genoemden 
Raad in beroep is gekomen en deze bij uitspraak 
van 22 Febr. 1924 den aanslag heeft vermetigd 
en de vennootschap deswege algeheele onthef
fing heeft verleend ; 

dat, na ingesteld beroep in cassatie, de Hooge 
R aad de beslissing van den R aad van Beroep 
bij uitspraak van 17 Dec. 1924 heeft vernietigd 
en de Raad van Beroep vervolgens het geschil
punt, dat partij en verdeeld hield en dat hier
over liep of de belanghebbende vennootschap 
haar bedrijf in de gemeente Haarlem "anders 
dan in station8" uitoefende, opnieuw heeft 
onderzocht ; da t intusschen de Raad, alvorens 
in zijne thans bestreden uitspraak de resultaten 
van dat onderzoek weer te geven, allereerst 
heeft vooropgesteld : 

"dat hem bij nadere bestudeering van de 
desbetrefiende gemeentelijke verordening, vast
gesteld bij R 1adsbesluit van 25 J an. 1922, 
n 1• 18, welke volgens art . 19 geacht wordt in 
werking te zijn getreden op 1 J an. 1921, en 
welk raadsbesluit is goedgekeurd bij Konink

. lijk Besluit van 23 Febr. 1922, den R aad van 
Beroep is gebleken, dat bij a rt . 7 als maatstaf 
voor de berekening der belasting wordt ge
nomen het gemiddelde aanta l arbeiders, dat in 
het a/geloopen kalenderjaar in de onderneming 
is werkzaam geweest, voor zoover deze a rbeiders 
minder verdienen dan het bedrag vastgesteld 

bij den in a rt. 242e der Gemeentewet bedoelden 
algemeenen maatregel va'l bestuur, zoodat, 
waa r het · in casu !:>eldt een aanslag over het be
lastingjaar 1921, als maat staf 1noest worden 
genomen, en blijkbaar i s genomen het gemid
delde aantal a rbeiders, dat in het ka lenderjaar 
1920 is werkzaam geweest; 

,,dat art. 242e der Gemeentewet , bepalende, 
dat de zakelijke belasting slechts wordt ge
heven van zoodanige ondernemingen en in
richtingen, welke binnen de gemeente een 
bedrijf uitoefenen anders dan in stations, en 
waar .gemiddeld ten minste t ien a rbeiders werk
zaam zijn, die minder verdienen dan een be
drag vast te t ellen bij algemeenen maatregel 
van best uur , en dat maatst af voor de heffing 
is het gemiddeld aantal van zoodanige arbei
ders, klaa rblijkelijk op het oog heeft de arbei
ders, die werkzaam zijn gedurende het jaar, 
waarover de ondernemer wordt aangeslagen , 
dus in casu het jaar 1921, t erwijl a r t. 7 der ge
meentelijke verordening een anderen maatstaf 
aanneemt, berustende op het gemiddeld aanta l 
a rbeiders, dat in het afgeloopen kalenderjaar, 
dus in casu 1920, in de onderneming werkzaam 
is geweest; 

"dat de in casu opgelegd e aanslag dus berust 
op een voorschrift, dat met de wet in strijd is, 
en derhalve reeds uit dien hoofde niet kan 
worden gehandhaafd en behoort te worden 
vernietigd" ; 

dat de Raad daarna omtrent het genoemde 
tusschen pa rtij en bestaande geschilP.unt be
treffende de uitoefening van het bedriJf "anders 
dan in stations" heeft overwogen : 

,,dat bij het gehouden onderzoek is gebleken, 
dat appellante haar bedrijf van transport
ondernemer uit oefent en de daarmede samen
hangende administratie voert in een dicht 
bij het vaste punt van aankomst en vertrek 
der booten gelegen gebouw aan de ... straa t, 
t e Haarlem, waar het publiek, da t van het 
vervoermiddel voor personen of voor goederen 
gebruik wenscht t e maken, daartoe in de ge
legenheid wordt gesteld, met name door het 
daarin inlichtingen te verstrekken betreffende 
het vervoer, daarin gedrukte dienstregelingen 
verkrijgbaar t e stellen, daarin vrachtgelden in 
ontvangst te nemen, daar de t e vervoeren 
goederen in ontvangst t e nemen en ge legenheid 
t e geven de ver voerde goederen af t e ha len en, 
in afwachting van het afhalen of van het 
vervoer, zoowel daar, als in · het dichtbij ge
legen pand aan het .. . . , de goederen tijdelijk 
op t e slaan en t e bewaren ; dat de werkplaatsen 
voor den walmachinist en den t immerman, 
waarin drie personen werkzaam zijn, uitsluitend 
dienen tot het ve rrichten van kleine reparatiën ; 

"dat de Raad volledigheidshalve wenscht 
t e consta teeren, dat van gemeentewege is be
toogd, dat het gebouw aan de . . . . . straat 
niet s anders is dan een kantoor voor adminis
tratie, t erwijl perceel. . . . . een pakhuis is, 
waar kleine goederen kunnen worden opge
borgen; 

"dat dit betoog echter niet in strijd is met 
het hiervoren overwogene ; 

,,dat van gemeentewege daaraan is toege
voegd, dat het bedrijf van appellante inderdaad 
wordt uitgeoefend langs den openbaren weg, 
langs ..... ; dat voor het gebruik van dezen 
openbaren gemeentegrond aan appellante door 
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Burgemeester en W'ethouders vergunning is ' 
verleend ; dat deze kade, waarop de goederen ' 
worden opge lagen en bij ongunstig weder een
voudig met zeilen worden afgedekt, is een niet 
overdekte open kade en niet s anders dan een 
open ruimte, op welke kade een ieder zich vrije
lijk kan bewegen, ook al leggen daar schepen 
aan en al worden daa r goederen in ontvangst 
genomen; dat noch naar het praakgebruik 
noch in den zin van art. 242e der Gemeentewet 
de bedoelde opslagplaatsen kunnen worden 
aan~emorkt a l s een station, veelmin a ls een 
station waarin een bedrijf wordt uitgeoefend ; 
dat de gebouwen, waarover appellante beschikt, 
niet anders zijn t e beschouwen dan als gewone 
opslagplaatsen, waarover een expeditiebedrijf 
mt den aard der zaak moet beschikken, a l 
ware het alleen maar om gemakkelijk t e ont
vreemden goederen tijdelijk een veiliger berg
plaats t e bezorgen ; 

,,dat naar 's Raqds meening dit betoog prak
t ische waarde mist ; 

"dat toch de omstandigheid, dat een deel 
van de t en vervoer aangeboden goederen, vóór
dat zij in de boot worden geladen, tijdelijk op 
de kade worden geplaatst en bij ongunstig weder 
tijdelijk met zeilen worden afgedekt, zoomede, 
dat sommige aangekomen goederen tijdelijk op 
de kade worden neergezet, in afwachting dat 
zij worden afgehaald, dan wel in een der ge
bouwen worden opgeborgen, niet beslissend is 
t er beantwoording van de vraag of aan de uit
oefening van het bedrijf anders dan in stations 
valt t e denken; 

"dat de R aad, op grond van het hiervoren 
t en aanzien van de feiten overwogene, van 
oordeel is, da t appellante haar bedrijf binnen 
de gemeente Haarlem in den zin der wet uit
oefent in een station, zoodat ook uit dien hoofde 
de aanslag behoort t e worden vernietigd"; 

op welke gronden de Raad den aanslag heeft 
vernietigd en de belanghebbende vennootschap 
deswege algeheele ontheffing heeft verleend ; 

0. dat t egen deze uitspraak de middelen 
van cassatie zijn gesteld ; 

I , Schending, althans verkeerde toepassing 
van art. 242e der Gemeentewet, ornaat de 
Raad van Beroep te H aarlem ten onrechte 
aanneemt, da t art. 242e der Gemeentewet als 
maatsta f voor de heffing klaarblijkelijk op het 
oog heeft het gemiddeld aantal a rbeiders, die 
werkzaam zijn gedurende het jaar, waarover 
de onderneming wordt aangeslagen, dus in casu 
het jaar 1921, ten gevolge daarvan te•1 onrechte 
de beslissing nemende, dat de in casu opgelegde 
aanslag berust op een voorschrift, dat met de 
wet strijdig is . 

II. enz. 
0. omtrent J:, et eerste middel : 
dat eene rationeele belastingheffing mede

brengt, dat de belasting tijdig wordt geheven, 
en dat daarbij zoo min mogelijk a ls grond lag 
worden genomen toekomstige onzekere om
standigheden ; dat nu eene doeltreffende heffing 
in vele gevallen niet zou kunnen geschieden, 
indien de wet als r egel, die geen afwijking ge
doogt, st elde, dat als maatstaf voor de onder
werpelijke belasting zou moelen worden ge
nomen het gemiddeld aantal a rbeiders, in het 
belastingjaar zelf werkzaam t egen looneu als 
in het betrokken wetsvoorschrift bedoeld, in 
dier voege, dat dus niet geoorloofd zou zijn bij 

wege van fictie, gelijk bijvoorbeeld in art. 13 
der Wet op de Inkomstenbelasting 1914 ge
schiedt, het gemiddelde van het belastingjaar 
t e stellen op het gemiddelde, dat het vooraf
gaand kalenderjaar heeft opgeleverd ; 

dat de wet niet geacht kan worden zoodanigen 
dwingenden maatregel te stellen, nu ha re woor
den daartoe niet noodzaken, zoo min als ha.re 
geschiedems ; dat bij de totstandkoming van 
het artikel de reseering wel over den toestand 
van het bedrijf m het belastingjaar heeft ge
sproken, maar de vraag waarom het bier gaat 
destijds niet aan de orde was en dus voor de 
beantwoording dier vraag de bedoelde uit
lating der regeering geen beteekenjs kan heb
ben; 

dat derhalve het middel is gegrond ; 
0. ten aanzien van het tweede middel : 
Enz. 
0. dat, vermits 's Raads uitspraak op twee 

gronden berust, waarvan slechts de eene met 
vrucht in cassatie wod t bestreden, terwijl de 
andere onaangetast blijft, ondanks de gegrond
heid van het eerste middC'l , cassatie Piet kan 
volgen; 

Verwerpt het beroep. (B.) 

4 Noi·ember 1926. BE~LUIT tot vaststelling van 
den algerneenen maatregel van bestuur, 
bedoeld bij a rtikel 349, laatste lid, van het 
Wetboek van Koophandel (Scheepsjour
na len). R. 3r9. 

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

Waterstaat en van Justitie van 2 Juni 1926, 
Afdeeling Vervoer en Mijnwezen n°. 2540, en 
van 17 Juni 1926, lste Afdeeling C n°. 940; 

Overwegende, dat het noodig is vast te stellen 
den algemeenen maatregel val' bestuur, bedoeld 
_bij artikel 349, laatste lid, van het Wetboek 
van Koopha.ndel, gelijk dat Wetboek luidt in
gevolge de wetten van 22 December 1924, 
Staatsblad n°. 573, en van JO .Tuni 1926, Staats
blad n°. 171 ; 

Den Ra,i,d van State gehoord (advies van 
13 Juli 1926, n°. 16); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 30 October 1926, n°. 4617, 
afdeeling Vervoer en Mijnwezen, en van 26 
October 1926, l • a fdceling C, n°. 921 ; 

Gelet op de artikelen 348, 349 en 374 van 
het Wetboek van Koophandel; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. 1. Waar in de volgende artikelen wordt 

gesproken van zeeschepen, worden daaronder 
met begrnpen zeevisschers- en kustvisschers
schepen. 

2. Als dagboek (journaal) mag alleen worden 
gebezigd een stevig ingebonden boek, siimen
gesteld van duurzaam papier. 

De bladzijden van elk dagboek moeten, al
vorens het boek in gebruik wordt genomen, 
doorloopend zijn genummerd. 

Ten aanzien van de dagboeken op Neder
landsche zeeschepen in gebruik geldt, dat zij 
blad voor blad moeten zijn genummerd en 
gewaarmerkt door den ambtenaar te wiens 
overstaan de monstering geschiedt of, in het 
Koninkrijk buiten Europa, door het bevoegde 
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gezag of, buiten het Koninkrijk, door een 
Nederlandschen consulairen ambtenaar. Op de 
eerste bladzijde van het dagboek wordt eene 
gedagteekende verk!,iring gesteld, houdende da,.t 
heL boek blad voor blad is genummerd en ge
waarmerkt door den onderteekenaar der ver
kbr ing ; daarbij worden tevens het aantal 
blf,dz ijden van het dagboek en de ambtelijke 
hnerlanigheid van den onderteekenaar vermeld . 

De in het vorige lid vermelde am htenaa r te 
wiens overst1tan de monstering geschiedt mag 
voor zijne werkzaamheden ten aanzien van elk 
dagboek aan belanghebbenden niet meer in 
rekening brengen dan door Onzen Minister van 
Waterstaat zal zijn bepaald. 

3. De dagboeken voor zeeschepen en de 
dagboeken voor zeevis' chers- en kustvisschers
schepen moeten zijn ingericht overeenkomstig 
de modellen, welke als bijlagen bij dit besluit 
zjjn gevoegd, voorzoover bij volgende artikelen 
afwijking niet is toegestaan. 

Voor het scheepsdagboek van een zeeschip 
geldt model bijlage L Voor het dagboek van 
visschersschepen geldt model bij lage II. Voor 
het machine-dagboek van een zeeschip, het
welk door mechanische kracht wordt voort-
bewogen, geldt model bijlage III. · 

4. Exemplaren van de voor de dag boeken 
voorgeschreven modellen worden door de amb
tenaren van de scheepvaartinspectie op verzoek 
van den reeder of van den kapitein ll:osteloos 
uitgereik t. 

5. In het scheepsdagboek voor zeeschepen 
moet op de daarvoor volgens het model be
stemde plaats worden opgenomen een afschrift 
van het certificaat van minimum uitwatering: 
Daarbij wordt tevens opgegeven de gemiddelde 
diepgang van het schip bij aflading tot het 
m.iqdelpunt van den cirkel van het. uitwaterings
merk. 

Indien een cert ificaat voor de houtvaart is 
uitgereikt., wordt ook daarvan een afschrift in 
het dagboek opgenomen op de daarvoor volgens 
het model bestemde plaats. 

6. De in de modellen opgenomen bladwijzer 
mag met andere dan de in het model vermeld_e 
onderwerpen worden aangevuld. 

7. In het scheepsdagboek voor zeeschepen 
mogen afwij kingen van het vastgestelde model 
worden aangebracht, mits dientengevolge de 
aa rd van het boek naar het oordeel van den 
bevoegden ambtenaar van de scheepvaartin
spectie niet te veel verandert. 

Op schepen in vaste lijnen, waarvan de reizen 
niet langer duren dan 48 uren, en op schepen, 
uitsluitend bestemd en gebruikt voor vaart 
over de Wadden, de monden van den Weser 
en de Elbe en in de Sont en de Belten, mag, 
mits de inhoud van de bladzijden 1 tot en met 6 
van het model wordt opgenomen, overigens 
een dagboek van eenvoudiger inricht ing worden 
gebezigd. 

8. De in het eerste lid van het vorige artikel 
bedoelde bevoegdheid tot a fwijking bestaat 
mede ten aanzien van het dagboek voor vis
schersschepen. 

9. H et machine-dagboek kan naar behoefte 
worden ingericht, mits de inhoud van de blad
r.ijden I tót en met 3 van het model en tevens 
de in het model aangegeven kolommen, voor 
zoover toepasselijk, daarin worden opgenomen. 

10. Dit besluit treedt in werking te gelijk 

met de wet van 22 December 1924, Staatsblad 
n°. 573. Alsrl an vervallen de bepalingen van het 
eerste en tweede lid van a rt ikel 14 van Ons 
besiuit van 22 September Hl09, S taatsblad n°. 
315, gelijk dat art,ikel is gew ij zigd bij Ons 
besluit van 5 November 1913, Staatsblad n°. 407, 
alsmede de bij die besluiten behoorende model
len voor scheepsjournalen. 

Onze Ministers van 1,Vaterstaat en van 
,Justitie zijn belast met de uitvoering van dit 
besluit , hetwelk in het S taatsblad zitl worden 
ii;eplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den R aR.d van State. 

Het Loo, den -!den November 1926. 
WILHELMINA. 

De Miniater van Water8taat, H . v. o . V E OTE. 

De Minister van Jnstitie, J. DONNER. 

( Uitgeg. 11 N ov. 1926. 

BIJLAGE I. 

bldz. l . 

SCHEEPSDAGBOEK 

van het zeeschip 

reizende van 

aanvangende den 

kapitein; 

bldz. 2. 

naar 

19 

Het dagboek word t b~jgehouden oncler 
meer ingevolge : 

artt. 348, 349 en 351 Wetboek van Koophandel 
(algemeene voering van het dagboek); 

den algemeenen maatregel van bestuur tot 
uitvoering van a rt. 349 Wetboek van 
Koophandel (inricht ing van het dagboek) ; 

a rt. 14, laatste lid , van de Wet op de Huis
houding en Tucht (inschrijven van stra ffen 
en van onderzoek naar misdrijven} ; 

art. 35 Burgerl ijk Wetboek (inschrijving van 
geboor ten aan boord); 

a rt. 60 Burgerlijk Wetboek (inschrijving van 
sterfgeva llen aan boord) ; 

art. 9, eerste lid, onder d, van de Schepenwet 
(het opnemen van den diepgang en wa t 
gedaan is om de uit rusting in goeden staat 
t e houden); 

a rt. 11 van den algemeenen maatregel van 
bestuur tot uitvoering van de artt. 5, 9 
en 17 der Schepenwet (expertise buiten
land) ; 

art. 23 van denzelfden algemeenen maatregel 
van best.uur (bootoefeningen). 

De bladwijzer moet omtrent de a ldaa r aan
gewezen onderwerpen onmiddellijk en volledig 
worden bijgehouden. 

De bladwijzer mag met andere onderwerpen 
worden aangevuld. 
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hldz. 3. 

Bladw-ijzer. 

ONDER WERPEN. Bladzijden van 
het dagboek 

Ziekte en verwon ing van op-
varend en. 

Overlijden van opvarenden. 
Loon, nog toekomende 

overledenen. 
aan 

Nalaténschap van overledenen.! 
Geboorten aan boord. 1 
Ontslag" achterblijven of de-

sertle van opvarenden. 1 

Loon en kleederen van achter-

1 

gebleven en gedeserteerde 
schepelingen. 

Terugbrenfen van schepelin-
gen op ager loon. 1 

Aanvaringen. 1 
Äan den grond loopen en 

1 andere ongevallen. 
Dokken of op 

droogzetten. 
andere wijze 

1 

Inspectie 
delen. 

van reddingsmid-
1 

Oefeningen sloepenrol en 
1 brandrol. 

Kompas compenseeren. 1 
Verificatie van kaarten en 

1 zeilaanwijzingen. 
Inspectie laadgereedschap. 1 
Beproeving van waterdichte 

1 deuren, sluizen en kranen. 
Inspectie van erkende parti- 1 

culiere onderzoekingsbu-

1 

reaux ( met uitzondering van 
de machines). 

Inspectie logies ( vrijwillig toe-
zicht). 1 

Adviezen van leden van de 
1 bemannini (art. 351 Wetb. 

van Koop .) 

bldz. 4. 

Diepgang en stand der uitwateringsmerken len 
opzichte van de waterlijn. 

.; Afstand van het ~ c!> z ..<:I • Es middelpunt v. den 0 ... ~ ~ -<I -~., 
-<I Diepgang . cirkel van het uit- ~~ z !:: .., 

~~ s p,. 
P. wateringsmerk tot ~~ z de waterlijn (lastlijn) .-"I~ 
l'1 : ::?IP l'1 z 
:s -..<:1 Es s 
I:> 

1 

... tl = §A 
Es ... ., 

Stuur- boord 0 ol -<iz 0 ~ 
-<I 0 ..<:I boord Bak-

0 I> ::i:i--i 
A 0 rn I> ol I> 

1 
1 

1 

1 

1 

bldz. 5. 

Op te nemen: 
afschrift van het certificaat van minimum 

uitwatering. . 
en op te geven : 

de gemiddelde diepgang bij aflading tot het 
middelpunt van den cirkel van het uit
wateringsmerk. 

Op te nemen: 
afschrift van het certificaat voor de hout vaart, 

indien d it uitgereikt is. 

z 
s "' 

~ ~ 
~lis: 

bldz. 6. 

Bootoefeningen. 

Te water 
gelaten 
of naar 
buiten 

gedraaid. 

Toestand 
der 

booten. 

Toestand 
van de 

uitrusting. 

TT 
------.... ---------'---------,----



bldz. I.'-. d:g, den 1 bld z. 9. 
Varende in van naar 

.., 
.d 

" " ~ 

HW 

DW 

.MA 

VM 

p JI 

EW 

Geg. 

te 
te 
te 
te 
te 
te 

te 
te 
te 
te 

Gestuurde koers 
" f~~ ..,oo 

" ... 0 .; .. "'"-" Ji, "' ::3 stuur- standaard ·,:; ..,'"d s 
"" 0 kompas 1<ompas " Cj..!Q ;> i;.,., 

C:EOIST BESTEK: 

Behoud :i" -'"d" 

~ ":g 
""" """ Koers >] ..i!s ., 

, ___ _ 

Wind (richting en ,d 
kracht), weder, """ AANTEEKENINGEN s if 

zee. barometer en van voorvallen , loodingen, enz. i~ t,hermo meters 
"" 

1 

:~a~r 
Zee 
Barometer 
Thermometer(lucht) 

Wind 
., ~ater) ___ 1------ - - ------------

Weder 
Zee 
Barometer 
Thermometer(lucht) 

Wind 
., (~ater)

1 

__ 

Weder 
Zee 
Barometer 
Thermometer(lucht) 

., (water) -- - - --'·-win- d--'-'-- ........,-"-'--= --
Weder 
Zee 
Barometer 
Thermometer(lucht) 

., (water) 
Wind 
Weder 
Zee 
Baromet.er 
Thermomrter(lucbtl 

n (wu.ter __ +--------------------
Wind 
Weder 
Zee 
Barometer 1 
Thermometer( lucbt) 

., (water) 

BRANDSTOFVF.RBRUIK . 
---- -

beh. breedte: Ge11. beh. lengte: Restant gisteren op den middag 
Verbruikt in dit etmaal 

tom1en 1 

tonnen 1 
l!l 

Bestek door 
u. m. aan (*) 
u. m. aan 
u. m. aan 
u. m. aan 
u. m. aan 
u. m. 9,8,11 

Waargenomen fout 
u. m. aan (*) 
u. m. aan 
u. m. aan 
~ m. aan 

waarneming( ri : 

breedte 
breedte 
breedte 
breedte 
breedte 
breedte 

standaard-k c,mpas: 
bij kompaskoers 
bÎJ kompaskoers 
bij kompaskoers 
biJ kompaskoers 

lengte 
lengte 
lengte 
lengte 
lengte 
lengte 

fout 
fout 
fout 
fout 

Rest.ant heden op den middag tonnen 

De fiapitein.. 

De Srhepeling met /,et lwu,fen 
van liet bnek belast , 

.... 
co 
!:)i! 
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bldz. 10. 

DATUM EN PLAATS. 1 

Handteekeningen van den GEBEURTENISSEN 
kapitein en van den sche- 1 OPMERKINGEN EN~ 
peling, met het houden ' · 

van het boek belast. 

BIJLAGE II. 

bldz. 1. 

19 

DAGBOEK 
VAN HET VISSCHERSS0HIP 

genaamd: 

gemerkt : 

kapitein: 

bldz. 2. 

Het dagboek wordt bijgehouden onder 
meer ingevolge : 

artt. 348, eerste lid, en 349, tweede en derde lid, 
in verband met art. 374 van het Wetboek 
van Koophandel (algemeene voering van 
het dagboek); 

den a lgemeenen maatregel van bestuur tot uit
voering van art. 349 van het Wetboek van 
Koophandel (inrichting van het dagboek) ; 

art. 60 van het Burgerlijk Wetboek (inschrijving 
van sterfgevallen aan boord) ; 

art. 9, eerste lid, onder d, van de Schiipenwet. 

De bladwijzer moet omtrent de ditar aan
gewezen onderwerpen onmiddellijk en volledig 
worden bijgehouden. 

De bladwijzer mag met andere onderwerpen 
worden a&ngevuld. 

De kolommen, waarvan de hoofden niet zijn 
ingevuld, kunnen voor het visscherijbedrijf 
worden gebruikt en hiervoor naar de behoefte 
met hoofden bedrukt worden. 

bldz. 3. 

Bladwijzer. 

ONDERWERPEN. 1 Bladzijden van 
het dagboek. 

Ziekte en verwonding van op- 1 
varenden. 

Overlijden van opvarenden. J 

Nalatenschapvan ovêrledenen. -1- -- -~--
Ontslag, achterblijvên -Öf~I ----

sertie van opvarend~e~n_. __ -'--_ 
Aanvaringen of aandrijvingen. J 

Aan den grond loopen en 1 
andere ongevallen. -~~-'---

Dokken of - op andere wijze 1 
droogzetten. 

Kompas compenseeren. 
Verificatie of aankoop van 

nieuwe zeekaarten. 
Wanneer de boot "!>uiten boord 

is geweP-Rt. 
Verlies van netten en het vis- 1 

schen van netten ot andere 1 
voorwerpen. J 

Ontvangen hulp van, of ver- J 

leende hulp aan andere vaar- 1 

tuigen. 1 



r 
bldz. 4. dag 19. bldz. 5. 

Voorvallen en opmerkingen over schip, 

1 
kracht van wind, toestand van zee, 

1 
lucht (zichtbaarheid) diepte en 

1 

grondsoort enz. 

• 
11 1 12 18. ------------,---!-----·---+-------~-----·---,IJI 1 . 2. 3. 1 4. 1 5. 6. 1 7. 8. 1 9. 1 10 - 1 

=:!7_, __ 1:---:'----+-' ; ' ' 1 ,_, ----,--;-i- ....... i~-=----,-l=-----=-=-----:;----_- _- _ -__ -_- _-_-_-_::_-_--~·-· 
_ D l __ l_ l_\--!------1----.:-----!--- -- - ----------------· 

V 1 1 1 1 l 1 1 __ .1_ 1---+----+----------------
A 1 1 1 1 i [ 1 j 1 1 

-rt-F-1=1 ___ 1 
1 

' 
1 1 ,--~--=--=-:=:1==-=------~------------- ·---

-=c============a==== ==============-=a======~-=========~=====·,,!,=-===-==·=--= =-=-=···===·=-
Afgevaren Breedte Afgevaren 
Bekomen Breedte ....... ........... Bekomen 

Restant brandstof, gisteren op den middag : 
Sedert gisterenmiddag verbruikt : 

Restant brandstof, heden op den middag : 

Lengte ............... . 
Lengte 

tonnen. 

Geobserveerde Breedte ...... Waargenomen fout van het kompas: 
Generale koers en verheid .. ...... ..... ....... bJJ kompas-koers ........ ........ ....... fout 
Het .... _ ....... __ etmaal in zee. 

De Kapitein 
De Schepeling met het houden van het boek belast, 

N. 8. Ter visscherij behoeven de kolommen 2 tot en met 10 niet te worden ingevuld en kan over de verticale lijnen heen worden geschreven tot het doen van 
mededeelingen van allerlei aard. De kolommen 11 tot en met 17 kunnen steeds gebezigd worden voor mededeelingen, speciual de visscherij betrefTende. 

l. 2. 1 3. I 4. 1 5. 1 6. 1 7. 1 8. 1 9. 1 10. 1 ll. 1 12. 
. -H 1 1 

1 
1 1 

1 1 

D 
1 1 

V 
1 1 ---- --

A 
1 1 ---· 

p 
1 

E 1 

Afgevaren Breedte _____ Afgevaren 
Bekomen Breedte _____ Bekomen 

Restant ~randsto.f, gisteren OIJ den middag : 
Sedert g1sterenm1ddag verbruikt : 

Lengte 
Lengte ............. ····•-···• 

tonnen. 

Restant brandstof, heden op den middag : 

N.B. Ter visscherij behoeven de kolommen 2 tot en met JO niet te worden 
ingevuld en kan over de verticale lijnen heen worden geschreven tot het 
doen van mededeelingen van allerlei aard. De kolommen 11 tot en met 17 

• o.J" r.,P Q.Of' · .sd".dev:' s ·· 

19 

1 13. 1 14. 1 15. 1 16. 1 17. 1 18. 

' 1 l 1 
1 

1 1 ·---- --
1 1 1 1 

·-=--1 
1 

1 1 

Geobserveerde Breedte .. . ... W aargenomen fout van het kompas: 
Generale koers en verheid _ .... ...... ..... bij kompas-koers ..................... fout 
Het etmaal in zee. 

De Kapitein, 

De Schepeling. met het houden van het boek belast, 

~ 
(t) 
N) 
Q;) 
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BIJLAGE IIl. 

bldz. I. 

MACHINE-DAGBOEK 

van het zeeschip 

reizende van 

aanvangende den 

kapit,ein: 

hoofdmachinist : 

bldz. 2. 

naar 

19 

Het machire-dagboek wordt bijgehouden 
onder meer ingevolge : 

artt. 348 en 349 Wetboek van Koophandel 
(algemeene voering van het dagboek); 

den algemeenen maatregel van bestuur tot uit
voering van art. 349 Wetboek van Koop
handel (inrichting van het dagboek) ; 

a.rt. 9, eerste lid, onder d, van de Schepenwet 
(wat gedaan is om de machine enz. in 
goeden staat te houden). 

De bladwijzer moet omtrent de aldaar aan
gewezen onderwerpen onmiddollijk en volledig 
worden bijgehouden. 

De bladwij7,,er mag met andere onderwerpen 
worden aangevuld. 

oldz. a. 
Bladwijzer. 

ONDERWERPEN. 

Inspectie door ambtenaren 
van 's Rijks stoomwezen. 

J nlipectie van erkende parti
culiere onderzoekingsbu
reaux. 

A varij aan machine. 

Avarij aan hulpwerktuigen. 

A varij aan ketels. 

Belangrijke herstellingen en 
vernieuwingen. 

1926 

Bladzijden van 
het dagboek. 



1926 + NO\' E MB ER (S.369) 748 

[' 

blz. 4.. 

dag. den 

Warende in van 

Uren gewerkt. 

.5 
" .. 
ë.. .., 
0 
0 

00 

~w \ \ i 
1 

\ I \ \ 1 1 

1 1 1 1 1 1 :---i------,---
:: ! 1 ,_ 

--l--1-------1--
!IM 

1 ,__ ----- ----------------- -

p J7 

: , 1 1 

1 1 1 1 

BRANDSTOF. 
Restant vori-
11:en middag . .. . . 

Verbruikt in 
dit etmaal ...•. 

'lestant op 
<ien middag .... . 

ONTWIKKELD 
VERMOGEN. 

. .. . .. A.P.K . 

. . . . . . I.P.K. 

BALLASTTANKS. 
Gevuld ........ . 
Geledigd . ... .. . . 

. . . . . . . . . . dag, den ....... 19 .. . 

De kapitein, Het lid van het machinekamerpersoneel, 
met het houden van het boek belast. 

blz. i'>. 

19 
naar 

BIJZONDERE OPMERKINGEN, VOORVALLEN, 
AVARIJEN, ENZ . 

OPMERKINGEN. 

Oe ltoofdmacbini 
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bldz. 6. 

DATUM EN PLAATS. 1 
Handteekeningen van den 
kapitein en van hE't lid GEBEURTENISSEN, 
van het machinekamer- 1· OPMERKINGEN, ENZ. 
personeel, met het houden 

van het boek belast. 

4 November 1926. BESLUIT tot wuz1gmg van 
het Voorschrift betreffende de beoordee
lingslijsten van de officieren bij de Land
macht. S. 370. 

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

Oorlog van 25 September 1926, Geheim, Litt. 
D 72 · 

Ded Raad van State gehoord (advies van 
den 19 October 1926, n°. 18); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 29 October 1926, 
Geheim, Litt. zs2 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. 1. Het Voorschrift betreffende de be

oordeelingslijsten van de officieren bjj de Land
macht, vastge teld bij het Koninklijk Besluit 
vari 12 November 1923 (Staatsblad n°. 515), 
wordt gewijzigd als volgt : 

1°. Het eerste lid van § 3 wordt gelezen: 
,,Van opperofficieren, zoomede van hoofd

officieren, die chef zijn van een wal?en of 
dienstvak dan wel hoofd van eene innchting 
van militair onderwijs (Hoogere Krijgsschool, 
Koninklijke Militaire Academie en Hoofdcursus ) 
worden geen beoordeelingslijsten opgemaakt." 

20 . . Het 2• lid van § 4 te vervolgen met: 
,,Het titelblad behoeft evenwel niet eigen

handig te worden ingevuld." 
30_ Het 4• lid van § 4 wordt gelezen : 
"Elke beoordeeling, onverschilli~ of deze op 

de lijst zelf, dan wel op eene daarbiJ behoorende 
nota wordt uitgebncht, moet achtereenvolgens 
van plaatsnaam, c~agteekening en handteeke
ning van den beoordeelaar worden voorzien, 
met vermelding tevens van rang en dienst
betrekking. " 

4°. Het 6• lid van § ~ wordt gelezen : 
,,Elke nota moet den naam van den beoor

deelde inhouden en in tweevoud worden opge
maakt, waarvan één exemplaar is bestemd 
voor de origineele- en één voor de ligger-beoor
deelingslijst." 

5°. In het laatste lid van § 5 wordt het 

woord "Verbandscommandanten" vervangen 
door "Groepscommandanten". 

6°. Aan § 11 wordt een lid toegevoegd 
luidende: 

Mocht omtrent een officier in het kalender
ja~'r, waarin hij voor eene gewone beoor1_eeling 
in aanmerking komt, reeds eene tusschenf:ydsch_e, 
aanvullings- of wijzigingsbeoordeelingshJst z1Jn 
ingediend, dan kan, indien kolom . 2 geen 
wijziging behoeft te ondergaan, met de mvullmg 
dier kolom worden vol.staan door de mede
deeling: ,,Zie tusschentijdsche- c.q. aanvullings
of wijzigings-beoordeelingslijst dd -·-····-···-···· ·-" ". 

70_ In het 3e lid van § 16 vervallen de 
woorden : ,,na de indiening van de eerste beon-
deelingslijst". . 

go_ In het laatste lid van § 17 word.en 
tusschen de woorden : ,,goed" en "middelmatig" 
ingelascht de woorden: ,,vrij goed". 

9°. In het laatste lid van § 19 worden de 
woorden : ,,Staf of het Dienstvak" vervangen 
door "Staf, het Wapen of Dienstvak". 

10°. Het voorlaatste lid van § 22 te ver
volgen met: 

"Voor zoo veel de reserve-officieren beneden 
den rang van kapitein (ritmeester) betreft mag, 
ter vervanging van vorengenoemde termen, 
een dienststempelafdruk worden geplaatst, 
zulks onder bijvoeging van dagteekemng en 
paraaf." 

11°. In het laatste lid van § 26 wordt het 
woord "afschrift" vervangen door "afschrift of 
als duplicaat". 

12°. Het l • lid van§ 27 te vervolgen met: 
,,Ook bij overplaatsing van een officier, om

trent wien nog geen ligger is aangelegd, worden 
de eventueel aanwezige nota's aan laatstge
noemden chef overgegeven." 

13°. In het 5• lid (5• regel) van§ 27 tusschen 
de woorden die" en "den" in te lasschen de 
woorden: ,, ,'~p nonactiviteit worden gesteld,". 

14°. Het laatste lid van § 27 wordt gelezen : 
"Nota's § 27, opgemaakt ten aanzien van 

officieren, omtrent wie in hun rang nog geen 
beoordeelingslijst is opgemaakt en op welker 
inhoud van toepassing is het bepa~lde m het 
eerste lid van § 28, moeten onverwiJld aan het 
Departement van Oorlog worden toegezonden." 

15°. § 35 wordt gelezen : 
,,De Chef van den Generalen Staf, de Com

mandanten van het Veldleger, van .de Vesting 
Holland, van de Stelling van den Helder, van 
de Divisiën en van de Lichte Brigade, beoor
deelen in eersten aanleg de van hunne staven 
deel uitmakende dan wel de aan hen toege
voegde officieren (hieronder ook te begrijpen 
de officiereh, die, organiek bij genoemde stave_n 
ingedeeld, bij hun korps boven de formatie 
worden gevoerd), die - met mtzondermg van 
laatstbedoelde officieren - in de laatste plaats 
worden beoordeeld door den Inspecteur van 
het Wapen of door den Chef van het Dienstvak, 
waartoe zij behooren. De officieren ten bureele 
van den Chef van den Generalen Staf, deel 
uitmakende van de afdeeling voor luchtvaart
aangelegenheden of van die voo~_de!' etappen
en verkeersdienst, voor zoover ZIJ met tot den 
Generalen Staf behooren, worden in eersten 
aanleg beoordeeld door de hoof~officieren, o~de,~ 
wier rechtstreeksche bevelen Z\J werkzaam z1Jn. 

16°. In het 1 • en het 2• lid van § 38 vervallen 
onderscheidenlijk de woorden : ,,in eersten 
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aanleg" en "door tusschenkomst van den In
specteur van het Militair Onderwijs". 

17°. § 39 wordt gelezen: 
,,De beoordeelingslijsten van de officieren, 

werkzaam b\i inrichtingen van Militair Onder
wijs, (Hoogere Krijgsschool, Koninklijke Mili
taire Academie en Hoofdcursus), worden inge
vuld door het Hoofd der inrichting, waarbij zij · 
werkzaam zijn. " 

18°. In het 1e lid van § 47 worden de 
woorden: ,,het Vrijwillig Landstorm Verband" 
vervangen door "de Lançlstormgroep". 

19°. Het 2• lid van § 47 wordt vervolgd 
met de woorden : ,, , met dien verstande, dat 
de reserve-officieren van de Militaire Admi
nistratie, bestemd voor den dienst bij den 
Vrijwilligen LaDdstorm, mede door den In
specteur van de Militaire Administratie worden 
beoordeeld." 

20°. In § 49 vervallen de woorden : ,,en die 
in aanmerking zou komen voor invullin? in 
eersten aanleg van de beoordeelingslijst' en 
worden de woorden: ,,eene Nota opgelegd a ls 
bedoeld in § 27" vervangen door de woorden : 
,,eene Nota opgemaakt , als bedoeld in§ 27, c.q. 
§ 14" . 

21°. Aan § 49 wordt een lid toegevoegd 
luidende: 

"Voor het geval de Chef, door wien een 
dergelijke nota is opgemaakt, in aanmerking 
komt voor invulling in eerst en aanleg van de 
eerstvolgende beoordeelingslijst , kan bij de in
vulling van kolom 2 dier lijst worden volstaan 
met eene verwijzing naar den inhoud van voren
bedoelde nota. " 

22°. § 52 t e vervolgen met : 
,,Zulks zal worde1, e.augeduid met de woor

den : ,,Heeft in het tijdvak der beoordeeling 
werkel\iken dienst verricht van 
19 ____ tot en met ______ 19_" of "H eeft 
in het tijdvak der beoordeeling geen werkelijken 
dienst verricht " ". 

2. Dit Besluit t reedt in werking op 1 De
cember 1926. 

Onze Minist er va n Oorlog is belast met de 
uitvoering van dit Besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en in afschrift 
aan den Raad van State zal worden medegedeeld. 

Het Loo, den 4den November 1926. 
WILHELMINA. 

De .Minister van Oorlog, LAMBOOY. 
( l!itg,g. 11 Nr,v. 1926.) 

4 N oveinber 1926. BRSCRIK KIN'G van den Hoog en 
R aad. 

In de artt. 32 volgg. der Krankzinnigen
wet is slechts gedoeld op hier te lande ge
legen krankzinnigengestichten. Slechts bij 
deze opvatting is de competentieregeling 
van a rt. 33 volledig. (Zie in verschillenden 
zin R echtb. Roermond 5 Oct. 1922 N. J, 
1922, 1278 en R echt b. 's-Gravenhage 
12 Dec. 1924 N . J. 1925, 853. Red.). 

Anders Goncl. P roc. -Gen. 

(Wet krankzinnigen ar t . 33,) 

~frs. Rosch, Visser, van den Dries, Schepel 
en van Gelein Vi t ringa. 

Geeft met verscbuldigden eerbied te kennen : 
de Staat, der Nederlanden, gevestigd te •~-Gra

venhage, (advocaat, Jhr. G. W. va n der Does); 
dat hij zich bij requcst, van 13 Juli 1926 heeft 

gewend tot de Arr.-Rechtbank t e Middelburg 
met verzoek dat bedoelde Rechtbank zou over
gaan tot aanwijzing van een provisioneel be
windvoerder over Josina Janna W. ; 

dat genoemde Recht,bank bij beschikking 
van 19 Juli 1926 dit verzoek heeft afgewe1.en; 

dat requestrant, bij requcst van 23 ,Juli 1926 
tegen deze afwijzing hooger beroep heeft inge
steld bij het Gererhtshof t.e •~-Gravenhage ; 

dat bedoeld Gerechtshof echter de beschik
king van de Rechtbank t e Middelburg heeft 
bevestigd bij beschikking van 12 Augustus 1926; 

dat hij zi~h tegen de beschikking van het 
Gerechtshof in cass:i,tie wenscht t r voorzien ; 

<lat hij als middel van cassa tie voorstelt , 
schending of verkeerde toepassing , an de artt. 
18, 33 en 35 va n de wet van 27 April 1884, 
S. 96, tot regeling van het, Stan t stoezicht op 
krankzinnigen. zooals deze wet is gewijzigd bij 
de Wet ten van lG April 1886, S. 64, 7 December 
1896, S. 191, 21 Juni 1911, S. 157, 15 ,Tuli 190-!, 
S. 157, 27 April 1912, S. 165 en 27 November 
1919, S. 7R!, doorda t hP.t Hof aanneemt dat 
bovenbedoelde artikelen den rechter niet ver
oorloven een provisioneel bewindvoerder te 
benoemen over een krankzinnige, die in een 
buiten]andsch gesticht is inbesloten ; ten on
rechte, daar zoodanige benoeming wel dient 
plaats te vinden, wanneer het een Nederland
sche krankzinnige betreft, wiens laat ste wcon
of verblijfplaatE in Nederland is gelegen ; 

da t immers art . 33 zonder ve rdere beperking 
een competente rechter geeft voor twee ge
vallen, n.l. a, wanneer de inges loten krank
zinnige hier t e lande zijn laatste woon- of ver
blijfplaats had ; 

h. wanneer heu gesticht in Neder-land is ge
legen ; 

dat het ook volkomen logisch is, dat over 
een Nederlandsche k rankzinnige, die in Neder
]And krankzinnig geworden is en door zor 11, van 
de Nederland~che overheid en voor rekening 
van die overheid in een Belgi,ch ges'-icht is 
opgenomen door den Nederlandschen rechter 
een provisioneel bewindvoerder worde be
noemd ; 

dat ook de toepassing van art . 35 Krank
zinnigenwet geen bezwaar kan opleveren en het 
van weinig belang is , dat het bestuur van het 
gesticht t e Gheel niet genoodzaakt kan worden 
zijn register t ot bewa ring van brieven precies 
in t e richten conform de voor de Nederlandsche 
ges t,ichten gegeven voorschriften ; 

dat immers een kleine administ ratieve moei
lijkheid ten aanzien van ,le inricht ing van een 
register geen aan leiding mag _zijn om in ar t. 33 
een beperking in te voegen, welke in de wet 
met geen enkel woord is neergelegd ; 

dat re,.,uP,st rant het niet noodig oordeelt deze 
zaak nader mondeling t e doen toelichten; 

Het mitedien den Hoogen Ra ad behage de 
beschikking van het Gerechtshof t e s-Graven
hage, dd. 12 Augustus l \J26 te vernietigen met 
zoodanige verdere uitspraak als de Hooge Ra,ad 
zal vermeenen te behooren. 

Conclusie van den Procureur- Gt'nPraal Mr. 
Noyon. 
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0. dat art. 33 der wet tot regeling van het 
Staatstoezicht op krankzinnigen geen onder
scheid maakt naar de plaats waar het gest' cht, 
waarin een krankzinnige verpleegd wordt,, g<'
legen is en dus zijne toepasselijkheid niet uit
sluit voor het geval dat die plaats ligt buiten 
het Rijk ; dat het den recht,er aanwijst, die 
bevoegd is aan een verzoek tot benoeming van 
eenen provisioneelen bewindvoerder kennis te 
nemen en de daaromtrent gemaakte regeling 
medebrengt dat d.e ..:,ederlandsche rechter niet 
bevoegd is, indien de Krnnkzinnige geene woon
of verblijfplaats hier te lande heeft of laatste
lijk gehad beeft ; dat nu gesteld en niet weer
sproken is dat de krankzinnige, die het verzoek 
betreft, hare laat,ste woonplaats heeft gehad in 
het Arrondissement Middelburg, dftt dus de 
Recht,bank in dit Arrondissement bevoegd is ; 
dat hiertegen niet afdoet dat de bepaling van 
art. 35 wellicht niet geheel uitvoerbaar zal zijn ; 
dat toch de bevoegdheid des rechters niet wordt 
beheerscht door beletselen tegen de uitvoe ring 
van administratieve voorschriften, welke ge
heel buiten den rechter omgaan; 

Concludeert tot vernietiging van de beschik
king waarvan beroep en van de daarbij be
vestigde beschikking der Arr.-Rochtbank te 
Mi<ldelburg en tot bevoegd verklaring van deze 
rechtbank tot kennisneming van het, verzoek. 

De Hooge Raad, enz.; 
0. dat, ware de stelling, waarvan bij het 

middel van cassatie wordt uitgegaan, juist, 
alsdan ook ieder in het buitenland ter zake 
van krankzinnigheid in eene inrichting voor 
krankzmrugcn opgenomen Nederlander, inge
volge art. :32 der in het middel genoemde wet, 
het beheer over zijne goederen en over die van 
anderen zou verliezen met de verdere gevolgen, ' 
in dat wetsartikel aangewezen; 

dat het op zich zelf zeker al heel weinig aan
nemelijk is, dat de Nederlandsche wet zoo 
"rustige en ingrijpende rechtsgevolgen zou 
hebben willen verbinden aan eene plaatsing 
in een gesticht, die geheel buiten het Ne.-ler
landsch St,aatstoezicht zou omgaan, en waarbij 
geen zekerheid zou bestaan, dat waarl.,orgen 
zijn inachtgenomen, als de Nederlandsche wet 
voor plaatsing en verblijf in een krankzinnigen
gesticht hier te lande heeft voorgeschreven ; 

dat de juistheid , an bedoelde stelling dan 
ook enkel zou kunnen worden aanvaard, wan
neer de wet- duidelijk wees in den in het middel 
bedoelden zin ; 

dat, wel verre van dien, de competentie
regeling van 1trt. ::13 mag doen aannemen, dat 
in de artt. 32 en volgende slechtR is gedoeld op 
hi er te lande gelegen krankzinnigen-gestichten 
en niet op, wat in art. 26 worden genoemd, 
buitenlandsche inrichtingen voor krankûnni
gen ; 

dat immers bij deze opvatting de compe
tentieregeling in zich zelve volledig is, immers 
omvat allen - hetzij wèl, hetzij nif't een laatste 
woon- of verblijfplaats hier te lande hebben 
gehad - die in hier gelegen krankzinnigenge
stichten worden verpleegd, maar de regeling 
bij de in het mirldel voorgestane opvatting 
geenszins afdoende zou zijn, omrlat zij met 
betrekking tot de Nederlanders, clie in bniten
landsche inrichtingen worden verpleegd, eenen 
rechter niet zou aanwijzen voor het ~eva! die 

ver·pleegden hier te lande woon- of ,erblijf
plaats niet hadden ; 

dat de omstanrligheid, dat niet voor alle 
gevallen een competente recht-er zou zijn aftn• 
gewezen, te sterker mag spreken, nu de wet
gever in art. 26 de opneming van Nederlanders 
in huitenlandsche gestichten heeft voorzien, 
door daaromtrent aan hen, die de opneming 
hebben bewerkstelligd, verplichtingen op te 
leggen ; 

dat ook in overechstemming met de hier 
voorgestane en in het middel bestreden op
vatting zijn de bepalingen der wet, - art. 3!i, 
2rle lid, in verband met art. 18 - die aan de 
be~turen van de krankzinnigengestichten ver
plichtingen opleggen, waarvan ingevolge de 
wet de Overheid hier te lande de nakoming 
heeft te verzekeren ; 

dat dus bij de bestreden beschikking het Hof 
terecht de beschikking der Rechtbank heeft 
bevestigd en ten onrechte bij het middel daar
tegen wordt opgekomen ; 

Verwerpt het beroep. ( . J. ) 

5 November 1926. KONINKLIJK BESLUI'l'. 
Van een krachtens het derde lid van 

art. ll0 door Ged. Staten genomen besluit 
taa t j!een beroep op de Kroon c-pen. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
den Raad <l.er gemeente Smallingerland tegen 
het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Friesland van 7 April 1926, n°. 93, 2• afdreling 
F, waarbij goedkeuring is onthouden aan zijn 
be~luit van 4 Maart 1926, tot regeling van de 
zekerheid van den gemeente-ontvanger bene
den 1/10 van den ontvang; 

Den Raad van State, afdeeling voor de 
geschillen ;van bestuur, gehoord, advies van 
rn October 1926, n°. 904; 

Op de voardracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 
l November 1926, n°. 7771, afdeeling Binnen
landsch Bestuur ; 

0. dat de wet geen beroep op Ons toekent 
van een krachtens het derde Ûd van artike 
ll0 der Gemeentewet door Gedeputeerde 
St1tten genomen besluit; 

Gezien deze wet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

Den appellant niet-ontvankelijk te verklaren 
in zijn beroep. 

Onze i\iinister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw is belast enz. (A. B .) 

8 November 1926. BESLUI'l' tot vaststelling van 
het tijdstip van inwerkingtreding van de 
Zeebrievenwet 1926. S. 371. 

Bepaald op l Februar; 1927. 
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8 November 1926. ARREST van den HoogenRaad. 
Vernietiging van het vonnis, omdat ten 

bezware van den verdachte bewijs is geput 
uit een geschrift, waarvan uit het proces
verbaal der terechtzitting niet blijkt, dat 
het is voorgelezen, noch dat ten opzichte 
daarvan iets is geschied wat krachtens art. 
348 onder 5 Sv. voor die voorlezing kan in 
de p laats treden. 

Art. 380 Inval.wet hedreigt zooveel geld
boeten als het aantal weken of gedeelten 
daarvan bedraagt. gedurende welke de 
verplichting om voor een arbeider premiën 
te betalen niet is 11agekomen (ald118 Goncl. 
O. M. en stiliwiigend de Fl. R.). 

Goncl. 0. M. bot·endien: Het door den 
a rbeider niet overleggen van een rentekaart 
levert voor den werkgever, die de premie 
in zegels moet betalen, geen overmacht op. 

(Sv. art. 297, Inval.wet art. 380.) 

Mrs. Jhr. de Savornin Lohman, Savelberg, 
Jhr. Feith, Ort en Taverne. 

De Ambtenaar van het Openbaar Ministerie 
bij het Kantongerecht te Bergum, requimnt 
van cassatie tegen een vonnis van dat Kan
tongerecht van den achtsten Juni 1926, voor 
,wover daarbij de gerequireerde, A. H., is ont
slagen van alle rechtsvervolging. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer Ort ; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur : 
Schending of verkeerde toepassing van de 

artt. 199, 268 en 380 der Inval iditeitswet en 
art. 40 van het Wet.boek van Strafrecht, daar 
in het vonnis van den Kantonrechter ten on
rechte is overwogen, dat hier een geval van 
overmacht is ; 

Gehoord den Advocaat-Generaal Besier na
mens den Procureur-Generaal, in zijne con
clusie, strekkende tot enz. ; 

0. dat, voon.oover hier van belang, aan den 
gerequireerde bij inleidende dagvaarding is 
telastegelegd, dat hij, terwijl gedurende het 
tijdvak van 17 Juli 1925 tot 12 Maart 1926, 
althans gedurende een gedeelte van dien t ijd 
o·,der uameer bij hem in loondienst was ge
weest de verplicht verzekerde Antje Bouma, 
op 8 April 1926, na-dat hij voormelde arbeidster 
het loon in geld had uitbetaald, is bevonden 
geen premie in zegels als bedoeld in de Invali
diteitswet voor deze te hebben betaald. over 
den tijd dat deze bij hem in loondienst was ; 

dat bij het bestreden vonnis het telaste~e
legde is bewezen verklaard, behalve het met 
betalen van premies in zegels van 16 J anuari-
12 Maart 1926; 

dat de Kantonrechter, op de in het vonnis 
vermelde gronden oordeelende, dat verdachte 
door overmacht verhinderd is geweest premie 
in zegels te betalen, en derhalve niet strafbaar 
is, dezen ter zake van voormeld bewf-..:en ver 
klaard feit, heeft ontslagen van alle rechtsver
volging; 

0. ambtshalve : 
dat blijkens het bestreden vonuis, de Kan

tonrechter bij de samenstelling van het bewijs, 
t en bezware van den gerequireerde bewijs heeft 

geput uit een schrifteLijke mededcel ing van den 
voorzitter van den Raad van Arbeid te Heeren
veen, inhoudende : ,,medegedeeld kan worden 
dat verzekerde Antje Bouma op 3 December 
1919 in de verplichte verzekering ingevolge de 
Invaliditeitswet werd opgenomen ; - Hare ver
zekering is nog loopende en werd nimmer 
onderbroken", - terwijl het proces-verbaal der 
terechtzitting, dat alleen bestemd is van de 
inachtneming der vormen te doen blijken, niet 
vermeldt dat dit stuk is voorgelezen, noch dat 
ten opzichte daarvan iets is geschied wat krach
tens art. 398 onder 5 van het Wetboek van 
Strafvordering voor die voorlezing kan in de 
plaats treden, zoodat moet worden aangenomen 
dat noch het een noch het ander heeft plaats 
gehad; 

dat de Kantonrechter daardoor heeft gehan
deld in strijd met het voorschrift van art . 297 
in verband met art. 398 van het Wetboek van 
Strafvordering, hetgeen ingevolge het vijfde 
lid van art. 297 nietigheid te weeg brengt, zoo
dat het vonnis voor zoover daartegen beroep 
in cassatie is ingesteld, niet kan worden gehand
haafd; 

dat dientengevolge een onderzoek naar de 
gegrondheid van het middel van cassatie kan 
achterwege blijven ; 

Vernietigt het vonnis van den Kantonrechter 
te Bergum op 8 Juni 1926 in deze zaak gewezen. 
doch alleen voor zooveel betreft dat gedeelte 
van dat vonnis ter zake waarvan de gerequi
reerde is ontslagen van alle rechtsvervolging ; 

Rechtdoendc krachtens art. 106 der Wet op 
de R. 0 . : 

Verwijst de zaak in zoover naar de Arr.
Rechtbank te Leeuwarden ten einde op de 
bestaande dagvaarding te worden berecht en 
afgedaan. 

Gewezen overeenkomstig de Goncl. Adv. -Gen. 
Mr. B eBier, waaruit wij overnemen: 

De Ambtenaar van het Openbaar Ministerie 
bij het K antongerecht heeft zich voorzien in 
cassatie tegen dit vonnis, doch alleen voorzoo
ver de verdachte daarbij van a lle rechtsvervol
ging werd ontslagen. 

Het heeft bij mij een punt van overweging 
uitgemaakt of hij in dit beroep kon worden 
ontvangen en of niet tegen de in dit deel der 
telastelegging bedoeld~ overtreding een andere 
straf is bedreigd dan geldboete van ten hoogste 
f 25. Art. 380, eerste lid der Invaliditeitswet 
toch bedreigt tegen den werkgever, die niet 
voldoet aan de hem bij deze Wet opgelegde 
verplichting betreffende de betaling van pre
mii•n voor een arbeider of betreffende de dag
teekening van zegels, ,,geldboete van ten hoogste 
drie gulden voor elke kalenderweek of voor elk 
gedeelte eener kalenderweek, waarover hij die 
verplichting niet is nagekomen." Indien deze 
bedreiging aldus moest worden verstaan. dat 
bij niet-nakoming der verplichting niet zouden 
worden opgelegd zooveel geldboeten van ten 
hoogste f 3, als het aantal weken of gedeelten 
daarvan bedraagt, gedurende welke de ver
plichting niet was nagekomen, doch ééne geld
boete van ten hoogste zooveel malen drie 
gulden, als het geheele tijdvak weken of ge
deelten daarvan bevat, zou de in dit geval be
dreigde geldboete veel hoogcr dan f 25 zijn. H et 
komt mij echter voor, dat dit niet de bedoeling 
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van den wetgever is geweest, daar het derde lid 
van art. 380 dan geen zin zou hebben. Immers 
d_aa_r wordt 1-iepaald, dat in zeker geval gelijk
t1Jdig geconstateerde overtredingen van het 
voorschrüt van art. 272 ten opzichte van rente
zegels op dezelfde rentekaart geplakt, als één 
overtreding gestraft worden. In da.t geval, doch 
ook in dat geval alleen, wordt dus slechts één 
geldboete opgelegd. 

Tijdig heeft de ambtenaar van het Openbaar 
l\1inisterie eene memorie ingediend, waarin als 
middel van cassatie wordt voorgesteld (zie 
arrest ). 

Tot toelichting voert hij aan, dat het straf
bare feit, dat verdachte begaan heeft, is het 
µiet betalen van ( lees : in) zegels vóór of ge
lijktijdig met de betaling van het loon in geld 
aan den verplicht verzekerden arbeider, en dat 
het hem door het niet overleggen van een rente
kaart door den arbeider wel onmogelijk is daarop 
zegels te plakken, maar dat hij dan niet door 
overmacht gedrongen is het loon te betalen 
aan dien arbeider, daar deze dit dan volgens 
art. 268 der Invaliditeitswet niet kan vorderen. 

Ik kan mij met dit betoog geheel vereenigen. 
(N. J.) 

8 Nov-,mber 1926. ARREST van denHoogenRaad. 
De veiligheid van het verkeer wordt in 

gevaar gefaacht door het doorrijden waar 
een volksoploop - zij het een verbodene -
is ontstaan, hoewel voor dit doorrijden geen 
voldoende ruimte aanwezig is, tengevolge 
waarvan een rijwiel, waarmede iemand 
zich op den weg bevindt, wordt aangereden. 

(Mot. en Rijw.wet art. 15.) 

Mrs. Jhr. de Savornin Lohman, Savelberg, 
Jhr. Feitb, Or t en Taverne. 

E. v. 0., requirant van cassat.ie tegen een 
vonnis van de Arr.-Rechtbank te 's-Gravenhage 
van den 29 April 1926, waarbij hij in hooger 
beroep, na vernietiging van een vonnis van het 
Kantongerecht aldaar van 17 December 1925, 
wegens het als bestuurder van een motorrijtuig 
daarmede over een weg rijden op zoodanige 
wijze, dat de veiligheid van het verkeer op dien 
weg wordt in gevaar gebracht, met toepassing 
van de artt. 15 en 18 der Motor- en Rijwielwet 
en 23 van het Wetboek van Strafrecht, is ver
oordeeld tot eene geldboete van vijf en twintig 
gulden en eene vervangende hechtenis van 
zeven dagen, zoomede tot beta-ling eener schade
vergoeding van f 19.30 (negentien gulden dertig 
cents) aan de beleedigde partij A. de Wert en 
in de kosten, op de civie•e vordering gevallen 
en nog te vallen, begroot op nihil ; (gepleit 
door Mr. S. van Oven, advocaat te 's-Graven
hage.) 

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

Feith; 
Gelet, op de middelen van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi: 
1 o. Schending, althans verkeerde toepassing 

der artt. 211, 216, 221, 253, 256, 257 Sv. (oud), 
daar de beslissing der Rechtbank onvoldoende 
met redenen is omkleed, omdat uit niets blijkt, 

1926 

dat het rijden van requirant gevaar kan hebben 
opgeleverd, maar veeleer de volksoploop, waar
aan de deelneming volgens art. 279 van de Al
gemeene Pofüieverordening van 's-Gravenhage 
verboden is en waarbij getuige de Wert zich 
ook uit nieuw3gierigheid had aangesloten. 

2n. Schending der voormelde artikelen door 
het bewezene strafbaar te oordeelen, omdat de 
aanrijding van getu'ge de Wert's rijwiel niet 
is ingevaarbrenging van de veiligheid van het 
verkeer, blijkende in ieder geval uit · niets, dat 
er eenige veiligheid van verkeer in gevaar ge 
bracht is. 

Gehoord den Advocaat-Generaal Tak, namens 
den Procureur-Generaal, in zijne conclusie, 
strekkende tot enz. ; 

0. dat bij het bestreden vonnis van het den 
requirant bij de inleidende dagvaarding telaste
gelegde is bewezen verklaard, dat hij te 's-Gra
venhage op 10 Juni 1925 des namiddags om
streeks 5.15 uur met een door hem bestuul"d 
vierwielig motorrijtuig over den openbaren weg 
de St. Jacobstraat heeft gereden op zoodanige 
,vjjze, dat daardoor de veiligheid van het ver
keer op dien weg werd in gevaar gebracht, door 
toen dien weg met dat door hem bf'stuurd 
motorrijtuig te berijden en terwijl voor hem 
door een aldaar ontstane volksoploop geen vol
doende ruimte aanwezig was om door te rjjden, 
met dat door hem bestuurd motorrijtuig toch 
is doorgereden, tengevolge waarvan requirant 
met zijn motorrijtuig liet rijwiel, waarmede 
A. de Wert zich daar t,er plaatse op dien weg 
bevond, aanreed ; 

dat dit feit is gequalificeerd en de requirant 
deswege tot straf is veroordeeld, gelijk hiervoren 
is vermeld; 

0. met betrekking tot het eerste middel : 
dat de Recht.bank - na op grond van wettige 

bewijsmiddelen als bewezen te hebben aange
nomen, dat ten tijde en ter plaatse als boven
vermeld een volksoploop was ontstaan en dat 
requirant, hoewel voor hem gef'n voldoende 
ruimte aanwezig was om door te rijden, toen 
aldaar met een door hem bestuurd vierwielig 
motorrijtuig toch is doorgereden, tengevolge 
waarvan een rijwiel, waarmede zekere de Wert 
zich op dien weg bevond, is aangereden, -
terecht heeft beslist, dat requirant door aldus 
te handelen op zoodanige wijze heeft ge reden, 
dat daardoor de veil igheid van het verkeer in 
gevaar werd gebracht; 

dat immers de re4.uirant bij het zich voort
bewegen met en besturen van zijn motorrijtuig, 
met dien volksoploop, welke ûch daar ter plaatse 
had gevormd, had rekening te houden en hier
tegen niet afdoet, dat deelneming aan volks
oploopen bij de Algemeene Politieverordening 
van ·s-Gravenhage is strafbaar gesteld en dat 
de getuige de Wert zich uit nieuwsgierigheid 
bij meergemelden oploop had aangesloten ; 

dat het middel alzoo is ongegrond ; 
En t,en aanzien van het tweede middel : 
0. dat de Rechtbank het in gevaar brengen 

van de veiligheid van het verkeer geenszins 
alleen heeft aangenomen op grond van de aan
rijding van getuige de Wert's rijwiel, doch mede 
wegens het daarmede samengaan der overige, 
hiervoren genoemde, door wettige bewijsmid
delen bewezen omstandigheden : 

dat het middel dus in zooverre feitelijken 
grondslag mist, terwijl het, voorzoover gericht 

48 
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tegen de meergemelde bewezenverklaring, als 
opkomende tegen eene '.eitelijke beslissing, is 
ongegrond; 

Verwerpt het beroep. 

( Gewezen overeenkomstig de Goncl. Adv.-Gen, 
Mr. Tak. J (N, J.) 

8 N?vember 1926. ARREST van denHoogenRaa.d. 
Het woord "kampeeren" omvat volgens 

het algemeene spraakgebruik meer dan 
het enkele in een tent op een veldbed over• 
nachten. Dit is niet onder alle omstandig
heden met kampeeren gelijk te stellen. 

(A. P. V. Ommen art. 8.) 

Mr>. ,Thr. de Savornin Lohman, Savelberg, 
Jhr. Feith, Ort en '.laverne. 

De Officier van Justitie bij de Arr.-Rechtbank 
te Zwolle, requirant van cassatie tegen een 
vonnis dier Rechtbank van den twaalfden Mei 
1926, waarbij Mr. P. v. K., na vernietiging van 
een vonnis van het Kantongerecht te Ommen 
vn.n 22 Februari 1926, van alle rechtsvervolging 
is ontslagen. 

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

J hr. Feith 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij memorie: 
"Schending, door niet toepassing van art. 8 

aanhef en sub e der Algemeene Politieverorde
ning voor de Gemeente Ommen (vastgesteld 
16 December 1924 en 26 Maart 1925), zooals 
dit artikel is gewijzigd bij verordening van 
27 Juli 1925, in verband met art. 145 dier Alge
meene Politieverordening" ; 

Gehoord den Advocaat-Generaal Tak, namens 
den Procureur-Generaal, in zijne coPclusie, 
strekkende tot enz. ; 

0. dat bij de inleidende dagvaarding aan den 
gerequireerde is telastegelegd : dat hij in de 
gemeente O=en op 26 September 1925 des 
namiddags omstreeks 11 uur zonder toestem
ming van Burgemeester en Wethouders van 
die gemeente op een perceel weiland, ~elegen 
in de buurtschap Zeese en in gebruik bij Hen
drili: J an Wolters, heeft gekampeerd door aldaar 
in een daartoe geplaatste tent, liggende op een 
veldbed, te overnachten; 

dat bij het bestreden vonnis van deze telaste
legging bewezen is verklaard, dat gerequireerde 
op tijd en plaats voornoemd zonder toestem
ming van Burgemeester en Wethouders der 
gemeenteO=enin een daartoe geplaatste tent 
op een veldbed heeft liggen overnachten, doch 
de Rechtbank hem te dier zake van alle r echts
vervolging heeft ontslagen, zulks na overweging : 

dat bij art. 8 der Algemeene Polit ieveror
dening voor de gemeente Ommen onder meer 
verboden is om zonder toestemming van Burge
meester en Wethouders op terreinen, binnen 
de gemeente gelegen, te kampeeren, terwijl bij 
art. 145 op overtreding van voormeld verbod 
hechtenis van ten hoogste 6 dagen of geldboete 
van t en hoogste f 25 is gesteld ; 

1 dat bij de meest enge beteekenis, die daaraan 
kan worden gegeven, onder "kampeeren " moet 
worden verstaan : ,,een leven leiden, a ls in een 
kamp gebruikelijk", en het alleenlijk in een 
tent overnachten zeker niet onder alle om
st andigheden kampeeren wordt genoemd ; 

dat derhalve de bij dagvaarding aan zoodanig 
overnachten gegeven qualificatie kampeeren de 
Rechtbank onjuist voorkomt en het bij dag• 
vaarding telastegelegde op vorenstaande gron
den niet strafbaar kan worden geacht krachtens 
art. 8 juncto 145 der ·voormelde verordening, 
wat daarvan overigens zij ; 

0. met betrekking tot het tegen deze be
slissing gerichte middel van cassatie ; 

dat blijkens vorenstaande overwegingen de 
Rechtbank de dagvaarding aldus heeft uitge
legd, dat daarbij aan den gere4.uireerde is 
telastegelegd, dat hij op een binnen de ge
meente Ommen gelegen terrein zonder toe
stemming van Burgemeester en Wethouders 
dier gemeente in een daartoe geplaatste tent, 
op een veldbed liggende, heeft overnacht, en 
dat het woord "kampeeren" als een qualificatie 
moet worden opgevat ; 

dat bij deze feitelijke en in cassatie alzoo 
onaantastbare opvatting de bestreden beslissing 
is juist, daar er geen reden is, waarom aan het 
woord "kampeeren" in art. 8 der voormelde 
verordening eene andere beteekenis zou moeten 
worden gehecht dan door het algemeene spraak
gebruik daaraan toegekend en kampeeren vol
gens dit spraakgebruik inderdaad meer omvat 
dan het enkele in een tent op een veldbed over
nachten; 

dat het op zoodanige wijze overnachten ook 
niet onder alle omstandigheden met kampeeren 
is gelijk te stellen en het middel alzoo is onge
grond; 

Verwerpt het beroep. 

(Gewezen overeenkomstig de Gon,el. Adv.-Gen. 
Mr. Tak.) (N. J.) 

10 No7:emb_er 1926. BESLUIT, houdende nadere 
w1Jz1gmg van het Koninklijk besluit van 
5 Augustus 1888 (Staatsblad n°. 114) tot 
bepalmg van het maximum der verpleegden 
en het minimum der geneeskundigen in het 
Krankzinnigengest icht "Voorburg" te 
Vught. S. 372. 

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

Bin1~enl. Zaken en Landbouw van 5 November 
l 926, n°. 2575, afdecling Armwezen ; 

Gelet op de Wet van 27 April 1884 (Staatsblad 
n°. 96), laatstelijk gewijzigd bij de Wet van 
27 November 1919 (Staat.~blad n°. 784); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met intrekking van Onze besluiten van l 2 

September 1924 (Staatsblad n°. 444) en van 
29 Juli 1925 (Staatsblad n°. 340) te bepalen : 

E eniy artikel. 
Artikel 1 van hel Koninklijk besluit van 

5 Augustus 18 8 (Staatsblad n°. 114) tot be
paling van het maximum der verpleegden en het 
minimum der gcneeekundi~en in het Krank
zinnigengesticht .,Voorburg' te V1tght wordt 
gelezen als volgt: 

,,In het Krankzinnigengesticht "Voorburg" 
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te Vught mogen niet meer dan 1030 krankzin
nigen, 480 mannen en 550 vrouwen, verpleegd 
worden." . 

"Bovendien mo$en in het gesticht gedurende 
het tijdvak, eindigende l Januari 1928, nog 
20 mannen en 15 vrouwen worden verpleegd." 

Onze Minister van Bi.nnenlandsche Zaken en 
Landbouw is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst. 

Het Loo, den l0den November 1926. 
WILHELMINA. 

De .Minister van Binnen/. Zaken en Landbo-uw, 
J. B. Km. 

(Uitgeg. 24 Nov. 1926.) 

11 November 192f. BESLUIT tot regeling van 
de vergoediJJg voor bureaukosten aan 
colleges van zetters voor 's Rijks directe 
belastingen en van de presentiegelden voor 
de leden dier colleges. S. 373. 

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

Financiën van 20 October 1926, n°. 160, af
deelin$ Directe Belastingen ; 

Gez1en artikel 1, tweede lid, dAr wet van 
5 April 1870 (Staatsblad n°. 63), alsmede Onze 
besluiten van 12 Maart 1915 (Staatsblad n°. 147) 
en 13 December 1922 (Staatsblad n°. 674) en 
artikel 1 van Ons besluit van 8 Augustus 1922, 
n°. 48; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
2 November 1926, n°. 31); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 8 November 1926, n°. 10, 
afdeeling Directe Belastingen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. Aan rle colleges va.n zetters voor 

's Rijks directe belastingen te Amsterdam, Rot
terdam, 's-Gravenhage en Utrecht wordt eene 
vergoeding voor bureaukosten verleend. 

Deze vergoeding bedraagt per jaar : 
voor het. college te Amsterdam f l 00 ; 
voor de colleges te Rotterdam en 's-Graven

hage f 75; 
voor het college te Utrecht f 50. 
2. Aan de leden van een college van zet,ters 

te zamen wordt voor elk kalenderjaar als pre
sentiegeld toi>gekend : 

u. aan die van het college te Amsterdam f 700 ; 
aan die van de colleges te Rotterdam en 
's -Gravenhage f 420; 

aan die van het college te Utrecht f 280 ; 
b. aau die van de overige colleges, voor elk 

duizendtal inwoners van de gemeente of van 
het gedeelte der gemeente, waarvoor het college 
is ingesteld : 

in gemeenten of gedeelten van gemeenten 
rnn 10,000 inwoners en daarboven f 14; 

in gemeent~r of gedeelten v:m gemeenten 
van minder dan 10,000 inwoners f JO ; 

met dien verstande, dat het. onder deze letter 
bedoelde presentiegeld voor de leden van een 
college te zamen niet meer bedraagt dan f 280. 

'!. Het getal inwoners van eene gemeente 
of van het gedeelte eener gemeente wordt be
pa:11<.l naar den toestand bij di>n aanvang van 
net jaar waarover het presentiegeld wordt toe
gekend. 

Onderrleelen van een duizendtal worden, 

indien zij do helft of meer bedragen, voor een 
geheel duizendtal gerekend en anders buiti>n 
aanmerking gelaten. 

Voor gemeenten of gedeelten vim gemeen
ten van minder dan duizend inwoners, bedrnagt 
echter het presentiegeld steeds f 10. 

4. Het bedrag van het presentiegeld wordt,, 
voor zoover het van het getal inwoners afhan
kelijk is, voor elk college vastgesteld door den 
directeur der directe belastingen, in wiens 
directie de standplaats van het college is ge
legen. 

De directeur bepaalt voor alle colleges zonder 
onderscheid het aandeel van elk lid in het pre
sentiegeld naar het getal bijgewoonde verga
deringen blijkens de presentielijsten, welke 
hem na atloop des jaars door den voorzitter 
van het college worden gezonden met nauw
keurige vermelding v:in de woonplaatsen der 
leden. 

5. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van l Januari 1927. 

Op dat tijdstip vervallen Onze besluiten van 
12 Maart 1915 (Staatsblacl n°. 147) en 13 De
cember 1922 (Staatsblad n°. 674), al~mede ar
tikel 1 van Ons besluit van 8 Augustus 1922 
n°. 48. 

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

Het, Loo, den l lden Novembn 1926. 
WILHELMINA. 

De 2lfinister van Firumr.iën, DE GEER. 
(Uitgeg. 24 Nnv. 1926.) 

11 November 1926. BESLUIT tot wijziging van 
de bepalingen houdende toekenning van 
eene vergoeding aan de leden der colleges 
van zett,ers voor 's Rijks directe belastingen 
wegens de opneming en schatting van 
gebouwde of ongebouwde eigendommen. 
s. 374. 

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

Financiën van 20 October 1926, n°. 159, Af
dei>ling Directe Belastin"en ; 

Gezien de wet van 9 December 1877 (Staats
blad n°. 214) en het Koninklijk besluit van 
12 April 1878 (Staatsblad n°. 24) ; 

Den Raad van State geho0rd (advies van 
2 November 1926, n°. 30) ; · 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 8 November 1926, n°. 10, 
afdeeling Directe Belastingen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 

Eenig artikel. 
In het Koninklijk besluit van 12 April 1878 

(Staatsblad n°. 24) worden de volgende wijzi
gingen gebracht : 

a. Artikel 4 wordt gelezen : 
De directeur der directe belastingen stelt het 

bedrag der vergoeding voor elk der leden vaRt 
na ontvangst van de daartoe noodige opgaven 
van den Rijksambtenaar die tot de schatting 
heeft medegewerkt. 

b. Artikel 5 vervalt. 

48* 
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Onze Minister van Financii'n is belast met de 
uitvoering van dit be~luit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad van 
State. 

Het Loo, den llden November 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, DE GEER. 
(Uitgeg. 24 Nov. 1926.) 

11 .Vovember 1926. KoNIN K.LIJK BESLUIT. 
H et bezwaar dat de gemeente, die de 

tegemoetkoming vraagt, geen gebruik heeft 
gemaakt van hare bevoegdheid tot het 
heffen van hoogere schoolgelden, dan die 
zijn vastgesteld voor de kinderen van ar
beiders, bedoeld in a rt. 122a, kan niet 
gelden wanneer gebleken is dat de school 
geldheffing in bedoelde gemeente en de 
verschillende belastingen aldaar kwalijk 
hooger kunnen worden opgevoerd. De 
vraag of deze schoolgeldheffing al dan niet 
gunstiger is dan die in de gemeente, van 
welke de t egemoetkoming wordt verlangd, 
doet niet t.erzake af. 

WrJ WILHELMINA, ENZ . ; 
Beschikkende op het beroep, ing<"-steld door 

Burgemeester en Wethouders van Helmond 
tegen het besluit van Ged. Staten van Noord
Brabant van 28 Juli G n°. 340, III• Afd. A, 
betreffende toepassing van art. 122a. der 
Gemeentewet ten behoeve van de gemeente 
Stiphout; 

Den Raad van St,ate, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
20 October 1926, n°. 901 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 6 
November 1926, n°. 8024, afd. B. B.; 

0. dat, nadat het Bestuur der gemeente 
Stiphout Ged. Staten had verzocht om toe
passing van art. 122a der Gemeentewet ten 
aanzien o. a . van de gemeente Helmond, Ged. 
Staten bij besluit van 28 ,Juli 1926 hebben 
bepaald, dat er aanleiding bestaat, om aan de 
gemeente Stiphout eene tegemoetkoming toe 
te kennen, als bedoeld bij art. 122a der Ge
meentewet en wel uit de kassen der ~emeenten 
Helmond en Mierlo voor het be1aatingjaar 
1925/1926; dat het bedrag dezer tegemoet
kommg wordt bepaald op f 5.- per arbeider ; 

dat het gemeentebestuur van Helmond in 
beroep aanvoert, dat een der hoofdvoorwaarden, 
welke vervuld moeten zijn, wil een beroep op 
art. 122a der Gemeentewet terecht kunnen 
worden gedaan, is, dat de arbeiders, in dit 
wetsartikel bedoeld, aanwijsbare kosten ver
oorzaken voor de gemeente, alwaar zij hoofd
verblijf hebben; dat ook het gemeentebestuur 
van Stiphout getracht heeft aan te toonen, dat 
de Stiphoutsche arbeiders, die in Helmond 
werkten, aan de gemeente Stiphout aanwijsbare 
kosten hebben veroorzaakt, in het jaar 1925 ; 
dat het gemeentebestuur van Helmond getracht 
heeft de berekeningen van Stiphout te contro
leeren ; dat echter, waar het gemeentebestuur 
van Stiphout, zijne berekeningen baseert op de 
uitgaven in 192~, het aa~ het gemeentebestuur 
van Helmond met mogeliJk was, om de daarbij 

gebruikte cijfers te toetsen aan de gemeente
rekèning van Stiphout over 1925, aangezien 
deze destijds nog niet kon zijn opgema-akt ; dat 
het feit, dat voor eene Öeoordeeling van de 
opgegeven bedragen uitsluitend de gemeente
rekening dienst kan doen, nadrukkelijk is 
vermeld in Ons besluit van 24 October 1925, 
n°. 19; dat, bij gebreke van eene gemeente
rekening over 1925 is nagegaan, of soms de 
begrootingscijfers voor 1925 tot uitgangspunt 
waren genomen ; dat ook dit niet bleek het 
geval te zijn ; dat toch van al de opgegeven 
kosten voor de lil het verzoekschrift genoemde 
rubrieken slechts één bedrag n.l. f 425.60, 
vergoeding van de kosten van instandhouding 
van bijzondere scholen, bedoeld in art. 101 
der Lager-Onderwijswe~ 1920, overeenkomt 
met den betrekkelijken begrootingspost ; dat 
derhalve de berekeningen van het gemeente
bestuur van Stiphout, die leiden tot de z.g. 
aanwijsbare kosten, niet te verifieeren zijn en 
dat dus ten aanzien daarvan ook niet post 
voor post kan worden aangetoond, gelijk Ons 
besluit van 13 Maart 1924, n°. 23 eischt; dat 
de uitgaven voor Stiphout lager zouden zijn 
geweest indien de arbeiders, bedoeld in art. 
122a, in die gemeente niet waren aanwezig 
geweest ; dat voorts bij verscheidene besluiten 
is uitgemaakt, dat wanneer eene gemeente geen 
gebruik heeft gemaakt van hare bevoegdheid 
tot het heffen van hoogere schoolgelden dan 
die zijn vastgesteld voor de kinderen van 
arbeiders, bedoeld in art. 122a der Gemeente
wet, de gemeente reeds daarom op de tegemoet
koming bij dit artikel in uitzicht gesteld, geen 
aanspraak kan maken, waarbij de appellanten 
verwijzen o. a. naar Onze besluiten van 12 
November 1924, n°. 22, 5 Augustus 1925, 
no. 37 en van 3 Maart 1926, n°. 2; dat bij het 
laatst c,eciteerde besluit is uitgemaakt, dat o. m. 
schoolgeldregeling van de gemeente Mierlo niet 
tot voldoende hoogte was opgevoerd, om deze 
gemeente voor de uitkecring van art. 122a in 
aanmerking te doen komen ; dat de schoolgeld
regeling der gei:neente _St~phout,, zooals die dl:!'ar 
sinds 1 Januari 1925 1s mgevoerd, voor de m 
komsten boven f 2800 nog gunstiger is dan die 
der gemeente Mierlo, terwijl het tarief voor 
inkomens beneden f 2800 nagenoeg niet hooger 
is ; dat het hoogste schoolgeld voor gewoon 
lager onderwijs, dat voor een leerling in Stiphout 
betaald moet worden, is f 9.12 per jaar, terwijl 
het in het besluit van 12 November 1924, 
no. 22 een geval betrof, dat voor de kinderen 
van arbeiders, bedoeld in art. 122a der Ge
meentewet, gemiddeld ruim f 10 werd ont
vangen ; dat als nu dit laatste bedrag onvol
doende werd geacht, toch stellig de schoolgeld
regehng van Stiphout, welke van de kinderen 
van de meest gegoeden nog geen f 10 vraagt, 
als niet voldoende moet worden beschouwd ; 

0. wat betreft het bezwaar, dat de bereke
ningen van het gemeentebestuur van Stiphout, 
die leiden tot z.g.n. aanwijsbare kosten, niet 
te verifieeren zouden zijn en dat dus ten aan
zien daarvan niet post voor post zon zijn aan
getoond, dat de uitgaven voor Stiphout lager 
zouden zijn geweest, indien de arbeiders, be
doeld in art. 122a der Gemeentewet in die 
gemeente niet waren aanwezig geweest: 

dat Ged. Staten terecht hebben aangenomen, 
dat post voor post is aangetoond, dat de uit-
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gaven voor Stiphout lager zouden zijn geweest, 
indien de bovenbedoelde arbeiders, die in die 
gemeente hoofdverbLjf hadden, er niet aan
wezig waren geweest ; 

dat voorts gebleken is, dat de door het 
gemeentebestuur van Stiphout aangevoerde 
cijfers overeenstemmen me,; de gemeente
rekening over het dienstjaar 1925 : 

9. wat betreft het bezwaar dat _de gemeente 
Stiphout geen gebruik heeft gemaakt van hare 
bevoegdheid tot het heffen van hoogere school
gelden, dan die zijn vastgesteld voor de kin
deren van arbeiders, bedoeld in art. 122a der 
Gemeentewet, dat Ged. Staten terecht hebben 
aangenomen, dat de schoolgeldheffing in de 
gemeente Stiphout en de verschillende belas
tingen aldaar kwalijk hooger kunnen worden 
opgevoerd ; · 

dat de vraag, of de schoolgeldheffing in de 
gemet>nte Stiphout al dan niet gunstiger is dan 
in de gemeente Mierlo, ter zake niet afdoet ; 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

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

Landbouw is belast, enz. (A. B.) 

11 November 1926. KONINKLIJK BESLUIT. 
Toepas~elijkheid van 4°. van dit artikel 

bijaldien iemand beweert dat hij een hem 
toebehoorend perceel niet meer dan negen
t,ig dagen te zijner beschikking heeft, 

· aangezien het voor den overigen tijd aan 
een ander is verhuurd. - Waar de huursom 
slechts een gulden bedroeg, moet een 
schijnovereenkomst worden aanwezig ge
acht . 

WIJ WILHELM.INA, EN7..; 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
R. J. D. W. te Groningen tegen de uitspraak 
van Ged. Staten van Friesland van 10 Maart 
1926, 2' afd. n°. 94 op zijn bezwaarschrift 
tegen zijn aansla~ als forens in de gemeente 
Schiermonnikoog m de plaatselijke inkomsten
belasting over het belastingjaar 1924/25 ; 

Den Raad van State, enz. ; 
0. dat H. J. D. W. te Groningen over het 

belastingjaar 1924/25 als woonforens in de 
plaatselijke inkomstenbelasting der gemeente 
Schiermonnikoog is aA.ngeslagen ; 

dat, nadat hij tegen dien aanslag bezwaar 
had ingebracht, op grond, dat hij te Schier
monnikoog wel een gemeubileerd hui• bezit, 
doch dat dit bij contract, d.d. December 1923, 

gegaan met de bedoeling, om aan de forensen
belasting te ontkomen ; dat hunne vergadering 
de opvatting van het gemeentebestuur deel•. en 
van oordeel is, dat door de z.g. verhuring, het 
feitelijk beschikkingsrecht van den reclamant 
over de woning niet is verloren gegaa'J, zoodat 
de aanslag terecht is opgelegd ; 

1 dat de appellant in beroep aanvoert dat het 
besluit van Ged. Staten berust op eene mede
deeling van het gemeentebestuur van Schier
monnikoog, welke onjuist is; dat het pe rceel 

, bij contract, d.d. December 1923, van 1 Sep
tember tot 5 Juni telken jare verhuurd is aan 
Mejuffrouw M. B., die het perceel dan te harer 
beschikking heeft en ook gebruikt voor berging 
van conserven, droogrekken, bank, vlaggestok, 
brandstoffen enz. ; dat de luiken aan den voor
kant van het huis weliswaar steeds gesloten 
bl\jven, maar het huis ook van achteren een 
ingang heeft, waarvan steeds gebruik gemaakt 
wordt, ; dat he• hu.is derhalve van 1 September 
tot, 5 Juni niet te zijner beschikking is ; dat hij 
ooJ. tesenover personen, die het huis ged1 rende 
dien tiJd wilden huren, heeft verklaard. dat het 
verhuurd was aan Mejuffrouw B. ; dat ook 
Mejuffrouw B. bevestigd heeft, dat zij het 
perceiel van hem heeft geh,mrd en dat het haar 
als bergruimte goed te pas kwam ; 

0. dat H. J. D. W. te Groningen blijkens de 
stukken eigt>naar is van eene in de gemeente 
Schiermonnikoog gelegengemeu bil eerde woning; 

dat de reclamant ten bewijze dat hij deze 
woning gedurende het belastingjaar 1924/25 
niet ter beschikking voor zich of zijn gezin 
heeft gehouden, heeft overgelegd de boven
vermelde met Mejuffrouw B. gesloten schrifte
lijke huurovereenkomst ; 

dat echter dit onderhandsch geschrift welis
waar in zoover het voldoet aan het bepaalde 
bij art. 1912 B. W. volledig bewijs levert van 
hetgeen er in vermeld staat, doch dat dit vol
ledig bewijs alleen geldt ten aanzien van de 
onderteekenaars en derzelver erfgenamen en 
rechtverkrijgenden ; 

dat dit geschrift tegenover derden ten hoogste 
A.ls een vermoeden kan gelden, dat eene bona 
fide overeenkomst is tot stand gekomen en 
derhalve het beschikkingsrecht van den belang
hebbende over de bedoelde woning is verloren 
gegaan; 

is verhuurd aan Mejuffrouw M. B. te Schier
monPikoog en krachtens dat contract in het 
belastin,jaar 1924/25 slechts van 5 Juni 1924 
tot 1 September 1924 ter beschikking van hem 
of zijn gezin is geweest, Ged. Staten van Fries
land bij besluit van 10 Maart 1926, 2• afd. 
n°. 94, zijn bezwaarongegrondhebben verklaard, 
uit overweging dat bliJkens het bericht van 
het gemeentebestuur Mejuffrouw B. die bij 
hare nicht inwoont, op geen enkele wijze ge- ' 
bruik heeft gemaakt van de bedoelde woning, 
die, Rteeds gemeubeld, wordt ge~loten, wanneer 
de familie W. vertrekt en gesloten blijft tot 
de terugkomst van die familie ; dat het ge
meentebestuur in het opgemaakt huurcontract 
dan ook-niets dan een sch~jncontract ziet, aan- , 

dat dit vermoeden echter in dit geval niet 
gegrond zou zijn, daar een huurprijs van slechts 
f 1.- voor elk tijdvak van 1 September tot 5 
Juni is bedongen, zoodat op grond van dit 
geschrift niet kan worden aangenomen, dat de 
aangeslagene de beschikking over de gemeu
bileerde woning voor genoemd tijdvak zou 
hebben verloren ; 

dat aangezien H . J . D. W. derhalve op meer 
dan 90 dagen van genoemd belastingjaar in de 
gemeente Schiermonnikoog voor zich of zijn 
gezin eene gemeubileerde woning in den zin 
van art. 244a, 4°. der Gemeentewet heeft 
beschikbaar gehouden, hij terecht overeen -
komstig dit artikel als forens is aangeslagen ; 

Gezien de genoemde wet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
(A.B.) 
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12 November 1926. KONINKLIJK BESLUIT. 
Art. 13 staat niet in den weg aan de 

bevoegdheid van ouders, voogden of ver
zorgers van in den leerplichtigen leeftijd 
vallende kinderen, om ten aanzien van 
ieder kind t 1:1sschen openbaar onderwijs en 
bijzonder onderwijs van eene bepaalde 
richting eene keuze t e doen. 

WTJ WILHELMINA, E N7. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den Raad der gemeente Bcun.ingen tegen het 
besluit van Gedeputeerde Stat en van Gelder
land van 1 Juni 1926, n°. 218 L. 0., waarbij , 
met vernietiging van zijn besluit van 10 De
cember 192ö, 11°. 221, is bepaald. dat aan C. H. 
v a n Ommeren te Beuningen als vergoeding, 
bedoeld in art . 13, eerst e lid, der Lager-Onder
wijswet 1920, voor zijn kind Hendrika J ohanna, 
zoodra dit -do bij zondere lagere school aan den 
H azenkampsc hen weg te Hees, gemeente Nij
megen, gaat bezoeken, wordt toegekend, eene 
vergoeding in de werkelijk gemaakte kosten t ot 
een maximum van f 33.60 per jaar ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur , gehoord, advies van 
27 October 1926, n°. 936 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwij s, Kunsten en Wetenschappen van 
9 November 1926, n°. 9377, afd. L . O. F .; 

0. dat de Raad der gemeente Beuningen bij 
besluit van 10 December 192ö afwijzend heeft 
beschikt op een verzoek van C. H. van Ommeren 
om tegemoetkoming in de ko ten, verbonden 
aan het bezoeken van de bijzondere lagere school 
aan den H azenkampschenweg onder de ge
meente Nijmegen door een zij ner leerplichtige 
kinderen ; dat, ingevolge een door C. H . van 
Ommeren bij Gedeputeerde Staten ingesteld 
beroep, dit college b\j besluit van 1 Juni 1926, 
n°. 218, met vernietiging van het raadsbesluit 
heeft bepaald, dat aan C. H . van Ommeren als 
vergoeding, bedoeld in art. 13, eerste lid, der 
La_!ter-Onderwijswet 1920 voor zijn kind H en
drika J ohanna, zoodra dit de bijzondere lagere 
sc hool aan den Hazenkampschenweg te Hees 
gaat bezoeken, wordt t oegekend eene vergoe
ding in de werkel(ik gemaakt e kosten tot een 
maximum yan f 33.60 pe1· jaar ; dat Gedepu
teerde taten daarbij hebben overwogen, dat 
door den adressant tot den Raad der gemeente 
Beuningen het verzoek is gericht, de kost en, 
verbonden aan het verzoer van zij n leerplichtig 
kind H endrika J ohanna van Beuningenn naar 
de bij zondere lagere school aan den Hazen
kampschenweg t e Hees, geheel uit de gemeente
kas te vergoeden ; dat door den Raad is besloten 
geene vergoeding toe te kennen en dit college 
zich daar bij beroept op eene bij Ons besluit 
van 23 Juni 192ö, n°. 162, genomen beslissing ; 
dat rut beroep echter niet opgaat, aangezien 
het daar betrof kinderen, die 6ereids ter school 
gingen, terwijl de onderwerpelijke aanvi-aag 
hetrekking heeft op een kind, dat geen school 
bezoekt, noch oenige school heeft bezocht ; 
dat het billijk wordt geacht dat aan den adres
sant die in de Rijksinkomstenbelastin~ voor het 
belastingjaar 1924 '192ö werd aangeslagen naar 
een inkomen van f 3ö80 en die zes kinderen t e 
zijnen laste beeft, voor zijn kind Hendrika J o
hanna de volle reiskost en worden vergoed ; dat 
de gemeenteraad in beroep aanvoert dat het 
i. c. weliswaar een nog niet schoolgaand kind 

betreft, doch dat Ons besluit van 23 Juni 192ö, 
n°. 162, uitdrukkelijk vastlegt, dat eene een
maal vrij,villig gedane keuze van onderwijs
richting onherroepelijk is ; dat C. H. van Om
meren openbaar onderwijs vrijwillig heeft ge
kozen ; dat hij reeds bij het leerplichtig worden 
van zijn eerste kind de keuze had tusschen 
bijzonder en openbaar onderwijs, omdat eene 
school, waar het door hem thans gewcn8~hte 
onderwijs wordt gegeven, reeds was opgericht 
vóór den leerplichtigen leeftijd van zijn eerste 
kind ; dat Gedeputeerde Staten deze principi
eele overwegingen geheel buiten be cbouwing 
laten en meer waarde schij nen te hechten aan 
motieven van bij komstigen aard als den fi nan
cieelen toestand van C. H. van Ommeren en de 
samenst elling van zij n gezin ; da t het bier alleen 
gaat over de beginselvraag, of een ouder ten 
behoeve van zijne kinderen meer dan ééne rich
ting mag hebben ; dat C. H. van Ommeren voor 
zijn kind Hendrika J ohanna tot tweemaal toe 
openbaar onderwijs heeft gekozen, althans tot 
t weemaal toe eene tegemoetkomrng ex art. 13 
der wet heeft gevraagd om dit kind naar eene 
openbare school te zenden ; dat hij drie kinderen 
reeds geruimen tijd eene openbare school deed 
bezoeken ; 

0. dat krachtens art . 13, eerste Ed, der Lager
Onderwij swet 1920 ten behoeve van ouders, 
voogden of verzorgers van in den leerplichtigen 
leeftijd vallende kinderen, ili€ deze kinderen 
openbaar onder wijs dan wel bijzonder onder
wijs van eene bepaalde richting wcnschen te 
doen genieten, terwij l de woning dier kinderen 
meer dan 4 K.M. is verwijderd van eene voor 
hen toegankelij ke school voor gewoon of voor 
uitgebreid lager onderwijs, waar het door hen 
gewenschte onderwijs wordt gegeven, desver
langd uit de ~eme,3ntekas steun wordt verleend 
ter tegemoetkoming in de kosten , verbonden 
aan het bezoeken van een op grooteren afstand 
van de woning, doch binnen de gemeente of in 
eene naburige gemeente, gelegen school voor 
gewoon of voor uitgebreid lager onderwijs, waar 
J\et door hen gewenschte onderwijs gegeven 
wordt ; dat C. H . van Ommeren t e Beuningen 
steun uit de gemeentekas heeft verzocht t er 
t egemoetkoming in de kosten verbonden aan het 
door zijn kind Hendrika J ohanna bezoeken van 
de bij zondere school aan den Hazenkampschen
weg te H ees (gemeente Nijmegen ); dat de uit
zonderingsbepal,ing, vervat in den laatsten zin 
van art. 13, eerste lid, der wet in dit geval niet 
van toepa-ssing is, aangezien- het bedoelde 
kind ten t ijde van de aanvrage nog niet op 
eene andere school was toegelaten en dat der
halve, al had C. H. van Ommeren, wat echter 
niet is komen va t te st aan, voor zij n kind 
Hendrika J ohanna plaat sing verzocht op eene. 
openbare lagere school van de Lager-Onderwijs
wet 1920, dit ter zake niet afdoet; dat de ge
vraagde tegemoetkoming mitsilien door den 
Raad niet had b"lhooren te zijn geweigerd ; dat 
de Raad weliswaar aanvoert, dat r.. H. van 
Ommeren ten aanzien van zijne andere kinderen 
blijk zou hebben gegeven aan openbaar onder
wijs boven bijzonder onderwij s de voorkeur te 
geven, doch dat , daargelaten of dit inderdaad 
het geval is, hetgeen niet onomstootelijk is 
komen vast te staan, art. 13 geenszins in den 
weg staat aan de bevoegdheid van ouders, 
voogden of verzorgers van in den leerplichtigen 
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leeftijd vallende kinderen, ten aanzien van 
ieder kind tussohen openbaar onderwijs en 
bijzonder onderwijs van eene bepaalde richting 
eene keuze te doen ; 

0. voorts, dat met Gedeputeerde Staten moet 
worden aangenomen, dat de door de gemeente 
toe te kennen vergoeding op f 33.60 per jaar 
behoort te worden bepaald ; 

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

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

Wetenschappen is belast, enz. (A.B. ) 

13 Xovember 1926. BESLUIT, houdende be
schikking op de beroepen, ingesteld door 
het gemeentebestuur van Wormer tegen 
de uitspraken van Gedeputeerde Staten 
van Noordholland betreffende· het niet op
leggen van aanslagen als forens in de ge
meentelijke inkomstenbelasting over het 
belastingjaa r 1924/25 in de gemeente 
Wormer aan S. Huig te Wormerveer, H. F. 
Mulder te Wormerveer, J. A. Laan te 
Bloemendaal, W. A. Laan te Wormerveer, 
C. H. Laan te Bloemendaal, J. C. Dirks te 
Heemstede, H. Smidt van Gelder te Bloe
mendaal, W. F. Bloemendaal te Heemstede 
en N. F. Allan te Wormerveer. S. 375. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 

het gemeentebestuur van Wormer tegen de 
uitspraken van Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland van 25 Februari 1925, n°. 151 
en 18 Maart 1925, n°. 84, betreffende het niet 
opleggen van aanslagen als forens in de ge
meentelijke inkomstenbelasting over het be
lastingjaar 1924/25 in de gemeente Wormer aan 
S. Huig te Wormerveer, H. F. Mulder te Wor
merveer, J. A. Laan te Bloemendaal, W. A. Laan 
te Wormerveer, C. H. Laan te Bloemendaal, 
J. C. Dirks te H eemstede, H. Smidt van Gelder 
te Bloemendaal, W. ]!'. Bloemendaal te Heem
~tede en N. F. Allan te Wormerveer; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
19 Augustus 1925, n°. 734 en van 30 Juni/6 Juli 
1926, n°. 734/95 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van 9 November 1926, n°. 125, afd. 
Directe Belastingen ; 

Overwegende, dat het gemeentebestuur van 
Wormer bij Gedeputeerde Staten van Noord
Holland bezwaren heeft ingediend wegens het 
feit, dat de Inspecteur der directe belastingen 
geen aanslag in de plaatselijke inkomstenbe
lasting dier gemeente over het belastingjaar 
1924/25 zal opleggen aan S. Huig te Wormer
veer, H. F . Mulder te Wormerveer, J. A. Laan 
te Bloemendaal, W. A. Laan te Wormerveer, 
C. H. Laan te Bloemendaal, J.C. Dirks te Heem
.stede, H. Smidt van Gelder te Bloemendaal, 
W. F. Bloemendaal te Heemstede en N. F. Allan 
te Wormerveer ; 

dat Gedeputeerde Staten bij besluiten van 
25 Februari 1925, n°. 151, voorzoover betreft 
de 9 eerste personen en bij besluit van 18 Maart 
1925, n°. 84, voorzoover betreft N. F. Allan te 
Wormerveer, de aangevoerde bezwaren niet
ontvankelijk hebben verklaard uit overweging 
dat op zoodanige bezwaren art. 265i der Ge-

meentewet niet van toepassing is, aangezien 
de termijn voor het indienen van de in dit 
artikel bedoelde bezwaren mede bepaald worè.t 
door de dagteekening van het aanslagbiljet, 
waarbij de bestreden aanslag ter kennis van 
den belastingplichtige wordt gebracht, en in 
het onderhavige geval het aanslagbiljet ont
breekt; 

dat geene rekening kan worden gehouden 
met het aan denzelfden belastingplichtige uit
gereikte aanslagbiljet zijner belasting wegens 
hoofdverblijf, aangezien alleen reeds uit het 
feit, dat een aanslag als woonforens nimmer 
en een aanslag als werkforens alleen dan, wan
neer zoodanige aanslag niet in meer dan eene 
gemeente opgelegd wordt, zich in den aanslag 
wegens hoofdverblijf afspiegelt, de gevolg
trekking moet worden gemaakt, dat zulks met 
het stelsel van art. 265i der Gemeentewet on
vereenigbaar is; 

dat ·het gemeentebestuur ten opzichte van 
elk der bovengenoemde personen in-beroep aan
voert, dat. volgens de redactie van art. 265i, 
1 • gedeelte, de termijn waarbinnen beroep wordt 
ingesteld, niet mede wordt bepaald door de 
dagteekening van het aanslagbiljet, maar uit
sluitend door den afloop van het belastingjaar ; 
dat in den gedachtengang van Gedeputeerde 
Staten de mogelijkheid voor het inbrengen van 
bezwaren afhankelijk zou zijn van het bestaan 
van een aanslag ,waartegen de belanghebbende 
gemeente Wormer haar bezwaar kan richten; 
dat met een aanslag, als in den vorigen zin aan
geduid, niet kan zijn bedoeld de ontbrekende 
aanslag in de belasting der gemeente als werk
forens, wijl bij dezen laatsten aanslag de ge
meente Wormer geen belan~hebbende gemeente 
is in den zin van art. 265i der Gemeentewet ; 
dat tegen de tweede overweging van Gedepu
teerde Staten moet worden aangevoerd, dat 
door het feit dat de aanslag alleen wegens hoofd
verblijf is geschied, de gemeente Wormer als 
belanghebbende gemeente bij dien aanslag 
daartegen bezwaren kan inbrengen, hetgeen 
wel degelijk met het stelsel van art. 265i der 
Gemeentewet vereenigbaar is ; 

Overwegende, dat door het gemeentebestuur 
van Wormer een uitspraak van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland is gevraagd over het 
al of niet gegrond zijn van zijn bezwaar tegen 
de nalatigheid van den Inspecteur der directe 
belastingen om een aanslag op te leggen aan 
door het gemeentebestuur opgegeven personen 
die, naar de meening van dat bestuur, ingevolge 
art. 244a, sub 3°. der Gemeentewet behooren 
te worden aangeslagen ; 

dat een zoodanig bezwaar niet valt onder 
artikel 265i der Gemeentewet, vermits dit 
artikel klaarblijkelijk handelt over bezwaren 
tegen een aanslag en niet ook over bezwaren 
tegen het niet bestaan van een aanslag; 

dat immers voor het inbrengen van bezwaren 
naast een algemeenen termijn nog een bijzon
dere termijn wordt gegeven voor het geval, dat 
de aanslag niet binnen een maand na afloop van 
het belastingjaar is vastgesteld, welke termijn 
ingaat met de dagteekening van het aanslag
biljet; 

dat deze uitlegging van artikel 265i steun 
vindt in de wordingsgeschiedenis der wet van 
30 December 1920 (Staat.•blad n°. 923) aange
zien hieruit blijkt, dat het artikel, hetwelk in 
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zijn aanvankelijken vorm alleen over bezwaren 
van gemeenten handelde, in het, wetsontwerp 
is opgenomen, opdat de gemeenten een recht 
van beroep zouden hebben tegen aanslag van 
hare ingezetenen als forens in een andere ge
meente; 

dat mitsdien de bezwaren van het gemeente
bestuur van Wormer door Gedeputeerde Staten 
van Noord-Holland terecht niet-ontvankelijk 
zijn verklaard ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
de beroepen ongegrond te verklaren . 
Onze Minister van Financiën is belast met 

de uitvoering van dit besluit, dat tegelijk met 
zijn rapport in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den R aad van State, Afdeeling voor 
de Geschillen van Bestuur. 

Het Loo, den 13den November 1926. 
WILHELMINA. 

De M ini8ter van Financiin, DE . GEER. 
(Uitge.g. 2 Der,. 1926.) 

MINISTERIE VAN FIN ANCIEN. 

Afdeeling : 
DIRECTE BELASTTNGEN. 

No. 125. 
-- 's-Gravenhage, 9 Nov.1926. 

Onderwerp: 
Commissorialen van 24 Maart 1925, 
nos. llO tot en met ll 7 en van 

4 April 1925, no. 88. 

Aan de Koningin. 
Mits deze heeft de ondergeteekende de eer 

Uwer Majesteit hiernevens weder aan te bieden 
de beroepschriften van het Gemeentebestuur 
van Wormer tegen de uitspraken van Gede
puteerde Staten van Noord-Holland van 25 
Februa ri 1925, n°. 151, en van 18 Maart 1925, 
n°. 84, betreffende het achterwege laten van 
aanslagen als forens in de gemeentelijke in
komstenbelasting over het belastingjaar 1924/25 
in de gemeente Worm,r ten aan?:ien van S. Huig 
te Wormerveer, H. F. Mulder te Wormerveer, 
J. A. Laan te Bloemendaal, W. A. Laan te 
Wormerveer, C. H. Laan te Bloemendaal, J. C. 
Dirks te H eemstede, H. Smidt van Gelder te 
Bloemendaal, W. F. Bloemendaal te Heemstede 
en N. F. Allan te Wormerveer. 

De Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, heeft Uwer Majesteit de 
volgende uitspraak voorgedragen : 

Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 
het gemeentebestuur van Würmer t egen de uit
spraken van Gedeputeerde Staten van Noord
Holland van 25 Februari 1925, n°. 151 en 18 
Maart 1925, n°. 84, betreffende aanslagen als 
forens in de gemeentelijke inkomstenbelasting 
over het belastingjaar 1924/25 in de gemeente 
W &mer t en aanzien van S. Huig te W &merveer, 
H. F. Mulder t e Würmerveer, J. A. Laan te 
Bloemendaal, W. A. Laan te W&merveer, C. H . 
Laan te Bloemendaal, J. C. Dirks te H eemstede, 
H. Smidt van Gelder te Bloemendaal, W. F. 
Bloemendaal te Heemstede en N. F. Allan te 
Wormerveer ; 

Den Raad van Stat e, Afdeeling voor de Ge-

schillen van Bestuur, gehoord, advies van 19 
Augustus 1925, n°. 734 : 

Op de voordracht van Onzen Minister va n 
Financiën van 

Overwegende, dat het gemeentebestuur van 
Wormer bij Gedeputeerde Staten van Ncord
Holland bezwaren heeft ingediend wegens het 
feit, dat de Inspecteur der dire,·te belastingen 
geen aanslag in de plaatselijke inkomsten be
lasting dier gemeente over het belastiqgjaar 
1924/25 zal opleggen aan S. Huig te Wormer
veer, H. F. Mulder te Wormerveer, J. A. Laan 
t e Bloemendaal, W. A. Laan te Wormerveer, 
C. H. Laan te Bloemendaal, J. C. Dirks te Heem
stede, H. Smidt van Gelder te Bloemendaal, 
W. F . Bloemendaal te Hee,n8tede en N. F. Allan 
te Wormerveer ; 

dat Gedeputeerde Staten bij besluiten van 
25 Februari 1925, n°. 151, voorzoover betreft 
de 9 eerste personen en bij be•luit van 18 Maart 
1925, n°. 84, voorzoover betreft N. F. Allan te 
Wormerveer, de aangevoerde bezwaren niet
ontvankelijk hebben verklaard uit overweging 
da t op zoodanige bezwaren art. 265i der Ge
meentewet niet van toepassing is, aangezien 
de termijn voor het indienen van de in dit 
artikel bedoelde bezwaren mede bepaald wordt 
door de dagteekening van het aanslagbiljet, 
waarbij de bestreden aanslag ter kennis van den 
belastingplichtige wordt gebracht en in het 
onderhavige geval het aanslagbiljet ontbreekt; 
dat geene rekening kan worden ~ehouden met 
het aan denzeliden belastingplichtige uitge
reikte aanslagbiljet zijner hela ting wegens 
hoofdverblijf, aangezien n.lleen reeds uit het 
feit, dat een aanslag als woonforens nimmer 
en een aanslag als werkforens all een dan, wan
neer zoodanige aanslag niet in meer dan ePne 
gemeente opgelegd wordt, zich in den aanslag 
wegens hoofdverblijf afspiegelt, d'll gevolgtrek
king moet worden gemaakt, dat zulks met het 
stel ·el van art. 265i der Gemeentewet onver
eenigbaar is; 

dat het gemeentebestuur ten opzichte van 
elk der bovengenoemde personen in beroep 
aanvoert dat volgens de redactie van art. 265i, 
Je gedeelte, de termijn waarbinnen beroep 
wordt ingesteld, niet mede wordt bepaald door 
de dagteekening van het aanslagbiljet , maar 
uit-sluitend door den afloop van het belasting
jaar ; dat in den gedachtengang van Gedepu
teerdeStaten de mogelijkheid voor het in brengen 
van bezwaren a fhankeEjk zou zijn van het be
staan van een aanslag, waartegen de helang
hehbende gemeente Würmer hfuir bezwaar kan 
richten ; dat met een aansla~, als in den vorigen 
zin aa.ngcduid niet kan ziJn bedoeld de ont
brekende aanslag in de belasting der gemeente 
a ls werkforens, wijl bij laatsten aanslag de ge
meente Würmer geen belan$hebbende gemeente 
is in den zin van a rt. 265.i der Gemeentewet ; 
dat, tegen de tweede overweging van Gedepu
teerde Staten moet worden aangevoerd, dat 
door het feit dat de aanslag alleen wegens hoofd
verblijf is geschied, de gemeente W ürmer a ls 
belanghebbende gemeente bij dien aanslag 
daartegen bezwaren kan inbrengen, hetgeen 
wel degelijk met het stelsel van art. 265i der 
Gemeentewet vereenigbaar is ; 

Overwegende, dat door het gemeentebestuur 
van Wormer een uit~praak '9an Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland is ingeroepen over 
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de al of niet gegrondheid van zijn bezwaar 
tegen de nalatigheid van den Inspecteur der 
directe belastingen om gevolg te geven aan 
eene door het gemeentebestuur verstrekte op
gave van forensen, als bedoeld bij art. 244a, 
onder 3° en 4° der Gemeentewet ; 

dat een zoodanig bezwaar betreft de toe
pasRing van art . 244a dezer wet ; 

dat aangezien een zoodanig bezwaar inge
volge art. 265i der Gemeentewet bAhoort tot 
de kennisneming van Gedeputeerde Staten, 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland bij 
hun bestreden besluit ten onrechte het ge
meentebestuur van Wormer in zijne bezwaren 
niet-ontvankelijk hebben verklaard ; 

0. wat de hoofdzaak betreft, dat ingevolge 
art. 244a onder 3° en 4° en art. 245d der Ge
meentewet de gemeentebesturen bevoegd zijn, 
van de daar bedoelde personen plaatselijke 
inkomstenbelasting t e heffen en de daarvoor 
noodige gegevens aan de Rijksadministratie 
te verstrekken ; 

dat deze wettelijke voorschriften geene andere 
uitlegging toelaten, dan dat de Inspecteur 
der directe belastingen verplicht is, gevolg te 
geven aan de door de gemeentebesturen ver
strekte opgaaf van de personen, die als werk
of woonforens moeten worden aangeslagen ; 
dat toch het, voorschrift van art. 244a onder 
30 en 4° verijdeld zou worden, indien de In
specteur bevoegd was, t e weigeren, gevolg t e 
geven aan een door een gemeentebestuur ver
strekte opgave van forensen; 

dat derhalve de door het gemeentebestuur 
van Wormer bij Gedeputeerde Staten ingediende 
bezwaren gegrond zijn ; 

Gezien de gewijzigde Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van de beutreden besluiten 
van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 
van 25 Februari 1925, n°. 151 en 18 Maart 1925, 
no. 84, te bepalen, dat Gedeputeerde Staten met 
inachtneming van dit Besluit alsnog eene nieuwe 
beslissing hebben te geven. 

Onze Minister van Financiën is belast met de 
uitvoering ,;,an dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van Sta te, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

De ondergeteekende is vervolgens krachtens 
machtiging van Uwe Majesteit van 18 Decem
ber 1925, n°. 5 met de genoemde Afdeeling van 
den Raad van State in overleg getreden. Die 
Afdeeling heeft echter geen termen kunnen 
vinden haar bovenstaand advies te wijzigen. 

Met dat advies kan de ondergeteekende zich 
niet vereenigen. De gronden waarop zijn daar
van afwijkende meening steunt, zijn vermeld 
in het ontwerp-besluit dat Uwer Majesteit hierbij 
eerbiedig ter bekrachtiging wordt aangeboden. 

Blijkens hetgeen hiervoren is gerapporteerd, 
heeft de behandeling der beroepen van het 
gemeentebestuur van Wormer aanleiding ge
geven tot een onderzoek of de Inspecteur der 
directe belastingen verplicht is de zoogenaamde 
forensenopgaven die liem door de gemeente
besturen worden verstrekt, zonder meer te 
volgen. De ondergeteekende, afschoon van oor
deel, dat die vraag, hoe belangrijk ook op zich
zelf, geen belang heeft voor de op deze beroepen 
te nemen beslissing meent nochtans, nu zij een
maal is opgeworpen en beantwoord, ook zijner
zijds een antwQord daarop te moeten geve~. 

Artikel 243g der Gemeentewet belast de R~iks-

administratie met het vaststellen der aanslagen 
in de plaatselijke inkomstenbelasting, dat is, 
met de toepassing van het materieele belasting
recht op concrete feiten . Tn de toepassing van 
eenige bepaling ligt de beslissing opgesloten, 
dat die bepaling van toepassing is, zoodat voor 
de plaatselijke inkomstenbelasting o. a . de be
~lissing of zekere feiten een bepaald persoon 
krachtens artikel 244a sub 3° of 4° belast-ing
plichtig maken, volgens artikel 243g bij de 
Rijksadministrat.ie berust. 

Hierm ede i s a rt ike] 24f-clin overeenstemming. 
R et geeft niet aan de gemeentebesturen de 
bevoegdheid om aan do R ijksadministratie op
gaaf t e doen van personen die naar een der 
nommers van Mtikel 244a moetep worden aan
geslagen, doch het draagt, aan die besturen OJJ, 
aan de genoemde administrat,ie de gegevens te 
vers~haffen noodig voor de toepassing van 
artikel ?4ia. Niet het gemeentebestuur past 
dus toe, maar· de Rijksadministratic. Het ge
meentebestuHr moge van meening zijn, dat de 
personen die het opgeeft , door zekere feiten, 
die het daarbij heeft t e vermelden, aan de be
last,ing 7ijn onderworpen, dit doet niet te kort 
aan de },evoe!!dheid der Rijksadministratie 
om die feiten zelf a9n de wet te tocts<'n. 

D• Minister run Fin ,meiën, DE GEER. 

15 November 1926. ARREST van den Hoogen 
R aad. 

Noch uit eenige wet, noch uit eenige 
wettelijke verordenin1;1 vloeit voort, dat op 
grond van een bepaling als de Alg. K eur 
van den Polder Nieuwkoop en Noorden 
(houdende, dat de eigenaren van gronden 
langs zekeren weg belast zijn met het 
onderhoud van een kant daarvan) het be-
taan van een onderhoudsplicht voor de 

eigenaren van de daarin genoemde gronden 
had mogen of moeten worden aangenomen. 
- Concl. 0. M. Bedoelde onderhoudsplicht 
afgeleid uit een vroegere keur waarin zij 
niet werd opgelegd, doch als van ouds 
bestaande verondersteld. 

(Alg. Keur Nieuwkoop en Noorden art. 20.) 

Mrs. Jhr. de Savornin Lohman, Savelberg, 
Visser, Ort en Taverne.) 

J . V., requirant van cassatie tegen een mon
deling vonnis van het Kantongerecht te Woer
den van den zesden Mei 1926. waarbij hij ter 
zake van : ,,te Nieuwkoop als onderhoudsplich
tige van een wegkant langs de Voorwetering, 
nadat hem door Dijkgraaf en H eemraden van 
den Polder Nieuwkoop en Noorden was bevolen 
binnen een daarbij door hen gestelden termijn 
de gebreken, welke aan die wegkant bevonden 
worden, te herstellen, aan dien last niet binnen 
den gestelden termijn voldoen", met toepassing 
van de artt. 20, 51 aanhef en sub 2°., 58 van 
de Algemeene Keur voor den polder Nieuwkoop 
en N oorden, de wet van 15 April 1886, S. 04 
en de artt. 23 en 91 van het Wetboek van 
Strafrecht, is veroordeeld tot eene geldboete van 
twee gulden en een vervangende hechtenis van 
twee dagen .: (gepleit door Mr. W. H. A. La Gro, 
advocaat t e Bodegraven). 

Conclu ie van den Ad vocaat-Generaal :Mr. 
Besier. 
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Bij het bestreden vonnis is bewezen· ver
klaard, dat verdachte te Nieuwkoop als onder
houdsplichtige van een wegkant lang, de Voor
wetering, waarin een gebrek was ontstaan, 
nadat hij door Dijkgraaf en Hoogheemraden 
van den polder Nieuwkoop en Noorden was 
aangeschreven om binni,n 14 dagen, nadat de 
schouw gedreven was, bedoelden kant te her
stellen, daaraan op 20 Februari 1926 nog niet 
heeft voldaan, terwijl de ~chouw op 4 Februari 
1920 gedreven was. 

De K antonrechter zag hierin de overtreding 
van de a.rtt. 20 en 51 aanhef en sub. 2 der 
Algemeene Keur voor den polder Nieuwkoop en 
Noorden, strafbaar gesteld bij art. 58 daarvan, 
gaf aan dit feit de benaming .,te Nieuwkoop als 
onderhoudsplichtige van een wegkant langs de 
voorwetering, nadat hem door Dijkgraaf en 
Hoogheemraden van den Polder Nieuwkoop 
en Noorden was bevolen binnen een daarbij 
door hen gestelden termijn de gebreken, welke 
aan dien wegkant bevonden worden, te her
stellen, aan dien last niet binnen den gestelden 
termijn voldoen" en veroordeelde den ver
dachte deswege tot geldboete van twee gulden, 
bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen 
door hechtenis van twee da.gen. 

Bij pleidooi zijn drie middelen van cassatie 
voorgesteld. Het eerste luidt : 

,,Schending van art. 190 der Grondwet. 
In art. 20 van de Algemeene keur van den 

Polder Nieuwkoop en Noorden, welke politie
verordening is goedgekeurd 1 November 1920, 
a.fgekondigd 18 December 1920 heeft de Polder 
ha.ar keurmakende bevoegdheid overschreden. 
Bij Kon. Besluit van 23 Augustus 1911 (zie 
Editie 1924 Waterstaatswetten Schuurman 
en Jordens bladz. 26) is beslist dat de bevoegd
heid van waterschapsbesturen om krachtens 
art. 4 politieverordening vast te stellen niet in 
zich sluit de bevoegdheid, om aan eigenaars 
van bepaaldelijk aangewezen gronden onder
houdslasten of lasten tot het aan brengen van 
werken op te le1;igen. Het opleggen van lasten 
behoort tot de mrichting der Waterschappen, 
die krachtens art. 190 der Grondwet aan de 

taten der Provinciën is voorbehouden." 
De strekking van dit middel is, dat bij art. 20 

der Alg. Keur een onderhoudsplicht zou zijn 
opgelegd, zonder dat de Polder hiertoe de be
voegdheid bezat, daar zij die krachtens art. 190 
dPr Grondwet. geldende tijdens het tot stand 
komen der Keur in 1920 (thans art. 192) alleen 
kon ontleenen aan een Provinciale Verordening, 
terwijl noch het Algemeen Reglement voor de 
polders in de provincie Zuid-Holland, noch het 
Reglement voor het Hoogheemraadschap van 
Rijnland. waartoe deze polder behoort, noch 
haar ei~n Bijzonder Reglement, noch eenige 
andere .t'rovinciale Verordening die bevoegd
heid verleent. 

Hierdoor zou art. 190 der Grondwet zijn ge
schonden. Dit is natuurlijk onjuist. \Vare de 
in dit middel verdedigde stelling juist. dan 
wu de K eur in strijd zijn met dit grondwet8-
a.rtikel, doch dit artikel in hPt vonnis niet zijn 
gPschonden. Deze opmerking ontslaat mij echter 
niet, "an den plicht, bedoelde stelling te toeteen. 
- Art. 20 der a.a.ngehaotlde Keur luidt : 

.,De eigenaren van de gronden, bebouwd of 
onbebouwd, gelegen langs den Voorweg, van 
het .,Kruis" onder Noorden, tot daar waar de 
Ringvaart van den polder Nieuwkoop in liet 

Noordeinde aan dezen weg eindigt en vanaf 
Teuntjes brug. bij het dorp Nieuwkoop tot aan 
de Ziende, ziJn belast met het onderhoud van 
den langs de Voorwetering gele_,,en kant van 
dien weg, elk voor .i:ijn eigendom". 

Tn dit artikel kan de oplegging van een onder
houd8plicht worden gelezen. Even goed echter 
is het mogelijk, dat het slechts het van ouds 
bestaan van een onderhoudsplicht consta•eert. 
H et laatste is het geval. Niet a lleen toch bevat 
art. 20 der vorige Keur (van J 910) een gelijk
luidend artikel, doch reeds de Keur van 1865 
op het Schouwen der wegen, vaarten, bruggen, 
draa.iplanken en landhoofden, binnen den 
Polder Nieuwkoop en Noorden gelcgen, kent 
dezen plicht en regelt dien in bewoordingen, 
waaruit duidelijk bfijkt, dat hij reeds toen van 
ouds bestond. 

Deze keur toch spreekt niet van oplegging 
van een plicht, doch vangt overeenkomstig zijn 
titel in art. 1 aan met de bepaling, dat Dijkgraaf 
en Hoogheemraden jaarlijks schouw zullen 
drijven o. a.. over den dijk of weg, welke daarin 
wel wordt aangewezen met bewoordingen af
wijkende van die, waarmede de tegenwoordige 
K eur den Voorweg omschrijft, doch welke toch 
geen andere kan ?ajn dan de Voorweg. Immers 
in alle drie al'htereen.-olgende Keuren i~ slechts 
van één weg sprake, waarover schouw gevoerd 
wordt en ten aanzien waarvan onderhouds
plicht bestaat; art. 4 der Keur van 1865 beveelt 
dan verder, dat van de verhoefslaging o. a. van 
bedoelden weg een Sl'houwregister zal worden 
aangelegd, waarin zullen worden gebrg,cht de 
namen der banwerkplichtigen, met aanduiding 
der kadastrale sectie en nommers der tuinen, 
erven of landen, die met de daarvoor liggende 
banwerken enz. zijn bezwaard, En art. 6 om
schrijft den aanvang van den onderhoudsplicht, 
waarmede de eigenaars der tuinen, huiserven, 
kampjes en ~ebouwen ten Noord ,in van den 
Dijk of weg z1jn belast. 

Het komt mij voor, dat in deze artikelen de 
onderhoudsplicht als eenfl bestaande wurdt 
verondersteld, en daarvan alleen de nakoming 
door het voorschrijven van een schouw en van 
het aanleggen van een schouwregister, aan
wijzende de bestaande verhoefslaging van den 
dijk of weg, wordt verzekerd en tevens de om
vang wordt vastgelegd. 

Art. 20 der tegenwoordi1;ie Keur legt dus 
geenszins een onderhoudsplicht op. Hierdoor 
ontvalt aan het eerste nassatiemiddel de grond
slag. 

Tk leg de door mij genoemde keuren, het naar 
aanleiding van die van 1865 aangelegde schouw
register alsmede een vermoedelijk nog ouder 
schouwregister aan den Hoogen Raad over. 

Als tweede middel van cassatie is voorgedragen: 
"Schending van art. 155 van het Algemeen 

Polderreglement van de Prov. Zuid-Holland. 
.,De weg i een openbare weg, komt als zoo

danig voor op den le~ger der wegen en voet
paden. Al ware het jmst dat het eigendom ten 
aanzien van den wçgkant met hoefslagplicht 
besmet was, 1.ou volgens art. 155 van genoemd 
reglement het onderhoud op den Polder zelf 
rusten en wel sinds 1 ,Januari 1919". 

Dit middel mist feitelijken grondslag, daar 
niet vaststaat, dat, de Voorweg een openbare 
weg is, en alleen op zoodanige wegen art. 155 
van het Alg. Polderreglement van Zuid-Hol!and 
betrekking beeft. 
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Het derde middel van cassatie eindelijk luidt : 
"Schending van artt. 24, 29, 51, 58 van de 

Algemeene keur van Polder Nieuwkoop en 
Noorden. 

"De schouw over den kant van den voorweg 
wordt bepaald in de maand April of Mei. 

"Het gebrek is dus niet bij voorgeschreven 
schouw geconstateerd, zoodat van een hersteld 
zijn bij naschouw (art. 29) niet gesproken kan 
worden en de straf in art. 58 der k<'ur gesteld 
op overtreding van art. 29 is niet van toe
passing. Het schouwbriefje d,it als datum van 
schouw 5 Februari vermeldt - in de dagvaar
ding staat 4 Februari (Schending art,. 143 Sv.) 
- is niet te beschouwen als bevel bedoeld in 
art. 51 der keur. 

"Straf, op overtreding van art. n l der keur 
gestdd, is dus niet van toepassing. Overige 
straffen in art. 58 der keur hebben betrekking 
op overtreding geheel buiten deze zaak staande 
en tegen niet nakoming van de in art. 21 be
doelde verplichting, is geen straf bedreigd, kan 
dus niet worden opgelegd. . 

.,De dagvaarding is dus uitgebracht ter zake 
van een niet strafbaar feit". 

Dit middel berust op verschillende misver
standen, tot een waarvan echter de bewoor
dingen der telastelegging aanleiding gaven. 

Niet de overtreding van art. 29, het niet 
herstellen der bij de schouw bevonden gebreken 
vóór de naschouw, is telastegelegd, doch die 
van art. 51, hetwelk voorschrijft de gebreken 
te herstellen, welke aan den wegkant, langs de 
V oorwetering bevonden worden en wel binnen 
den door Dijkgraaf en Hoogheemraden bij daar
toe strekkend bevel, dat te allen tijde gegeven 
kan worden, te stellen termijn. Waar de telaste
legging spr\"ekt van een schouw, die op 4 Fe
bruari 1926 is gedreven, wordt daarmede blijk
baar bedoeld het bevinden van het. gebrek. 

Dat dit gebrek op 5 en niet op 4 Februari 
1926 zou zijn bevonden, mist feitelijken grond
slag in het bestreden mondeling gewezen vonnis, 
voorzoover van zijn inhoud uit een daarvan 
gehouden aanteekening in verband met den 
inhoud van het proces-verbaal der terechtzitting 
kan blijken. Daaruit blijkt alleen, dat de ver
dachte heeft erkend op 5 Februari 1926 bjj aan
schrijving van den Secretaris van den Polder 
Nieuwkoop en Noorden namens Dijkgraaf en 
Hoogheemraden van dien polder in kennis te 
zijn gesteld van het bevinden van het gebrek 
en van het bevel dit binnen 14 dagen .te her
stellen, en aan dit bevel niet te hebben voldaan. 
Van het .,schouwbriefje" is in het vonnis, voor-
zooveel blijkt, niet gesproken. · 

Overigens zou het noemen van een onjuisten 
datum in de telastelegging niet een schending 
opleveren van art. 143 Sv. (waarvoor in elk 
geval zou moeten worden gelezen art. 261 Sv., 
daar deze zaak naar de bepalingen van het 
nieuwe Wetboek moest worden berecht), noch 
het te lastegelegde niet-strafbaar maken. 

Alle aangevoerde middelen ongegrond be
vindende, concluden ik tot verwerping van het 
beroep. 

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

Savelberg; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi, luidende : 
(zie Concl. Adv.-Gen.); 

Gehoord den Advocaat-Generaal Besier, 
namens den Procureur-Generaal, in zijne con
clusie, strekkende tot verwerping van het, inge
stelde beroep ; 

0. dat bij het bestreden vonnis, met quali
ficatie en strafoplegging als voormeld, over
eenkomstig de telastelegging, met requirants 
schuld daaraan, bewezen is verklaard, dat enz. 
(zie Concl. Adv.-Gen.); 

0. omtrent het eerste middel en ambtshalve : 
<lat art. 20 der aangehaalde Keur luidt : 

,,de eigenaren van de gronden, bebouwd of on
bebouwd, gelegen langs den voorweg, van het 
,,kruis" te Noorden, tot daar waar de Ringvaart 
van den polder Nieuwkoop in het Noordeinde 
aan d,:,zen w~~ eindigt, en vanaf Teuntjesbrug, 
bij het dorp .Nieuwkoop tot aan de Ziend<', zijn 
belast met het onderhoud van den langs de 
Voorwetering gelegen kant aan dien weg, elk 
voor zijn eigendom" ; 

0. dat, in de aanteekening van het mondeling 
ronnis naast "Alle gebezigde bewijsmiddelen 
en andere gronden" als zoodanig staat vermeld 
de inhorrd van ei,n proces-verbaal en die van 
de verklaringen van den verdachte, waarin 
wel wordt vermeld, dat de verdachte is eigenaar 
·rnn een huis en erf, gelegen langs den weg, in 
welks kant aan de z(jde van de Voorwet,ering: 
een gebrek was ontstaan, doch overigens niets 
dat verband kan houden met den bij dagvaar
ding gestelden onderhoudspl icht ; 

dat hieruit, in verband met de aanhaling 
van gemeld art. 20 onder de artikelen der wet, 
welke vo1g,ms de aanteekening van het vonnis 
zijn toegepast, blijkt, dat de Kantonrechter den 
onderhoudsplicht van den verdachte als vast
staande heeft aangenomen, op groncJ van het 
liij art. 20 bflpaalde; 

dat evenwel noch uit eenige. wet, noch uit 
eenige wet.t.elijke verordening voortvloeit, dat 
op grond van zulk een bepaling het best.aan 
van eene onderhoudsplicht voor de eigenaren 
van de daarin bedoelde gronden had mogen oi 
moeten worden aangenomen ; 

dat, waar die onderhoudsplicht ook niet 
rechtstreeks of zonder meer voortvloeit uit 
eenige andere wettelijke bepaling, doel: de 
mogelijkheid bestaat, dat de gestelde last van 
ondPrhoud niettemin op den requirant rust -
waartoe het ,oldoende is te wijzen op de artt. 
149 en volgende van het Algemeen Reglement 
voor de Polders in de provincie Zuid-Holland -
de Kantonrechter zijne beslissing omtrent het 
bestaan van dien last niet voldoende mPt, rede
nen heeft omkleed ; 

dat hij daardoor geschonden heeft het tweede 
lid van art. 359, in verband met de artt. 338, 
350 en 358 Sv., toepasselijk krachtens art. 398 
van dat Wetboek, hetgem volgens het vijfde 
lid van eerstgemeld artikel nietigheid ten
gevolge heeft ; 

0. dat ingevolge deze beslissing een onder
zoek van het tweede en derde middel achter
wege kan blijven; 

Vernietigt het vonnis door den Kanton
rechter te Woerden den 6den Mei 1926 in deze 
zaak gewezen ; 

RechtdoPnde krachtens art. !06 der Wet op 
de R. 0.: 

Verwijst de zaak naar de Arr.-Rechtbank 
te Utrecht., om op de bestaande dagvaarding 
opnieuw te worden berecht en afgedaan. 

(N. J.) 
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15 November 1926. ARREST van den Hoogen 
Raad. 

Wie ingevolge art. 17, eerste lid, der 
Woningwet een aanschrijving heeft ont
vangen, is slechts dan ingevolge art. 44 
strafbaar, wanneer hij noch tijdig de van 
hem geëischte verbeteringen heeft aange
bracht, noch vóór den afloop van den 
daarbij gestelden termijn de bewoning beeft 
gestaakt of doen staken in dien zin, dat 
hij de noodige maatregelen daartoe geno
men heeft. Het een zoowel als het ander 
moet wordeu telastegelegd en bewezen, zal 
d e b 3paling toepassmg kunnen vinden. 

(Woningwet art. 44.) 

Mrs. Jhr. de Savornin Lohman, Savelberg, 
Jhr. Feith, Ort en Taverne.) 

De Officier rnn Justitie bij de Arr.-Recbtbank 
te Amsterdam, requirnnt van cassatie tegen 
een vonnis van die Rechtbank van den twee en 
twintigsten Juni 1926, waarbij in hooger beroep, 
na vernietiging van een vonnis van het Kanton
gerecht te Amsterdam van 19 Maart 1926, de 
gerequireerde, A. E., is ontslagen van alle 
rechtsvervolging. 

Conclusie van ,len Advocaat-Generaal Mr. 
Besier. 

Bij het bestreden vonnis is overeenkomstig 
de telastelegging bewezen verklaard, dat de 
verdachte op 16 Februari 1926 nog niet had 
volda~.n aan de omstreeks 29 Januari l!l25 
afl.n hem - a,ls eigenaar der in den Rietwijker
noordpolder in Je gemeente Nieuwer-Amstel 
gelegPn woningen wijk H nrs. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 
7 en 8 - door B. en W. dier gemeente gerichte 
aanschrijving, om namelijk binnen een termijn 
van twee maanden te rekenPn van dP-n dag, 
waarop de tijd tot voorziening zou zijn ver
streken of de aanschrijving zou zijn gehand
haafd, de bij die woningen gelegen privaatputten 
t~ doen herstellen. den afvoer van faecaliën 
naar de sloot te doon staken en in elke woning 
een afscheiding te doen maken tot afvoer van 
huishoudwater naar de sloot, tenzij verdachte 
er de voorke11r aan geven mocht dP bewoning 
dier woningen voor den gestelclen termijn te 
staken of te doen staken, zijndP, door verdachte 
immers niet binnen den in ar+,ikel 2() sub 2, 
der Woningwet gestelden termijn tegen gemelde 
aanschrijving \'oorziening aangevraagd ge
worden. 

De Rechtbank acht te het, bewezenverklaarde 
echter niet, strafbaar, met name niet, bij eenè 
der bepalingen der Woningwet, die dengeqe, die 
een aanschrijving als bij dagvaarding vermeld 
heeft ontvangen en daaraa,n niet of niet tijdig 
heeft voldaan, eerst deswege strafbaar stelt, 
indien hij de bewoning niet heeft gestaakt of de 
noodi~e maatregelen niet genomen heeft om 
h'lar voor den afloop van den gestelden termijn 
te doen staken, terwijl laatstbedoelde omstan
dighe·ien naar de opvatting der Rechtba,nk 
elementen vormen van het strafbare fe i\ die 
hier niet waren te laste gelegd. 

Derhalve werd de verdachte van alle rechts
vervolging ontslagen. 

Bij tijdi~ ingediende memorie stelt de Officier 
van Justitie, dat hierdoor art. 4.4 der Woningwet 

is geschonden of verkeerd toegepast. Hij ziet 
in de bedoelde omstandigheden niet meer dan 
rechtvaardigingsgronden. 

Bij arrest van 12 Maart 1923 (W. 11064, N. J_ 
1923, blz. 743), voorafgega~.n door een uitvoe
rige conclusie in dien zin van Mr. Lede boe,, 
heeft de Hooge Raad het thans door de Recht
bank gevolgde stelsel als het juiste aangewezen. 
Bij een vorige gelegenheid - en wel bij con 
clusie voorafgaand aan het arrest van 3 October 
1921 (W. 10800, N. J. 1921, blz. 1260), heLwelk 
de vraag echter niet besliste - had ik zel f ais 
mijn gevoelen te kennen gegeven, dat de hoofd
verplichting , an den ontvanger der aans~hrij
ving is het doen aanbrengen der verbeteringen, 
en het staken of doen staken der bewoning 
slechts een hem gegeven voorrecht, waarvan 
hij gebruik kan maken, indien hij dit boven 
verbetering verkiest. Ook nu nog meen ik, dat 
de bewoordingen van art. 17 der Woningwet 
voor deze meening, welke bovendien steun 
vindt in het door den Minister bij het tot stand 
komen der wet gesprokene, alle aanleiding 
geven. Hierbij zou zich dan gereedelijk aan
sluiten, dat wat in art. 44 bij de strafbaarstelling 
van het niet of niet tijdig gevolg geven aan de 
aanschrijving, daaraan is toegevoegd, n.1. ,, tenzij 
hij de bewoning heeft gestaakt of de noodige 
maatregelen genomen heeft om haar te doen 
staken" enz. niet een bestanddeel aan het 
strafbare feit zou toevoegen, doch een recht
vaardigings~rond zou vormen. De zinsbouw 
met "tenzij ' wijst hierop eenigszins en m. i. 
zeker minder juist zegt het arrest van 1923, 
dat art. 44 het staken der bewoning op één lijn 
stelt met het aanbrengen der verbeteringen, 
r.ene handeling, welke het artikel in dit verband 
zelfs niet noemt. Veeleer kan uit art. 44 worden 
afgeleid, dat die twee niet op één lijn staan. 
Ware dit wel het geval en vormde dus het niet 
staken of doen staken der bewoning te zamen 
met het niet aanbrengen der verbeteringen het 
niet -voldcen aan de aanschrijving, dan is hrt 
niet verklaarbaar, waarom het artikel in den 
bijzin voor het staken of nemen van maat
regelen tot het doen staken op de strafbaarheid 
weder een uitzondering moet maken. 

Tntusschen ook de opvatting aan de mijne 
tegenovergesteld is verdedigbaar en nu de 
Hooge Raad die betrekkelijk zoo kort geleden 
heeft verkozen, acht ik het verkieslijk, dat de 
lagere rechtspraak zich daa-rbij neerlegt. 

lk concludeer derhalve tot verwerping van 
het beroep. 

De H oogP Raad. enz .. 
Gehoord het verslag van den Raadsheer Ort ; 
Gelet op het middel van cassatie door den 

req uirant voorgesteld bij schriftuur : 
"Schending en verkeerde toepassing van 

artikel 44 der Woningwet, doordat de Recht
bank heeft beslist, dat de daarin genoemde 
woorden : ,,tenzij hij de bewoning heeft gestaakt 
of de noodige maatregelen genomen heeft om 
haa r te doen staken" elementen vormen van 
het st-rafbare feit, zoodat- zij hadden behooren 
te worden ten laste gelegd" ; 

Gehoord den Advocaat-Generaal Besier, 
namens den Procureur-Generaal, in zijne con
clusie, st.rekkende tot enz. : 

0. dat bij het bestreden vonnis, in zoover in 
overeenstemming met de inleidende dagvaar-
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ding, ten laste van den gerequirerrde bewezen 
i~ verklaard, dat enz. ;zie Concl. Adv.-Gen.); 

dat de Rechtbank oordeelde dat dit feit niet 
strafbaar is gesteld, met name niet bij een der 
bepalingen van de Woningwet en den verdachte 
te dier zake heeft ontslagen van alle rechts
vervolging; - zulks, na te hebben overwogen: 

,,dat deze wet immers dengene die een aan
schrijving als bij dagvaarding vermeld, heeft 
ontvangen en daaraan niet of niet, tijdig heeft 
voldaan, eerst deswege strafbaar stelt, indien 
hij rle bewoning niet heeft gestaakt of de noodige 
maatregelen niet heeft genomen om haar vóór 
den afloop van den gestelden t ermijn te doen 
staken''; 

,,dat laatstbedoelde omstandigheden ele
menten . vormen van het strafbare feit, zoodat, 
nu zij niet zijn ten laste gelegd, de verdachte 
•er zake van het bewezenverklaarde feit behoort 
te worden ontslagen van alle rechtsvervolging" ; 

0. ten aanzien van het middel van cassatie : 
dat ter toelichting daarvan in hoofdzaak is 

aangevoerd, dat de in artikel 44 der Woningwet 
voorkomende woorden: ,,tenzij hij de bewoning 
heeft gestaakt of de noodige maatregelen geno
men heeft om haar te doen staken", als zoo
genaamde "faits d' excuse" zijn te beschouwen, 
immers het strafbaar feit omschreven moet, 
worden als : .. 1'et niet tijdig gevolg geven aan 
eene aanschrijving o,ereenkomstig artikel 17 
der Woningwet", en derhalve niet behoefden 
te laRte gelegd zijn ; 

0. dat art.ikel 17, 1 • lid van de Woningwet 
bepaalt, dat de daar bedoelde aanschrijving 
van Burgemeester en Wethouders aan den 
eigenaar eener woning of dengene, die tot het 
<tanbrengen der vereisehte verbeteringen be
voegd is, moet inhoaden den last om de noodig 
bevonden verbeteringen aan te brengen of, 
zoo hij daaraan de voorkeur geeft, de bewoning 
te staken of te doen staken binnen een termijn 
als daar omschreven ; 

dat uit de woorden van dit voorschrift blijkt, 
dat aan de.n aangeschrevene de vrije keus is 
gelaten om àf op de eene, àf op de andere wijze 
aan de aanschrijving te voldoen, en geenszins, 
dat de wetgever het aanbrengen van de verbete
ringen als de hoofdverplichting zou hebben be
schouwd. en het staken ol doen staken van de 
bewoning enkel als een voorrecht, verleend om 
op die w(jze de verplichting van zi<,h te kunnen 
afwentelen, met dien verstande dat de Rechter 
daarop alleen zou hebben acht te slaan, indien 
de verdachte op die omstandigheid als rechts
vaarcl;gingsgrond voor het nie,t, voldoen aan de 
aanschrijving, een beroep heeft gedaan ; 

dat deze beschouwingswijze ook niet in over
eenstemming zoude zijn met de bedoeling van 
het voorschrift, die niet is om de eigenaars van 
woningen te dwingen, hepaalde verbeteringen 
aan hunne perceelen aan te brengen, man.r wèl 
om tegen te gaan, dat zij hunne ter bewoning 
in den bestaanden toestand · niet geschikt ge
oordeelde perceelen, in dien toestand nog verder 
zullen bewonen of laten bewonen ; 

dat, in verband met dit voorschrift, artikel 44 
van de genoemde wet bepaalt, dat hij die niet 
of niet tijdig gevolg geeft aan eene dergelijke 
aanschrijving, gestraft wordt op de wijze als 
daar aangegeven, tenzij hij de bewoning heeft 
gestaakt, of de noodige man,tregelen genomen 
heeft om haar te doen staken vóór den afloop 

van den termijn, binnen welken de verbeterin
gen moeten zijn aangebracht; 

dat hier wederom het aanbrengen van de 
vereischte verbeteringen en het staken van de 
bewoning, op één lijn zijn geplaatst., zooals ook 
nog hljjkt uit het slot van de bepaling, hierop 
neerkomende, dat de overtreding niet meer 
voortduurt zoodra hetzij de verbeteringen zijn 
aangebracht, hetzij de bewoning alsnog is ge
staakt, hetzij onbewoonbaarverklaring is uit
gesproken; 

dat derhalve degene, die eene aanschrijving 
heeft ontvangen, slechts dan ingr;volge artikel 44 
strafbaar is, wanneer hij noch tijdig de van 
hem geëischte verbeteringen heeft aangebracht, 
noch vóór den afloop van den bovenbedoelden 
termijn, de bewoning heeft gestaakt of heeft 
doen staken in dien zin, dat hij de noodige 
maatregelen daartoe genomen heeft, in welken 
zin tijdens de behandeling van het ontworpen 
artikel in de Tweede Kamer, de Regeering de 
bepaling heeft verzacht om niet meer te eischen 
dan onder bepaalde omstandigheden redelijker
wijze gevorderd kan worden; 

dat dus, zal de bepaling toepassing kunnen 
vinden, te laste gelegd en bewezen zal moeten 
zijn, dat noch in den eenen noch in den anderen 
zin aan de aanschrijving gevolg is gegeven ; 

dat evenwel de telastelegging in deze dit niet 
inhoudt en derhalve de bewezenverklaring dit 
niet omvat; 

dat immers daarin wèl wordt gesteld dat 
verdachte op 16 Februari 1926 nog niet heeft vol
daan aan de aan hem, als eigenaar der woningen, 
door Burgemeester en Wethouders gerichte aan
schrijving tot het aanbrengen der daarbij om
schreven verbeteringen, tenz(i hij er de voorkeur 
aan mocht geven de bewoning dier woningen 
vóór den gestelden termijn te staken of te doen 
staken, - maar daarin nièt is vermeld de om
standigheid dat de verdachte vóór den afloop 
van den termijn de bewoning niet had gestaakt 
of de noodige maatregelen niet had genomen 
om haar te doen staken ; 

dat hieruit volgt dat de Rechtbank terecht 
heeft geoordeeld, dat de laatstbedoelde om
standigheid als bestanddeel van het bij artikel 17 
in verband met artikel 44 der Woningwet straf
baar gestelde feit moet worden aangemerkt en 
derhalve in de telastelegging had moeten zijn 
opgenomen ; . 

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

15 November 1926. ARREST van den Hoogen 
Raad. 

Het verbod van art. 16 der Jachtwet 
betreft alleen het bemachtigen van wild, 
waarmede niet gelijkstaat het aanwenden 
van pogingen daartoe, voorgesteld als het 
,,bezig zijn om wild te bemachtigen". 

(Jachtwet art. 16.) 

Mrs. Jhr. de Savornin Lohman, Savelberg, Jhr. 
Feith, Ort en Taverne. 

De Officier van Justitie bij de Arr. -Rechtbank 
t,e Leeuwarden, requirant van cassatie tegen 
een vonms dier Rechtbank van den zestienden 
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Juni 1926, warirhij in hooger beroep, nri ver
nietiging van een vonnis van het _Kantongerecht 
te Beetsterzwaag van 16 Januari 1926, de gere
quireerde L. L., is ontslagen van alle rechts
vervolging. 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Besier. 

Bij het bestrC'den vonnis is bewezen verklaard, 
dat· de verdachte op 15 December l!/25, des 
namiddags te om~treeks 1 l3/ 1 uur te Korte
hemmen in cle gemeente Smallingerla_nd, heeft 
getracht wild te bemachtigen door middel van 
eene bij z(jne woning opgestelde val. De Recht
bank heeft dit feit echter niet strafbaar geacht 
en den verdachte van alle rechtsvervolging ont
slagen op de overweging, ,!at het bewezen
verklaarde vormt een poging om wild te be
machtigen met een val, zijnde een der in art. 16 
der ,Tachtwct 1923 verboden middelen, hetgeen 
noch hij dit artikel, noch bij een_ andere wette-
lijke bepaling . strafbaar i:;esteld IS. .. .. . . 

De Officier van Justitie komt blJ t1Jd1g m
gecliende memorie hiertegen op met hPt cassatie
middel : ,,Schending of verkeerde toepassing 
van art. 16 der Jachtwet 1923, gewijzigd bij de 
Wet van 23 Maart 1925, S. 82." 

Naar zijne meeninP- dient onder bemachtig1,n 
van wild ook te worden verstaan hPt bezig z1_Jn 
om wild t e bemachtigen. 

Het komt mij voor, dat het woord bemn,ch
tigen deze beteekenis niet hebb_Pn kan, zeker 
niet in de JacJ-.twet 1923, welke m art. 2 naast 
het hem!l.chtigen van wild ook pogingen hiertoe 
noemt; immers bij de opvatt '.ng van den 
Officier van Justitie zou iedere poging rlan reeds 
het bemachtigen zelf zijn. 

DP Hooge R"'ad heeft dan ook bij arrest van 
15 Maart J926 (W. 11505, N. J. 1926, blz. 3~4\ 
het stellen van een wildstrik als zoodan.g met 
strafbaar geoordeeld. Weliswaar is bij 'lit- arn_ist 
naar aanleiding V(Vl het toen aangevoercte m_1d
del van cassatie uitdrukkelijk alleen beslist, 
da+ di+. feit niet uitmaakte het opsporen van 
wild, doch had de Hooge Raad daarin het hezi_g 
zijn me+, het bemachtigen en dus het bemachti
gen zelf van wild gezien, dan zou de beklaagde 
daaraan schuldig verklaard zijn, daar rle te
lastelegging dit toeliet. Dit ie echter hij dat 
arrest niet geschied. 

Aan den Officier van Just-itie kan worden 
toegegeven, dat bij de door hem bestred,m op
v atting slechts hoogst zelden met art. 16 tegen 
stroopers zal kunnen worden opge_treden. Dit 
is intusschen het gevolg van de bhJkbare . ver: 
gissing door den wetgever begaan, toen hu b1J 
de wijziging van art. 16 bij de Wet van 1925, 
S. 82, daarin de pogingen niet opnam. 

Ik concludeer tot verwerping van het beroep. 

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

Savelherg; 
Gelet op het middel va11 cassatie door 

den requirant voorgesteld b1J schriftuur, lui
dende : 

Schending of verkeerde toepassing van arti
kel 16 der Jachtwet 1923, gewijzigd bij de wet 
van 23 Maart 1925. S. 82 ; 

Gehoord den Advocaat-GPneraal Besier, na-

mens den Procureur-Generaal, in zijne conclus'e, 
strekkende tot enz. ; 

0. dat bij het bestreden vonnis is bewezen 
verklaard, dat de gereqnireerde op 15 December 
1925, des nam,ddags te omstreeks 11_¾ uur te 
Kortehemmen in de gemeente Smallmgerland, 
heeft gPtracht wild te bemn,cht,igen door middel 
van een bij zijne woning opgesteld<>n va_l ; 

dat bij dat vonnis evenwel de gereqmreerde 
deswege niet strafbaar is verklaard en h1J van 
alle rechtsvervolging is ontslagen uit overwegmg 
dat hetgeen is bewezen vi!rkl~ard oplevert eene 
poging om wild te bemachtigen met een val, 
zijnde een der in artikel 16 der Jacht_wet ver
boden middelen, en dit feit noch b1J gemeld 
artikel noch elders strafbaar is ge3teld ; 

O. t~n aanzien van het mirlc.ie1 van cassatie: 
dat tot toelichting daarv:m_ is aangevoerd, 

dat onder bemachtigen van wild ook dient te 
worden verstaa.n "het bezig zijTl om wi cl te 
bemachtigen"; . 

0. dat de '>pvatting van den rcqmrant er toe 
zoc leiden, om het aanwenden van pogm;,en 
om t-e bemachtigen gelijk te stellen met het 
bemachtigen zelf ; . .. . 

dat die opvatting, welke m stnJd 1s met de 
gewone taalkundige beteekenis van bet, woord 
hem'!.chtigen, slechts :wu kui:nen worden aan
vaard, indien rlaarvoor in artikel 16 rler Jacht
wet een grond was te vinden ; 

d!Lt echter het tegendeel het geval is .. 
dat immers, terw\jl de Jachtwet hl1Jkens 

artikel 2 onderscheid maakt tusscben het 
hemachti,,.en van wild en pogingen daartoe, het 
verbod v~n artikel 16 enkel betreft het be-
machtigen ; . . . 

dat hieruit voortvloeit, dat het middel als 
ongegrond ter zijde moet worden gest-eld ; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

16 November 1926, BESLlllT t-ot wijziging van 
het derde lid van artikel 22, van het Ko
ninklijk besluit van 10 September 1923 
(Staatsblad n°. 433) ho11dende o.m. regeling 
van den omvang van het examen ter ver
krijging van de akte van bekwaamheid als 
onderwijzer, bedoeld in artikel 77, onder a, 
der wet van 17 Augustus 1878 (_Staatsblad 
no. 127), van de wijze van afnemmg en van 
hetgeen verder dit examen betreft. S. 376. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de- voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
30 September 1926, no. 7797 8, Afdeeling Lager 
Onderwijs AJ 17emeen; .. . 

Overwegende, dat het wen~chebJk 1s het derde 
lid van artikel 22, van Ons besluit van 10 Sep
tember 1923 (Staatsblad n°. 433) t_e wijzigen ; 

De Afdeeling van den Onderw1JRraad voor 
het al()'emeen vormend lager onderwijs en het 
bewaa~schoolonderwijs gehoord, advies van 
10 September 1926, n°. 6695 A; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
2 November 1926, n°. 27 ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noP.mdPn Minister van JO November 1926, 
n°. 9418, Afdeeling Lager Onderwijs Algemeen; 

Hehten goedgevondC'n en verstaan : 
te bepalen, dat het derde lid van artikel 22, 
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van Ons besluit van 10 September 1923 (Staat8• 
blad n°. 4:!3) zal gelezen worden als volgt : 

"Echter blijft het programma A, gehcolii aan 
het eerstgenoemde beslni1, van kracht voor de 
examens, die in 1924, 1925 en 1926 worden 
afgenomen, terwijl de adspiranten, die in het 
jaar 1926 werden afgewezen of zich tijdens het 
examen hebben teruggetrokken en in 1927 op
nieuw zich overeenkomstig het eerste lid van 
artikel 5 aanmelden, in dat, jaar nog volgens 
rlit programma worden geëxamineerd, indien 
zij bij hunne aanmelding den wcnsch daartoe 
te kennen geven." 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering van 
dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 16den November 1926. 
WILHELMINA. 

De .Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

WASZINK. 

(Uitgeg. 29 Nov. 1926.) 

16 NmJembcr 1926. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van den l 7den April 
1923 (Staatsblad n°. 146), tot herziening 
van het K oninklijk besluit van 17 Maart 
1921 (Staatsblad n°. 538), laatstelijk ge
wijzigd bij Koninklijk besluit van 31 Janu
ari 1924 (Staat.sblad n°. 27), tot va.ststelling 
van een algemeenen maairege.J van be
stuur, als bedoeld bij de artikelen 5, 18, 
tweede lid, 20; tweede lid, 21, vierde lid, 
22, tweede lid, 23, vierde lid, der Ouder
domswet 1919, en tot vaststelling van een 
algemeenen maatregel van bestuur, als 
bedoeld in artikel XX van de wet van 
19 Mei 1922 (Staatsblad n°. 352). S. 377. 

Wn WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid, Handel en Nijverheid van 13 Maart 
1926, afdeeling Arbeidersverzekerini, n°. 407 ; 

Gezien de artikelen 5, 18, tweede lid, 20, 
tweede lid, 21, vierde lid, 22, tweede lid, 23, 
vierde lid, der Ouderdomswet 1919, en artikel 
XX van de wet van 19 Mei 1922 (St.aatsblad 
n°. 352); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den l Juni 1926 n°. 51); 

l~elet op het nader rapport ,an Onzen voor
noemden Minister van 10 November 1926, 
11°. 2489, afdeeling Arbeidersverzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met ingang van 1 .Januari 1927 te wijzigen 

Ons besluit van 17 April 1923 (Staatsblad 
n°. 146), tot herzieu;.ng "an Ons besluit van 
17 Maart 1921 (Staat.~blad n°. 538)r laatstelijk 
gewijzigd bij Ons besluit van 31 ,Januari 1924 
(Staolsblad n°. 27), tot vaststelling van een alge
meenen ma,itrege! van bestuur a ls bedoeld bij 
de a rtikelen 5, 18, tweede lid, 20, tweede lid, 
21, vierde lid, 22, tweerle lid, 23, vierde lid, der 
OuderdomRwei 1019, en tot vaststelling van 
een algemeenen maa tregel ,an bestuur als be
doelt) in art-ikel XX van de wet. van 19 Mei 1922 
(Slaatsblacl n°. 352) en te bepalen als volgt : 

Art. I. Het eerste lid van artikel 15 van 
Ons vorenbedoeld besluit van 17 April 1923 
(Staatsblad n°. 146) wordt als volgt ge
lezen: 

"De betaling der premie geschiedt in het 
algemeen wekelijks, hetzij ten kantore van den 
Raad van Arbeid, hetzij aan een door den Rand 
van Arbeid aangewezen persoon. De betaling 
der premie kan ook OP. andere, door Onzen 
Minister te bepalen, wijze geschieden. Bij de 
eerste premiebetaling worden. zoo noodig, de 
betalingsboekjes of betalingskaart;en aan hen, 
die de premie betalen, uitgereikt." 

Art. II. Aan artikel 16 van Ons "orenbe
doe!d besluit van 17 April 1923 (Staat.obl,ad 
n°. 146) wordt een tweede lid toegevoegd, 
luidende:' 

,,De betaling der premie kan ovk op andere, 
door Onz,~n Minister te bepalen, wijze worden 
bewezen. 

Art. III. H et woord "geïnde", voorkomende 
in den laat~ten volzin van het tweede lid va!. 
artikel 19 van Ons vorenbedoeld besluit van 
17 April 1923 (Staatsblad n°. 146), w_ordt ver
vangen door het woord "ontvangen". 

Art. IV. In hoofdstuk V van Ons voren
bedoeld besluit van 17 April 1923 (Staatsblad 
n°. 146) wordt na artikel 36 een artikel 36a 
opgenomen, luidende : 

"Het in de artikelen 30 tot en met 36 bepaalde 
is eveneens van toepassing ten aanzien van de 
verzekerden voor een rente, bedoeld in artikel 
24 der OuderdomsV<et 1919, die den leeftijd 
van 65 jaar reeds hebben bereikt, doch op grond 
van het bepaalde in den tweeden volzin van 
het eerste lid van artikel 32 dier· wet nog geen 
recht op rente hebben." 

Art. V. H et tweede lid van artikel 40 van 
Ons vorenbedoeld besluit van 17 April 1923 
(Staa'.sblad n°. 146) vervalt. 

Art. VI. In hoofdstuk VI van Ons vorenbe
doeld besluit va-n 17 April 1923 (Staatsblad 
n°. 146) wordt na artikel 41 een artikel 41a 
opgenomen, luidende : 

"Het in de a rtikelen 37 tot en met 41 bepaalde 
is eveneens van toepassing ten aanzien van de 
verzekerden voor een rente, bedoeld in artikel 
24 der Ouderdomswet 1919, die den leeftijd 
van 65 jaar reeds hebben bereikt, doch op grond 
van het bepaalde in den tweeden volzin van 
het eerste lid van artikel 32 dier wet nog geen 
recht op rente hebben." 

Art. VII. Artikel 4.6 van Ons vorenbedoeld 
besluit van 17 April 1923 (Staatsblad n°. 146) 
wordt gelezen als volgt : 

"De verzekering ingevolge artikel 10 der 
Ouderdomswet 1919 kan gesloten worden voor 
een rente, ingaande bij het bereiken van een 
der leeftijden m geheele jaren, liggende tusschen 
den 55-jarigen en den 65-jarigen leeftijd, de 
beide laatstgenoemde leeftijden daarbij inbe
grepen." 

Art. VIII. Art-ikel 51 van Ons vorenbedoeld 
besluit van 17 April 1923 (Staatsblad n°. 146} 
vervalt. 

Art. IX. De punt, geplaatst aan het slot 
van artikel 52 van Ons vorenbedoeld besluit 
van 17 April 1923 (Staalsl>lad n°. 14(;), wordt 
vervangen door een komma en de navolgende 
woorden worden toegevoegd : .,behoudens in de 
gevallen, in het t,weede lid van artikel 53 be
doeld". 
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Art. X . De punt, geplaatst aan het slot van 
artikel 53 van Ons vorenbedoeld besluit van 
17 April 1923 (Staatsblad n°. 146). wordt ver
vangen door een komma en de navolgende 
woorden worden toegevoegd : ,,behoudens in 
d e door dat bestuur aan te wijzen gevallen". 

A?.n dat artikel wordt voorts een tweede lid 
toegevoegd, luidende : 

"In die gevallen geschiedt- de toekenning 
arnhtsli:ilve bij beslissing van den Raad van 
Arbeid, onder door het bestuur der Bank te 
st-ellen voorwaarden." 

Art. XI. In het derde lid van artikel 54 van 
Ons vorenbedoeld besluit van 17 April 1923 
(Staatsbladn°. 146) worden tusschen de woorden 
"en" en "aan" ingelascht de woorden : ,,in de 
gevallen, waarin het bestuur der Bank de be
slissing heeft genomen". 

Art. XII. In artikel 55 van Ons vorenbe
doeld besluit van 17 April 1923 (Staat~hlad 
n°. 146) vervallen de woorden: ,,aan het bestuur 
der Bank blijkt, dat", worden de woorden: 
,,doet het" vervangen door het woord : ,,wordt" 
en wordt .tusschen ,Ie woorden : ,,mededeeling" 
en "van" ingelascht het woord: ,,gedaan ". 

Art. XIII. De artikelen 57 tot 68 v11n Ons 
,orenbedoeld besluit van 17 April 1923 (Staats
blad n°. 146), voor zoover niet reeds vervallen, 
worden vervn,ngen door de navolgende ar
tikelen: 

Art. 57. 1. De in dit hoofdstuk voorkomende 
symbolen hebben de beteekeni8, welke in het 
vierde lid van dit a rtikel bij elk hunner is aan
gegeven. 

2. Het cijfer l links boven aan eon symbool 
beduidt, dat dit op de renteverzekering be
trekking heeft, het cijfer 2, dat het de ver
zekerin van de uitkeering bij overlijden be
treft. 

3. De aanduiding A, Bof 0, tusschl'-n haken 
achter een symbool geplaatst, beteekent, dat 
de berekening van de waarde van dit symbool 
bernst, onderscheidenlijk : 

A. op een der sterftetafels, aan dit besluit 
toegevoegd als bijlage I ; 

B. op een der sterftetafels, aan dit besluit 
toeo-evoegd als bijlage II ; 

0. op de sterftetafel, aan dit besluit toege
voegd als bijlage III. 

4. I . Algemeene ,symbolen. 
x is de leeft.ijd van een verzekerde op een 

nader te omschrijven tijdstip. 
x1 is de leeftijd van een verzekerde bij af

~l,liHng der vef7.ekering. 
x2 is de leeftijd van een verzekerde bij staking 

der premiebetaling. 
x3 is de leeftijd van een verzekerde bij her-

stel der verzekering. 
1; i, de leeftijd, waarop de rente ingaat
ti,2 = X2 -Xl 

t1,3 = X3-X1 
l2,,3 = X3-X2 
/ 1 = X -X1 
n 1 = 1;-x1 
n2 = 1;-x. 
n3 = 1;-x; 
n = 1;-x 

IL Bijzondere symliolen. 
a. Bruto-premiën, waarvan bij de bereke

ningen gebruik wordt gemaakt. 

....; 

b. Netto-reserve. 
Voor de verzekering van 1 gnlden jaarrentt 

1 
per eenheid van verzekerde rente 11 Vz (A of B) 

voor de verzekering van uitkeering 
bij overlijden per eenheid van ver-

zekerde uitkeering ~ V z ( 0) ., 
i'. nog niet geamortiseerde eerste 

onkosten per eenheid van verzekerde 
rente t1a.z (A of B ) 

d. bruto-koopsom voor een premie
vrije renteverzekering ingaande op l1>ef
tijd 1; en voortkomende uit een ge
ëindigde verzekering krachtens de 
Ouderdomswet 1919, per eenheid van 
premievrije rente : 

la' = l 05. fa + 0 01 1 a (B) n x ' n x ' " .L, 

waarbij 

In~ is de waarde eener onmiddellijk in
gaande, in weektcrmijnen betaalbare, 
t(jdelijke lijfrente, groot 1 per jaar, 
gednrende n jaar en 

,Jax is de waarde van een n jaar uit
ge5telde, in weektermijnen betaalbare 
lijfrente, groot 1 per jaar. . . 

e. bruto-koopsom voor een premie
vrije renteverzekering, ingaande op 
leeftijd ; als hulpgrootheid bij wijû
ging ee~~r .verzekering : 

nÎax = l ,03. nla x + 0,005. In~ (B) 

Art. 58_ Leeftijden kleiner dan 35 jaren 
worden naar boven afgerond in twaalfde deelen 
van jaren; leeftijden grooter dan 35 jaren 
worden naar boven afgerond in twee-en-vijf
tigste deelen van jaren. 

Voor zoover grootheden alleen voor leeftijden, 
bestaande nit een geheel aantal volle jaren, 
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gegeven zijn •m bepaling van die grootheden 
voor tuss<:hengelegen leeftijden noodig is, ge
schiedt deze door rechtlijnige interpolatie. 

Een geïnterpoleerd getal moet evenveel deci
malen bevatten als dat van de beide getallen, 
waartusscben wordt geïnterpoleerd, dat het· 
k,einste aantal decimalen bevat. 

Interpolatie gaat steeds vooraf Mn de ver
menigvuldigin(l: met coëflicH'nten. 

B\j de bepahng van een verscbulnigde premie 
wordt deze in centen naar boven afgerond. Bij 
de bepaling van rentebedra!,en en uitkeeringen 
bij overlijden worden deze in centen afgerond 
tot het naastbijliggend geheele aantal centen. 

Art. 59. De premie voor een renteverzeke. 
ring bedraagt per week per l gulden verzekerde 

1 '(52) 
weekrente Px (B) . De waarde van deze 
grootheid voor verschillende waarden van x is 
aangegeven in bijlage IV van dit besluit. 

De premie voor een verzekering van uit
keering bij overlijden bedraagt per week per 

100 gulden uitkeering 5!~1°8 x 2 
P:

52
)- De 

waarde van deze grootheid voor verschillende 
waarden van x is aangegeven in bijlage V van 
dit besluit. 

Prem.i '•n voor leeftijden, hooger dan die, 
welke in de genoemde bijlagen voorkomen, 
worden op verzoeli: van den Raad van Arbeid 
door het bestuur der Bank aa.n den Raad op
gegeven. 

Art. 60. Wordt, overeenkomstig het in 
artikel 15 bepaalde, de premie per maand, 
kwartaal, haliiaar of jaar bij vooruit betaling 
voldaan, dan \\<Ordt- de maand-, kwartaal-, 
halfjaar- of jaarpremie ~evonden door de week
premie te vermenigvuldigen met onderscheiden
lijk 4.35, 13.04, 26.09 en 52.18. 

Bij premiebetaling in grootere termijnen dan 
éPn week worden de navolgendé disconto's 
toegestaan bij betaling van : 

4-wekelijksche of van maandpremie 10 % ; 
13 ,, ,, ,, kwartaalpremie 13 ,, ; 
26 ,, ,, ,, halfjaarpremie 13 ,, ; 
52 ,, ,, ,, jaarpremie 14 ,, . 

Ingeval van overlijden ..;óf,r het eind van een 
tijdperk, waarover premie werd betaald, wordt 
de premie over het aantal volle weken na het 
overlijden gerestitueerd. Het bedrag dezer 
restitutie wordt berekend in evenredigheid tot 
de betaalde t ermijnpremie. 

Art. 61. De premiebetaling kan worden afge
kocht door betaling van een bedrag groot 

Cp '(52) - .. C '(52) 
0,86 . x, . lnax, waarb1J P Xi voor-
stelthet52.18-voud vandevoordeverzekeringen, 
welker premiebetaling wordt afgekocht, tot 
den leeftijd 1; verschuldigde weekpremie. 

De grootheid ln&x berust op den grondslag B, 

Art. 62. De verzekerde, door of voor wien 
de premiebetaling op grond van artikel 20 of 
artikel 21 der Ouderdomswet is ~eeindigd, heeft 
bij het bereiken van den JeeftiJd, waarop het 
recht op rente bij ongewijzigde premiebetaling 
zou ingaan, recht op een rente, waarvan het 
bedrag hieronder wordt aangegeven. 

De premievrije rente bedraagt per jaar. 
C V , 

r - ( -r a ) . 1a 
1 - li,2 X2 1. t,,2 X2 • n2I X2 

1926 

In deze formule stelt r1 voor het jaarlijksch 
bedrag der rente, waarvoor de verzekering aan-

vankelijk liep en t c V.,, een grootheid, welker 
1'2 

waarde wordt bepaald op 
1 2 

1,03. r, . t,,2 V x, + u, . t,,, V X2 

in welke uitdrukking u 1 voorstelt het aanvan
kelijk bedrag der uitkeering bij overlijden. 

Negatieve waarden van r 2 worden door nul 
vervangen. 

De berekening der boven aangegeven groot
heden geschiedt, voor zoover zij de verzekering 
van uitkeering bij overlijden betreffen, op den 
grondslag, aangegeven onder O in het derde 
lid van artikel 57 ; overigens geschiedt zij op 
den grondslag onder R in het derde lid van 
artikel 57 aangegeven. Echter geschiedt de 

berekening der grootheden t 
1 

Vx en t ax 
1,2 2 1,2 '2 

op den grondslag, aangegeven onder A in het 
derde lid van artikel 57, indien de premie der 
gestaakte verzekering onmiddellijk vóór de 
eindiging op dien grondslag berustte. 

Art. 63. De in artikel 22 der Ouderdomswet 
1919 bedoelde inkoopsom bij herstel eener ver
zekering wordt voor verschillende gevallen 
hieronder aangegeven : 

I. Bij de staking der verzekering werd een 
premievrije rente toegekend. De inkoopsom 
bedraagt 

C _ , 

l1,a P'xa - \ . t1,sax3 - \. r,al•xa 
IL Bij de staking der verzekering werd geen 

premievrije rente toegekend. De inkoopsom 
bedraagt 

cv + s- r a 
l1,a Xs 1 · t1•s X3, 

in welke uitdrukking 8 = (\ . t1'2ax
2
- t,,~ 

V X ) • 1,04t2,3• 
2 

De waarde der grootheid t1,/V wordt be-
paald op Xa 

1,03. r l V + u , 
2v 

1 • ti,3 X3 1 • 1,1,3 X3 

De berekening der grootheden, onder I en II 
aangegeven geschiedt, voor zoover zij de ver
zekering van uitkeering bij overlijden betreffen, 
op den grondslag, aangegeven onder O in het 
derde lid van artikel 57 ; overigens geschiedt 
zij op den grondslag onder B in het derde lid 
van artikel 57 aangegeven. Echter geschiedt 

de berekening der grootheden t 1 V x en I ax 
1,2 2 1,2 1 

op den grondslag, aangegeven onder A in het 
derde lid van artikel 57, indien de premie der 
te herstellen verzekering onmiddellijk vóór de 
eindiging geheel op dien grondslag berustte. 

Te rekenen van den dag, met ingang waarvan 
het herstel der verzekering plaats had, is de 
premie verschuldigd, welke voor de oorspron
kelijke verzekering verschuldigd zou zijn op 
den grondslag, onder B in het derde lid van 
artikel 57 aangegeven. 

Art. 64. Verhooging van het verzekerd be
drag geschiedt door het sluiten van een aan
vullende verzekering volgens een der tarieven, 
berustend op den onder B van het 3de lid van 
art. 57 aangegeven grondslag. 

Art. 65. Bij verlaging van het verzekerd 

49 
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bedrag tot een rentebedrag r blijft het dt>el der 
premie, dat dient tot dekking van de verzeke· 
ring van uitkeering bij overlijden, onveranderd. 
Voor de renteverzekerin~ bedraagt de premie 
zooveel als verschuldigd IS voor een op het tijd
stip van de verlaging gesloten verzekering, doch 
voor een rentebedrag r-f) • 

De grootheid p wordt berekend volgens de 
formule 

1 

r1 (1,03. t V x - t ax) +ra 
p = 1 ~, 

a + nîix 
In deze formule stelt x voor den leeftijd op 

het tijdstip der verlaging, r 1 het aanvankelijk 
verzekerd rentebedrag en a een grootheid, welke 

gelijk is aan 1 P :, doch niet grooter is dan 0,1. 

Negat.ieve waarden van p worden als zoodanig 
in rekening gebracht. 

De berekening van de grootheid p geschiedt 
op den grondslag, aangegeven onder B in het 
derde lid van artikel 57. Echter geschiedt de 

1 
berekening der grootheden t, V x en t, ax op 

den grondslag, aangegeven onder A in het derde 
lid van artikel 57, indien de premie der ver
zekering onmiddellijk vóór de verlaging geheel 
op <licn grondslag berustte. 

Art. 66. Voor de bepaling der premie bij 
verandering van den aanvankelijk vastgestelden 
leeftijd, waarop de rente zal ingaan, gelden de 
volgende regelen, waarbij !; voorstelt den aan
vankelijk vastgestelden leeftijd van ingang, 
!;' den gewijzigden leeftijd van ingang, x den 
leeftijd op het tijdstip der wijziging en n' een 
grootheid, gelijk aan !;' - x. 

A. Wijziging der premie voor de renteverzekering. 
I. Het verzekerd bedrag wordt verlaagd of 

blijft ongewijzigd. 
De voor de gewijzigde verzekering t!' betalen 

11/' 
premie wordt bepaald op (r-p). x(52), 

1 "(52) 
waarin P x voorstelt de premie voor een 

rente, ingaande op leeftijd !;', terwijl p wordt 
bepaald volgens de formule 

I 

r1 (1,03. t V x - t a ) + ra' 
=p 1 ,~ X 

a' + n'iäx ,, 
a' is gelijk aan 1P x, doch is niet grooter dan 0, 1. 

Negatieve waarden van p worden als zoo
danig in rekening gebracht. 

II. Het verzekerd bedrag wordt verhoogd. 
In dit geval wordt volgens het onder I ge

geven voorschrift de premie berekend, welke 
bij ongewijzigd rentebedrag verschuldi~d zou 
ziJn en deze premie, vermeerderd met die voor 
een verzekerin~ ten bedrage van r - r 1 ge
sloten op leeftiJd x. 

B. Wijziging der premie voor de verzekering van 
uitkeeri ng bij overlijden. 

De gewijzigde premie wordt bi>paald op 

1 - -' - . p 
( 

t
2
v x) 2 " (52) 

Ax x 

In deze formule stelt 2 p"(62) voor de premie, 
, z 

betaalbaar tot aan den leeftijd !;' of vroeger 
overlijden. 

De berekening der grootheden, onder A aan
gegeven, geschiedt op den ~rondslag, aange
geven onder B in het derde lid van artikel 57. 
Echter geschiedt de berekening der grootheden 
1 

t, V x en t,ax op den grondslag, aangegeven 

onder A in het derde lid van artikel 57, indien 
de premie der verzekering, onmiddellijk vóór 
de wijziging geheel op dien grondslag berustte. 
De berekening der grootheid onder B aange
geven, geschfodt. op den grondslag aangegeven 
onder O in het derde Jid van artikel 67. 

Voor zoover in dit artikel niet anders is be
paald, hebben de daarin optredende grootheden 
betrekking op den leeftijd !;. 

Art. 67. Wordt krachtens artikel 20, tweede 
lid, sub b, der Ouderdomswet 1919, in plaats. 
van de rente een som ineens uitgekeerd, dan 
wordt het bedrag van deze som bepaald op 

52,18. r. i 1; 
ln deze uitdrnkking stelt r voor het wekelijksch 
bedrag der premievrije rente. De grootheid ä1; 
berust op den onder A in het- derde lid van 
artikel 57 aangegeven llrondslag, indien de 
premievrije rente r uitslmtend op dezen grond
slag is vast~i>steld. In alle andere gevallen ge
schiedt de berekening op den onder B in het 
genocmrlP. artikel aangegeven grondslag. 

Art. 68. Alle in dit besluit omschreven be
rekeningen berusten op een rentevoet van 
4 r ot. per jaar. 

Art. 6!la. Bedragen, berekend op irrond van 
een der artikelen 61, 62, 63, 65 of 66, worden 
door den Raad van Arbeid niet vastgesteld dan 
na ontvangst van een desbetreffende opgave, 
welke het bestuur der Bank op verzoek van den 
Raad verstrekt. 

Art. XIV. In artikel 69, tweede lid, van Ons 
vorenbedoeld besluit van 17 April 1923 / Staats
blad n°. 146) worden tusschen de woorden : 
,,Bank" en "omtrent" ingelascht de woorden : 
,,of van de Raden van Arbeid". 

Art. XV. In artikel 74 van Ons vorenbedoeld 
besluit van 17 April 1923 / Staatsblad n°. 146) 
worden tusschen de woorden : ,,nadere" en 
"voorschriften" ingelascht de woorden: ,,of 
afwijkende". 

Art. XVI. Op verzekeringen, gesloten vóór 
1 Februari 1923 krachtens artikel 10 der 
Ouderdomswet 1919, op verzekeringen, ge
sloten tusschen 31 Januari 1923 en 1 September 
1923 krachtens artikel 10, j0 • artikel 18, eerste 
lid, sub a, dier wet, alsmede op verzekeringen, 
gesloten krachtens artikel 24 dier wet, blijvt>n 
van toepassing de bepalingen van Ons besluit 
van 17 April 1923 (Staal8blad n°. 146) zooals 
het luidde onmiddellijk na de daarin bij Ons 
besluit van 31 Januari 1924 (Staatsblad n°. 27) 
aangebrachte wijzigingen, met dien verstande 
dat ten aanzien van de bedoelde verzekeringen 
van toepassing zijn de artikelen 15, 16, 19, 52, 
53, 64, 55, 69 en 74, zooals die artikelen bij dit 
besluit gewijzigd worden. 

Ten aanzien van verzekerin!len, op welke van 
toepassing is de tweede volzm van het eerste 
lid van artikel 32 der Ouderdomswet 1919, 
gelden de regelen, neergelegd in hoofdstuk X 
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van Ons besluit van 17 April 1923 (Staatsblad 
n°. 146) zooals het luidde onmiddellijk na de 
daarin bij Ons besluit van 31 Januari 1924 
(Staatsblad n°. 27) aangebrachte wijzigingen, 
bij analogie. 

Art. XVII. Op OnzPn last wordt Ons be
sluit van 17 April 1923 (Staatsblad n°. 146) 
met de daarin door of ten gevolge van vroegere 
besluiten en van dit besluit aan~ebrachte wijzi
gingen en plaats gehad hebbenae aanvullingen 
in ·een doorloopend genummerde reeks van 
hoofdstukken en artikelen samengevat en met 
wijziging dieno~ereenkomstig van de aanhaling 

BIJLAGE!. 

MANNEN. 1 VROUWEN. 

'O ó ~ ~~ 
'O i~ 'O 16 lt ~~ 'O 

~~ ~ ~~ i =? ~~ "" ~ ~~ g s~ "'" ~ "'~ 
.'.'l u,- .':l U) :l rn~ ~.,, 

.':l 
~,,, 

~ , en U) en 

1 1 

' ooml' 0 0.0188 34 0.0034 68 0 0.0168 34 0.0052 68 0.0401 
1 0.0 144 36 0.0035 69 0 .04831 1 0.0144 35 0.0053 69 0.043-1 
2 0.0109 36 0.0037 70 0053'.ll 2 0.0109 36 0.0054 70 0.0-168 
3 0.0082 37 0.0038 71 0.0589 3 0.0082 37 0.0056 71 0.0511 
4 0.0002 38 o.()(lio 72 0.0649 4 û.0062 38 0.0068 72 0.0550 
ó 0.0047 89 0.0042 73 0.0716 6 0.0047 39 0.0069 73 0.0614 
6 0.0036 40 ' 0.00lu 74 0 .0788 6 0.0036 -10 0.0061 74 0.00î3 
7 0.0028 41 <.'.0049 75 0.0862 7 0.0028 41 0.0064 7ö û07~fl 
8 0.0023 42 0.0063 76 0.0910 8 0.0023 42 0.0086 76 0.078-'> 
9 0.0020 43 0.0067 77 0.10'20 9 0.0020 43 0.0069 77 0.0848 

10 0.0019 44 0.0061 78 0.1096 10 0.0019 4-1 0.0072 78 0.092H 
11 0.0019 46 0.0066 79 0.1167 Il 0.0019 46 o.oo;~ 79 0.1005 
12 U.0020 46 0.0071 80 0 .124 12 0.00~0 46 0.0078 80 0. 1113 
13 0.0022 47 0.0077 81 0.133 13 0.0(l'l2 47 0.0083 81 0.12·2 
H 0.002ö 48 0.0084 82 0.143 14 0.0026 -18 0.0083 82 o.1s,i 
ló 0.0027 49 0.0092 83 0.161 ló 0.0027 49 0.0092 83 O.IH 
16 0.0029 óO 0.0100 84 0 .167 16 0.0029 iiO 0.0097 81 0.lá5 
17 0.0032 61 0.0110 86 0.181 17 0.0032 61 0.0102 86 O.IG7 
18 0.0034 h2 0.0119 86 0.191 18 0.0034 ö2 0.0108 86 0.171} 
19 0.0034 ó3 0.0128 87 0.210 19 0.0034 53 0.0114 87 0.1 91 
20 0.0035 64 0.0138 88 0.225 ~o 0.0034 64 0 .0121 88 0.20! 
21 0.0037 65 0.0149 89 0.237 21 0.0036 5ä 0.0129 89 0.218 
22 0.0037 66 0.0160 90 0.254 22 0.0036 ó6 0.0137 90 0.231 
23 0.0037 67 0.0172 91 0.277 23 0 .0036 67 0.014ó 91 0.203 
•u 0.0036 68 0.0184 92 0.297 24 0.0037 58 0.0167 92 o.~7.'> 
25 G.0034 69 0.0199 93 0.318 25 0.0038 59 0.0171 93 0.297 
'2G 0.0033 60 0.02!6 9! 0 346 26 0.0039 60 0.0189 94 0.318 
27 0.0031 6l 0.0236 95 0.374 27 O.OO!l 6l 0.0206 95 0.3-e 
'28 0.0030 62 0 .0258 9() 0.409 28 0.00 12 62 0.0227 96 0.372 
29 0.0030 63 0.0'282 97 0.449 29 0.0044 63 0.0253 97 0.4 12 
30 0.0030 64 0.0308 98 0.499 30 0.00f6 61 O.O'.l82 98 0.472 
31 0.0031 6ó 0.0336 99 0.ooó 31 0.0047 G5 0.0315 99 O.ó86 
32 0.0032 6G 0.0364 100 1. - 1 32 0.0048 66 0.0346 100 1.-
33 0.0032 67 0.0398 

11 33 
0.0050 G7 0.03/ll 

Behoort bü Koninklük besluit van 1~ November 1926.(Staa.tsblad n°. 3771. 

Mü bekend, 
De Minü;ter van Arbe:ut, 

Haudel en N!jv1..rheid, 
J. R. SLOT EMAK ER DC BRUiKE._ 

daa1 in van artikelen of gedeelten van artikelen 
in het Staatsblad geplaatst. 

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

Het Loo, den 16den November 1!126. 
WILHELMINA . 

De M inister van Arbeid, Handel en N fiverheid, 
J. R. 8LOTEMAKER DE BRUÏNE, 

(Uitge,g. 29 Nov . 1!126.) 

BIJLAGE II. 

MANNEN. VROUWEN. 

'O ". 'O " . ~ !I,,; i ~~ 'O .§ ui g 
~ i: ~ ''-' '!:~ 

,;., 

i <:: 't:~ l .:, ~c ~ ~ Cl.)~ "~ .§~ ~j W.!.( w~ :il ~-~ :il ..., ..., ..., ..., w ..., .'.'l 

0 0.0111 34 Q.0021 68 0.037[,II 0 0.0122 34 0.0025 68 
1 0.0080 3u 0.0022 69 

00 ~1 1 0.0093 35 0.0027 69 
2 0.0064 36 0.0022 70 o:om' 2 0.0071 36 0.0027 70 
3 0.0048 37 0.0023 71 0.05021 3 0.0063 37 0.0029 7l 
4 0.0037 38 0.0023 72 0.0566 4 0.0040 38 0.0030 72 
6 0.0028 39 0.0025 73 0.0634 5 0.0030 39 0.0031 73 
6 0.0021 40 0.0026 74 O.üïOs 6 0.0023 40 0.0032 74 
7 0.0017 41 0.0027 ,7';J 0.0781 7 0.0018 41 0.0034 7U 
8 0.0014 4~ 0.0030 76 0.0845 8 0.0016 42 0.0036 76 
9 0.0012 43 0.0033 77 0.Ü'3'22 9 0.0013 43 0.0038 77 

10 0.0011 44 0.0036 78 0.1001 10 0.0012 44 0.0039 78 
11 0.00ll 46 0.0039 79 0.1082 Il 0.0013 45 0.0043 79 
12 0.0012 46 0.0042 80 0.1170 12 0.0013 46 0.0047 80 
13 0.0013 47 0.0047 81 0.1261 13 0.0014 47 0.0049 8l 
14 O.OOH 48 0.0052 82 0.1384 14 0.0016 48 0.0063 82 
ló 0.0016 49 0.0057 83 O.lö23 16 0.0018 49 0.0058 83 
16 0.0017 óO 0.0063 84 0.1668 16 0.0019 üO 0.0061 84 
17 0.0019 6 1 0.0071 85 0.1794 17 0.0021 6 l 0.0070 86 
18 0.0020 52 0.0079 86 0.1985 18 0.0022 62 0.0077 86 
19 0.0021 r,a 0.0088 87 0.2101 19 0.0023 63 0.0079 87 
20 0.0021 64 0.0096 88 0.2212 20 0.0023 64 0.0086 88 
21 0.0021 óó 0.0103 89 0.2392 21 0.00'23 óó 0.0092 89 
22 0.0021 6fi 0.0113 \l() 0.2461 22 0.0023 ó6 0.0099 90 
23 0.0020 5'; 0.0126 91 0.2629 23 0.0022 57 O.OllO 91 
24 0.0020 58 0.013Q 92 0.2764 24 0.0022 58 0.0120 92 
26 o.oorn 69 0.0151 93 0.3ll8 26 0.0021 69 0.0136 93 
26 0.0019 60 0.0167 94 0.36[>7 26 0.0021 60 0.0160 94 
27 0.0020 61 0.0187 96 0.4197 27 0.0022 6l 0.0166 95 
28 0.0020 62 0.0208 96 0.4603 28 0.0022 62 0.0186 96 
29 0.0020 63 0.0232 97 0.6480 29 0.0021 63 0.0201 97 
30 0.0020 64 0.0266 98 0.6200 30 0.0022 61 0.0222 98 
3l 0.0020 6ó 0.0278 99 0 .7420 31 0.0023 65 0.0260 99 
32 0.0021 66 0.0301 100 1.0000 32 0.0024 66 0.0279 100 
33 0 .0021 67 0.0339 33 0.0024 67 0.0304 

~~ 
$~ 
U] ~ 

0.034é 
0.0371 
0.0401 
0.0465 
0.0624 
Ofü81 
0.0648 
0.0721 
0.0788 
0.08ó6 
0.0929 
0.0996 
0.1073 
O.Jl74 
0.1327 
0.1422 
0.1620 
0.16û8 
0.1780 
0.1887 
0.2006 
0.2ló2 
0.2204 
0.2292 
0.2448 
0.2813 
0.3276 
0.3748 
0.4036 
0.479ó 
0.óóll 
0.6678 
1.0000 

Behoort bij Koninklijk besluit van IS November 1926(Staatsblad n°.377) .. 

Mü bekend, 
De Minister van Arbeid, 
Handel en Nijverheid, 

J, R. SLOTElfAKER DE BRUINE" 
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BIJLAGE lil . 

-c 
Sterfte• ;g, Sterfte- g 

"'' Sterfi..e-'@ îî <= 
~ 

kans. kans. 3 kans. _, 

0 0.14046 34 0.0().;18 O.O-li91 
l 0.03ö-5ó 36 0.00ö3i 69 o.o;:,2:11 
2 0.01666 36 0.00ö:j9 70 0.037.t.:i 
3 0.00916 37 o.oo;;s-1 il 0.06211 
4 0.006ói 38 0 .00611 72 0.0679J 
5 O.OOIOO 39 0.006-ló 73 0.07497 
6 0.00300 40 0.00679 7-1 - 0.08[8] 
7 0.00329 -Il O.OOïtO 70 0.08921 
8 0.00280 42 0.001-ic~ 76 0.007ö -l 
9 0.00247 43 0.00783 77 0.106 1 

10 0.00226 H 0.(1()8-1,1 " 78 0.114ü 
11 0.00208 4.Ó 0.00898 79 o.120i 
12 0.00201 46 0.009-10 80 0.1 370 
13 0.00207 47 0.0099-1 81 0.HSl 
14 0.00228 -IS 0.01061 82 O.li,98 
15 0.00260 49 0.0[118 83 0.1735 
16 0.00301 üO 0.0t177 8-1 0.1 883 
17 0.00Sö2 51 0.012-16 86 0.20-1 
18 0.00-116 62 0.01329 86 0 .217 
19 0.00-176 u3 0.01-138 Si 0.229 
20 0.0050i 6-1 0.0lu61 88 0.2-14 
21 0.00514 55 0.01686 89 0.260 
22 0.00611 56 O.OISOi 90 0.29 
23 0.00608 57 0.0194-1 · 9 1 0.35 
2-1 l).00502 68 0.02090 92 O.¼l 
25 0.00192 69 0.02~-!7 93 0.47 
26 0.00181 60 0.02429 9-1 0.63 
27 0.00-176 61 o.o-2:;n3 95 0.6 
28 0.00476 62 0.02826 96 0.7 
29 0.004ï9 63 0.03120 9i 0.8 

·30 0.00-175 64 0 .0339ö 98 0.9 
31 0 .00!66 66 0.03720 99 1.-
32 0.00-172 66 0.0lOi3 
33 0.00496 67 O.Gl405 

Behoort· bü Ji.oninklUkbeeluit van 16 November l926(Staatsblad n°. 377). 

Mij bekend, 
Ik Minislc1· t:cm Ar-beid, 

Handel. en Nijw:rlieid, 
J , R. ~ LOTEll,\KEil DE BRUÎN'C. 

BIJLAGE IV, 
THIEF mr III aui1rd111mt1. (IANIU.) 

Leertijd bU W eekpremle In guldens voor n ,- rente pel' wook, lugaaode op den leeftijd: 
lngimg '" 1 1 
ven:ekerlng. .. 66 1 ., 1 .. .. 1 00 61 1 62 63 61 1 66 

0 O.Mi 0.1178 0.072 0.007 0.062 0.067 0.062 0.048 0.0H o.on 0.037 
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"' 0.475 0.429 0.387 •= 0}U6 0.286 0.2ó7 O.tm 0.2ro 0.188 O.l&I ~, O.ölO 0.459 0.4 14 O}J7-l o.:m 0.304 0.273 0.216 0.221 0.193 0.1 78 

"' 0.5'9 0.4!ll 0.4« 0.,00 o.360 0.321 0.201 0.2tH 0.Zl-5 0.210 0.183 

"' O.ö9-2 0.631 0.-177 0.-l~ 0.835 0.34/i 0.3!0 0.:!78 0.249 o.m O.HYJ 
38 0.6'1 û.ó7S 0.fHS 0.100 0.412 ' O)J70 0.331 0.2!)7 0.26.> 0.237 0.:?!J 
39 0.697 0.621 O.oo< 0.-100 0.-143 0.39" °"" 0.317 0.'.!83 0.2l12 0.2'XI 

'° 11.760 0.675 0.601 o.r,a,; 0..17i 0.426 0.300 0.3" 0.30-2 0.269 f).~!J 
<I 0Jro 0.737 O.ö'>3 0hSO o.Lló 0.-1:19 O.Hl6 0.3t\.1 0.3Zl 8:= i i:~J '2 0.918 0.807 0.718 0.6"' 01,59 0.<100 O . .c.40 0.391 0.!':,47 

" t.()17 ·- 0.781 0.688 0.007 OJ.J31 0A.i5 0.421 0.3'i8 O,'l:10 (J.~J .. 1.135 0.006 0.801 0.754 0."'1 Oh'\l 0.1',ló 0.400 0.4-02 g~I g:11~ •• um l.100 O.\t>4 0.832 0.7Z7 0.038 O.óftl tl.494 0.43-5 

•• U -52 l.~ 1.006 0.0-22 O.H{f::: 0.700 0.61:3 0.63'2 0.472 0.41-1. 0.!'\61 

" t.671 1.400 1.000 1.(1:}) 0.800 0.7i2 0.672 0.u87 0.513 0.-449 0.3H-I. 

"' 1.M.i 1.CH 1.oo; 1.160 0.90' 0.857 0.742 0.fi l '> 0.5tH o.~8û OA:?i 

" 2.332 1.897 J.671 1.320 1.120 O.'J!".,S O.tei 0,7 11 0.616 o~s~ O.:Vl 
6(1 2.t)j,$5 2.266 1-"'l 1.6'.! t 1.275 1.07':> 0JfH O.inû 0.681 0.&iS OhO',) 
(,1 2.784 2.197 1.780 i.469 1.2'20 1.008 0.684 O.iü6 0.660 0."30 
52 ~700 2.127 1.721 1.417 1.18:'3 0.997 0.8<6 0.72:.1 0.6!9 
53 2.'316 2.05S I.SriO l ."'6 1.136 0.9fx> """' 0.660 
5< 2.ö31 um 1.000 l.812 t.009 0.914 o:m 
(,ó 2.-H6 1.915 1.539 1.253 I.0-i;l 0.87'J 

"" S..'IOQ u,.i!\ 1.477 }.a);) o.oc.~ 
57 2.Z71 1.770 1.415 l.lM 
08 2.183 1.697 1.853 
ó9 2.094 1.62-1. 
r,o 2.006 

Behoort bij Koninklijk besluit van 16 November 192 
(Staat8blad n°. 377). 

Mij bekend, 
De lllinister van Arbeid, Handel en Nijverhei 

J. R. SLOTEMAKER DE BRUÏNE. 
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TARIEF m, m nuderdo1111renll. (VRCUlt~). 

i~;
1
~~Cgd e.~i ~premie In guldens voor fl,-ronteperweek, lnga.::inGeopden IIMlftUà: 

vemko,;ng. 1 r~ 1 r,; 1 07 1 68 1 W i 60 1 01 1 03 1 r.a 1 6' 1 c,; 

1 
0 0.070 0.075 0.008 0.003 0.008 
J 18:~ 0.003 0.077 0.071 O.OM 0.061 
2 "·""' o.c,;o O.OSO 0.074 0.009 0.063 

" 0.007 0.00<) 0.003 0.07/ 0.072 O.Or,6 

t 0.101 O.OOJ 0.0:!1 0.091 0.076 0.009 
1 0.100 OJ.f.~ 0.091 Mill 0-078 0.072 

" 0.IJO 0.103 0,()9.'j 0.008 0.(fü 0.075 

' o.m> 0.107 o.oro 0.092 0.00-J oma 
8 0.100 0.112 0.1°' 0.096 0.039 0.û.52 
0 o.1ro 0.117 0.H)S U.100 o.ooa 0Jl% 

10 0.131 0.12'2 0.113 O.IOü o.or.n 0.03\) 
11 0. 137 0.127 0.118 0.100 1.•.101 O./YJ3 
1:2 0.144 o.rn:i 0.123 0.11,1 0,100 OJi'Ji 

" 0.161 o.iao 0.1:'.!9 0. 11 0 0.110 o.nn 

" 0.1(8 0.1.fû 0.1Sf,. 0.125 O.lJó 0.100 
l & 0.165 0.158 0.142 0.181 0.121 O.lll 
1fi C.lî-1 0.161 0.1 ~ 0.187 0.126 O.JIS 

" C.182 0.168 O.IW 0.1-13 0. 182 0.1:!"2 
18 0. 192 0.1';7 0.IG3 0.100 (1.189 0.1'27 
19 0.201 0.1.~ 0,171 0.IuS 0.146 0.11-'J 

"' 0.212 0.IOCI 0.180 0.100 0.1W 0. lrn 
21 0.':?23 0.200 0.189 0.174 O.lf-0 0.1-17 
:il,~ 0.23ó 0.217 0.Hl9 u.JS.'l o.rns 0.Ji'.>~ 
z, 0.2-13 o.z-::s 0.210 0.103 0.1';7 0.162 
2, 0..20:? 0.211 0.22! 0.':!00 0.186 0.l îO 
~ 0.277 0.2ió 0.Zl3 0.214 0.196 0.179 
21i 0.'.!34 0.2119 02'6 0.22il O.~ 0.188 .,, Q.311 0.28-"> 0.201 0.2.Jd (1.218 0.199 

"' ••~m 0~-»1 o.z;r. 0.Z,2 O,Zl() o.~1.1 
20 ' 0.3-",1 0..3':W 0.29-2 O.?JY/ 0.'l-4:l 0.221 

"" U~1î:l 0~'140 omo 0.2:R-1 o.~>ï 0 . .!3-t 
:n ,,.:r,'!8 0,3(12 0.H29 O.:JOO O.!i:3 0.24.8 
;j'.! 1 o.,.,-. O~'lAII 0)l51 O.'ll9 ll,2&J 0.~2 
x-s (U5l 0.◄ 12 0.37-l 0%19 O.-'l07 0.278 
:,t j (.1.-Ri, O..J II o= 0Jl61 O.S'.?i 0.290 
:Jf, (1})23 0.•17:3 0.427 0.38(; O.!l-19 o .. •nr.i 

"" 0.-',63 """" n.M>S 0.413 l!,37!! 0JJ;lO 
37 o.roS 0.5-17 0.492 o.u:1 0.3'.Js 0.$9 

"" 0.IJ.SO 0.691 0.6a0 0.-176 0.l:...""'7 0.-'3SI 
~J (l_7JO 0.&10 o.~12 OJH2 0.4.W 0.411 

'" o.; 8'2 0.600 0.020 0.00:J 0.-l!)ö o.~t2 

" o.Sui 0. ';ö9 0.1174 0.000 o.r"1-1 o.,.7ti 
4:.! o.r,-t .J o.s:1~ 0.700 û.&J2 OJi';iJ 0.5Ió 
4:1 1.0-IG 0.01' 0.807 0.712 0.000 ... ,, 
H 1.11\7 J.016 0.88\l 0.781 0.688 0_1;,cn 
4-'i UU4 1.1&, 0.086 Ot!OI 0.7M 0,f,63 

"' 1.194 !.2i7 1.101 0.954 0."'2 0.727 

" J.';;{l 1.462 1.233 1.006 0.9'.!3 0.80-2 " 

" ~-01 1 1.G7:J l.-1.00 l.200 1.C~:11 0.800 
4!1 2-'0l 1.%7 l .f\~ 1.00.i l.H>l OJ)I(:, ~, 2.1)4.7 '2-336 J.8!J<) 1.573 q 2L 1.121 
bl 2$0 2.26,ij 1.841 ll1~l U:16 ., 2.iS? 2.200 l.i1'2 1.471 
~1 2.70~ 2.100 1.72'l .. 2.019 2.MO 
óó ""' w 
b7 .. 
1,fl 

O.OC.1 o.~ O.M6 
0.053 0.0!.12 o.o,a 
O.Oö~ 0.064 0.(ö() 
0.001 0.006 O.Oó2 
0.063 0.008 l)J)51 
0.006 0.001 0.0i-6 
O.OC9 0.06.1 0.008 
O.O'i2 0.006 0.0fll 
0.076 0.1)69 0.063 
0.078 0.û7:! 0.066 
O.Ot:i:! 0.075 0.060 
0.03!> 0.071:! 0.072 
O.~l OJJ82 0.(lï6 
O.ll'J:J 0.(]61) 0:,:)73 
0.0'..6 fl.090 O.OSJ 
0.102 0.(,!Jj G.086 
0.107 0.(00 0fü"9 
0.11'.! 0.103 0.09-t 
(l.1 17 0.107 0.0I>! 
0.1:!2 0-11~ 0.lo:l 
0.128 0.117 0.107 
0.1'.M 0.12-:1 0.112 
o.m 0.129 0.118 
0.1 49 0.13.:i 0.123 
0.lu{, 0.1-'2 0.129 
0.!G3 O. l-19 0.181.i 
0.172 C. Ió'i 0.1"2 
0.181 O.lf>ó 0.15o 
0.191 0.173 o.rns 
0.'.?01 0.183 0.166 
0.2lS 0-193 0,IÎÎ) 
0.22:; 0.201 0.lB.; 
0.2'!8 0.21ö 0.1% 

8:~1 ~~fj 
0.206 
0,218 

0.28-1 (l.9,~>6 0.231 

o,,o., 1 0.271 0.2.15 0~ 0.200 0.261 
OJJ-t& o"n O.Zi7 
0-!X\9 O.!m ll.2!1f, 
0~"20 i 0,3,j I O.SW 
0.425 0,:3;9 û,tl-38 
0.41;::1 i 0.-1.0S . O,!lG-'l 
0.Hl6 1 0.440 0.:190 
O.iHi 0.•flj U.421 
UJ>SI Qölo Û,,Mh 
0.688 O.Wl o.-nu 
0.700 0.618 0.537 
o.m U.673 0.587 
0.fü7 0.7'2 0.64ó 
0.969 0.821 0,711 
l.OSO 0Jt2l 0.790 

'"" 1.0311 0,1'8-I 
l.418 1.lJótJ 0,9'7 
J.t.(ll U3t36 l.186 
1.11!1 J.000 1.812 
2.H ö 1.914 1.538 

2.367 l.8'1 
2268 

0.();9 
o.ou 
0.0<0 
0.0'7 
O.Ot!) 
0.061 
0.063 
O.Oöf, 
0.008 
O.O!Jll 
0.00.'J 
0.000 
0,1,)08 
0.07' 
0.076 
O.Oi8 
0.001 
0.086 
0.050 
0.003 
OJY..EI 
0.JC\2 
O.Hfl 
0,112 
0.118 
<UZ3 
0.12'9 
0.133 
0143 
0.150 
o.1r,s 
0,J(i7 
().17!1 
O.l&i 
U.11JO 
0208 
u.~10 
0.2'U 
0.'.!-49 
0.2"3 
0.28!! 
0.302 
0.3Zl 
0,/l.O 
0.373 
0.402 
OA,$1b 
0.471 
0.618 
0.601 
0.6IU 
O.G81 
0,76G 
0,8'6 
0 • .,,, 
1.00!! 
l.268 
1.476 
1.767 
2.IKI 

0.0.19 
0.010 
0-™,2 
0.0,3 
O.O<ö 
0.047 
0.0!9 
0.001 
0.0')3 
O.(r.Ko 
OJhî 
o.o.,, 
0.06!! 
0,0&, 
o.roi 
Oll71 
O.Oî4. 
0.(/i7 
0.051 
O.OSó 
0.1)?9 
0.003 
0.007 
0.102 
0.107 
0.11'.! 
0.117 
0.1~ 
0. 12tl 
0.136 
0.1 4:J 
0.1W 
0.lü!' 
U.Hlï 
Olî7 
011'7 
0.198 
0.~10 
0.222 
0.236 
0.2ö'.! 
0.2.ii 
o.an 
0.807 
o.sao 
O.&,b 
0.00 
0,414 
0,4-19 
0.4W 
O.i& 
0.'88 
0.libo 
0.'; 22 ..,.. 0 
0.91 s 
l.041 
1. 
1.41 

200 
2 

1.004 
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Behoort bij Koninklijk besluit van 16 November 1926 

8 /aatsbla.d n°. ~77). 
Mij bekend, 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J . R. SLOTEMAKER DE BRUÏNE. 

16 November 1926. BESLUIT, betreffende de 
verboden kringen van het fort op de Bildt
straat en de lunetten op de Houtensche Vlakte, 
deel uitmakende van de linie om Utre,r,ht, 
alsmede nopens de opheffing van enkele 
vestingwerken. S. 378. 

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

Oorlog van 2 October 1926, Geheim, Litt. Z13 ; 

Gelet op artikelen 3 en 4 der wet van 21 
Decembe r 1853 (Staatsblad n°. 128); 

Gelet op de Koninklijke Besluiten van 25 
Januari 1854 (Staatsbla.d n°. 8), 5 November 
1879 (Staatsbla.d n°. 165), 3 Augustus 1888 
(Staatsblad n°. 102), 16 Januari 1909 (Staatsblad 
n°. 12), 9 J anuari 1913 (Staatsblad n°. 10), 
26 Mei 1923 (Staatsbla.d n°. 220) en 11 September 
1924 ( Staatsbla.d n °. 443) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
26 October 1926, n° . 19) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Oorlog van 9 November 1926, Geheim, 
Litt. S86 ; 

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

Besluit van 26 Mei 1923 (Staatsblad n°. 220) 
wordt vervangen door de bij dit Besluit be-

. BIJLAGE V. 
, Premie in geldeas per week mr f lOG,- uitkeerlng bi overl!dH. 

Leertijd bU 
lnbr:i.n.i: der 

De p~o~iob~tallng ge.<ichlod~ tot. aan het tereiken van don leaft\J II : 

-rurz:eiering. ób 1 06 1 57 1 r;g 1· 60 1 60 1 61 1 . , 1 "' 1 .. 1 6ö 

0 0.038 0.038 0.03S 0.007 0.007 0.017 0.(137. 0.007 0.037 '0.037 0.007 
1 0.021 0.0'21 0.021 0.021 o.o-:;n 0.021 0.021 0.0-JJ 0.020 0.020 O.U'20 
2 0.018 0.018 0.018 11.ois O.û18 0-018 O.GJS 0.017 0.017 0.017 0.017 
s 0.017 0017 0.017 0.017 0.017 O.Olï 0-0I7 0.016 0.016 0.016 0.016 

• 0.017 0.017 0.017 0.016 0.016 0.016 O.ot6 0.016 0.010 0.0IO 0.016 

• 0.0!7 0.017 0.017 0.017 0.016 0.016 O.OIG 0.016 0.016 0.016 0.016 
6 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0-016 0.016 0.016 0.016 
7 0.017 0.017 0.017 0.01 , 0.017 O.otî 0.017 0.Ql7 0.Q17 0.017 0.017 
8 0.018 0.0lt:1 0.018 o.oi8 0.017 0017 0.017 0.017 O.û17 O.Ol7 001' 

• 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0-018 0-018 0.otS 0-018 O.QIS 
10 0.01!) O.otO 0.019 Cl.OIO 0.G\') o.orn 0.018 O.oJ8 0.018 0.018 0.018 
ll 0.0]0 o.o:io OfüO C.·•}0 O.OHJ 0.0HJ C.019 0,01\l 0.019 0.0!0 0,019 

12 0.0-21 0.020 0.030 Ct.O.!i.1 O.O'J) O.'Y.:O 0.020 o.reo 0.020 0.020 0000 
13 0.0-21 o.o-.:n 0.0-21 0.1121 0.021 0.0'Jl 0.021 0.021 0.020 0.0-20 0.000 

" 0.022 0.IY.!2 0,11'2'"2 · 0.û32 0.0-22 0.0-21 0.0-21 0.021 0.0-21 0.0-21 0.0-21 
15 0.0"28 Ofü3 0.0~1 0.02:i 0.022 0.022 0.022 o.m 0.0-32 O.u2-J 0.0-22 
16 0.0-24 0.0-2-1 0004 \ o.re~ 0.0:!3 0.023 0.0-'8 0.023 0.023 0.0~ 0.022 
17 00!5 0.025 0.00.....i O.G24 0.01-t 0.0-24 0.024 0.02-\ 0.0-24 0.0-23 0.0~ 
18 0.1}16 0.026 0.020 , O.O;lö O.O'Jb 0.0-.!5 0.0:?i'> 0.0-35 0.0:H 0.02-1 0.0:?,1 
19 0.0-ti' o.cm 0.026 0.0'26 0.02'J 0.0-26 0.0~ 0.026 0.0-2-:> 0.0"..ó 002ö 
20 0.0-l.8 0.0-27 o.cm o.cm 0.0-21 0.0-26 0.026 0.02ti 002n 0.0'6 0.026 
01 0.0-29 0.0-?.8 "~"' c.u~ 0.003 0.0-27 0.027 0.027 0.027 O.W7 0.026 

0.0~ 0.008 0.0-28 QO"..o 0.0:C.'7 0.027 2' 0"10 0.0-29 0.029 0.029 0.0-JS 
23 o.ru1 0.0:IO ooso 0,l).9,Q O.reJ 0.0~ 0.0-'.?9 o.oio 0.0'.!S 0.02ll 1 0.008 
2' 0.032 o.o:n C.001 0.031 0.0>'.) OfüO o.oso 0.029 0.0'29 0.029 0.02!) 
20 0.038 0.038 ••.032 0~'2 0.031 OJJU 0.031 O.O!il 0.030 o.roo 0.000 
23 00:ll 0.0:14 o.cro 0.0.'l.1 0.033 O.OO'l 0.032 o.m2 o.o:n 0.031 0 031 

0J)3,'J 0.038 0.002 o.o:n 0.002 0.03-i 0.03-i 0.0.'W Zl 0.030 0."'6 0.015 
28 0.0:18 0.007 0.0.~.1; 0.03ü 0,0'16 O.O.% 0.0:i<I o.o.~ 0.0.'34 i:ri;~ j &:8-ti 
" 0089 0.009 0.038 0.0:-17 0.087 0.WG 0.0.16 00:ffi 0.035 

0.037 0.036 0.0313 00 0.0-11 0.0-10 0.0-JO I O.f-.a9 0.039 0.0~ 0.0!l7 o.o:.n 
81 , 0.04-3 0.042 0.0t2 I Ofül o.o.io 0Ol0 0039 0.0-19 0.0.18 U.():38 0.037 
32 l).• lol6 0.146 0'44 0.0 ♦;:! 0012 OOH 0.fül 0040 omo 0.C39 0.03'J 
33 0.018 00<7 0.0-tG 0.0 15 O.OH 0.041 ûûi$3 0.042 0.i}t2 0.041 {l,041 

3' O.Oól 0.0.'>0 0Ct9 1 0.0-H O.OH 0.046 o.o.:r, 0-0-14 0.0-IA 0.04~ 0.01:."! 
8b 0.00< 0.0.iS g-~lg:~ 0.0.0 O.OiS 0017 OJ'l-16 O.GlG 0.0-lf> o.ou 

"" 0.0:17 0.006 0.062 0.051 O.MO il0~9 0.1148 0.0H 0.0-lfl 
O.Oö6 0.05b 0003 0052 0.0-'.>1 0.060 0.0-10 0.049 37 0.061 o.o-.o 0.057 

88 0.000 0008 0.0->1 0060 o.o.~ 0.t'513 O.Oó-5 O.Oót 0.0ö-'3 8~18:t~! 8\1 0,070 o.or.1 0.06:ï 0008 0.001 OOf.O O.OC,8 0.067 0.0."13 
,o 0.Ui6 0.07'J "·°"' 0.l.k)7 0.06-'i OOG~ 0.061 fl.000 o.~'.) 0~ 0.066 

" 0.!)31 0.077 O.OH oon 0.060 0.057 O.Ot>6 0.06-'l 0."'13 ~:~lg:~ .. 0.008 O.OSl 0.000 0.077 0.074 0.071 0.0,-9 O.Oli7 0.000 

" 0~JG 0.'"191 O.OO>i O.ll:l2 0070 007h (\_if,4 .. 0.106 0009 o.oro 0.009 0.08-) 0.062 0.079 
45 0.1 16 0.103 0.1(}] 0.000 0.00-2 0.0&! 0.0-1.1 
,o 0.1:-.:) 0.100 0.1 12 0.106 o.o·,-0 0."94 0.090 

" 0.H7 018' 0.tz:~ 0.11 6 O.!Ot:J 0.10-2 0.097 

"' o.rna 0. lól 0.138 0.1 27 0.11\l 0.112 0.106 ,. 0.197 0. 178 O.löó 0.142 0.131 0.12'2 O.ll5 

"" 0.237 0203 O.li8 0.160 O.H6 0. 135 0.126 

" 0.24-t 0.20S 0.18-'I 0.166 0.161 0.1~ 
02 0.261 0.21{1 0.189 O.lîO 0.JM 
58 0.268 0.221 0,19-1 0.176 

•• 0.a36 0.2-27 0.000 
00 0.272 -0.234 

"' 0.2!>) 

" .. ! .. i 00 ' 

0.071 0.009 o.cit-8 
0.071) 0.0i-t 0.072 
0.Ml 0079 o.o-;u-
0.037 O.Ol!l 0.0'11 
0.093 O.O\lO o.w 
0.lOl 0.096 0.093 
0.\09 0.10-1 0.09\> 
0.110 0.112 .0.107 
0.180 0.122 0.116 
0.14-1 0.1:U 0.126 
0.160 0.1 48 0.138 
O.J&J o.1r,5 0.168 
0.206 0.186 0.170 
0.240 û.J!2 o.rnt 
0.288 0247 0.21~ 

0.2"5 0cîó< o,,o, 

OOM 
o.cr. 
0,07~ 
0.0 79 

060 
00 
03 

o.os, 
o. 
00\ 
0.1 ~ 

0.1 11 
0.1 
O.lSI 

20 

3 
68 
Th 

0.1 4 
0.1 
0.1 
0.1 
0.2: . "' "' 262 0 
0.81 s 

Behoort bij Koninklijk besluit van 16 November 1926 
(Staatsblad n°. 377). 

Mij bekend, 
De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 

J. R. SLOTEMAKER DE BRUÏNE. 

hoorende lijst voor zooveel deze de linie om 
Utrecht betreft. 

2. Met wijziging in zooverre van de boven 
aangehaalde Besluiten van 25 Januari 1854 
(Staatsblad n°. 8), 3 Augustus 1888 (Staatsblad 
n°. 102), 9 J anuari 1913 (Staatsblad n°. 10) en 
11 September 1924 (Staatsblad n°. 443) worden 
opgeheven als vestingwerken, de drie redouten 
en het retrartchement, deel uitmakende van de 
Stelling van Ooltgensplaat, alsmede de baUerij 
ten westen van de haven van Bunschoten. 

De lijst vastgesteld bij Koninklijk Besluit 
van 11 September 1924 (Staatsblad n°. 443) 
wordt vervangen door de bij dit Besluit be
hoorende lijst voor zooveel deze het fort Prins 
Frederik betreft. · 

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

Onze Minister van Oorlog is befast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in hte Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 16den November 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, LAMBOOY. 
(Uitgeg. 23 Nov. 1926.) 



Gemeenten, 
waarin het ves
tingwerk en de 
erboden kringen 

liggen. 

LIJST. 

Vestingwerke~ of gedeelten van vesting
werken, behoorende tot : 

de eerste 
klasse. klasse. klasse. 

de derde 
klasse. 

1 Perceelen, of gedeelten van perceelen, binner 
een verboden kring liggende, ten aanzien van 

welke de Wet niet van toepassing is , 

1 

de tweede - ,· 

- --------'-----------'-------~-------'------------ --------------- -1 
1 geene 

Achttienhoven, 
Maartensdijk, 

Utrecht (Abstede), 
de Bildt, Bunnik, 

Houten (Oud 
Wulven), 

Utrecht (Tolsteeg), 
Jutphaas. 

De L inie om Utrecht, 1 
bestaande uit : 

a. het fort Blauw
kapel ; 

b. de gedekte ge
meenscha psweg tus
schen het fort 
Blauwkapel en het 
fort op de Bildt
straat; 

c. het fort op de 
Bildtstraat ; 

d. de gedekte ge
meenschapsweg tus
schen het fort op 
de Bildtstraat en het 
fort Vossegat ; 

e. het fort Vossegat ; 
f. de gedekte ge

meenschapswegtus
schen den Vossegat
schen dijk en de 
lunetten op de Hou
tenchse Vlakte, en 

g. de vier lunetten 
op de Houtensche 
Vlakte. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
, 

De perceelen, gelegen ten westen van de 
Linie, volgens de grenslijn, gevormd door de 
aaneenschakeling van de volgende lijnen : 
a. de zuidwestelijke boord van de sloot ten 
zuidwesten van en langs den Gageldijk; b. de 
kleine kring van het zuidwestelijk gedeelte van 
het fort Blauwkapel ; c. de westelijke boord 
van het water of de sloot ten westen van en 
langs den kunstweg van Utrecht naar Maa.-tens
dijk en het verlengde van dien boord; d. het 
verlengde van den zuidwestelijken boord van 
de gracht ten zuidwesten van en langs den 
gedekten gemeenschapsweg achter den Ezels
dijk en die boord zelf tot aan het ontmoetings
punt met den kleinen verboden kring _ van het 
noordwestelijk gedeelte van het fort op de 
Bildtstraat; e. de sub d. bedoelde kring zelve 
tot aan het snijpunt met de hierna sub. f. be
doelde lijn ; /. een rechte lijn getrokken in 
noordwest-zuidoostelijke richting op een af
stand van 60 M. ten zuidwesten van en even
wijdig aan den onder d. bedoelden boord tot 
aan het snijpunt met de hierna sub g. bedoelde 
lijn; g. eene rechte lijn getrokken in nagenoeg 
zuidelijke richting op een afstand van 90 M. 
ten westen van en evenwijdig aan den weste
lijken boord van de gracht ten westen van en 
langs het gedeelte gemeenschapsweg, onmid
dellijk benoorden de Bildtstraat, alsmede het 
in zuidelijke richting verlengde van <lie lijn 
tot aan het snijpunt met den kleinen verboden 
kring van het zuidwestelijk gedeelte van het 
fort op de Bildtstraat ; h. de sub g. bedoelde 
kring zelve tot aan het ontmoetingspunt met 
den hierna sub i. bedoelden boord ; i. de 
westelijke boord van de gracht ten westen 
van en langs den gemeenschapsweg achter de 
Ridderschapsvaart en het verlengde van dien 
boord tot de westelijke grens van het perceel, 
kadastraal Gemeente Abstede, Sectie D, num
mer 1653 ; de grens tusschen den genoemden 
gemeenschapsweg, het evengenoemde perceel 
en het perceel, kadastraal Gemeente Abstede, 
-:lon+io 1) nummer 1036 · het verlengde van 
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Ooltyensplaa.t, Het fort Prins 
Frederik. 

ehoort bii het Koninkliik Beslui 

Gemeentt- Abste;:le, Sectie D, nummer 1637 ; 
deze grens van af de bedoelde snjjding in 
noordelijke richting tot de zuidwestelijke grens 
van meergenoemden gemeenschapsweg en de 
grens tusschen dezen weg en de perceelen, 
kadas traal Gemeente Abstede, Sectie D, num
mers 1038 en 1637 ; j. de westelijke en zuid
westelijke grenzen van het fort Vossegat ; 
k. dt> noordelijke grens van de perceelen, kadas
traal Gemet-nte Abstede, Sectie D, nummers 
861, 856 en 850; l. de westelijke grens van het 
perceel, kadastraal GemeentP Abstede, Sectie 
D, nummer 847; m. de zuidelijke ~rens van 
den Vossegatschen dijk; n. de westelijke boord 
van de sloot ten westen van en langs den ge
meenscha psweg tusschen den Vossegatschen . 
dijk en de Lunetten op de Houtensche vlakte; 
o. een boog, met een straal van 100 M. be
schreven uit het meest westeli_ik gelegen ont
moetingspunt van den buitengrachtsboord der 
gracht aan de keelzijde van Lunet I op de . 
Houtemche vlakte met den zuidelijken oever 
van den Krommen Rijn als middelpunt en 
getrokken westelijk van dat ontmoetingspunt ; 
p. eene lijn, getrokken op een afstand van 
100 M. westelijk van en gemeten uit den 
westelijken boord van de grachten aan de 
keelzijde om de Lunetten op de Houtensche 
Vlakte ; en q. het verlengde van de vuurlijn 
van de rechter flank van de meest zuidelijke 
der evenbedoelde Lunetten. 

De perceelen of gedeelten van perceelen in 
de Gemeente Ooltgensplaat, gelegen benoord
westen een aaneenschakeling van lijnen als 
volgt : de lijn getrokken langs den noorde
lijken boord van de scheidingssloot, gelegen 
in het oostelijk verlengde van de zuidelijke 
grenslijn van den voormaligen militairen lands
grond van het ~etranchement, de lijn getrokken 
langs den noordelijken boord van de schei
dingssloot, welke in aansluiting aan de voren
bedoelde in noordoost ten oostelijke richting 
loopt naar het Spui, de lijn oaande langs- de 
noordwestelijke boorden van het Spui en van 
de Haven, de zuidwestelijke grenslijnen van 
de perceelen, kadastraal Gemeente Ooltgens
plaat, Sectie A, nummers 1890, 1831 en 1832 
(vroeger uit.makende den militairen landsgrond 
gelegen aan de Sdirappoldersche kade), de lijn 
getrokken langs den noordelijken teen van 
den Dorpsdijk en het in noordwestelijke rich
ting verlengde daarvan. 
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16 November 1926. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatt;blad van de 
tusschen den Tijdelijk Zaakgelastigde der 
Nederlanden te W eenen en den Bonds
kanselier der Oostenrijksche Republiek ge
wisselde nota's van :l Juni en 4 Augustus 
1926, nopens . het in Oostenrijk op Neder
Jandsche Edammer- en Goudakaas te 
heffen invoerrecht. S. 379. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Gezien <le tusschen den Tijdelijk Zaakge

lastigde der Nederlanden te W eenen en den 
"Bondskanselier der Oostenrijksche R epubliek 
gewisselde nota 's van 3 Juni en 4 Augustus 
1926, nopens het in Oosten,,.ijk op Ne<lerlandsche 
Edammer- en Goudakaas te heffen invoerrecht, 
van welke nota's een afdruk en eene vertaling 
bij dit Besluit zijn gevoegd ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den !Oden Novem
ber 1926, Directie van het Protocol, n°. 33894; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovenbedoelde nota's, alsmede de vertalingen 

daB.rvan, te doen bekend maken door de pla!l.t
sing van dit Besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zooveeJ 
hem aangaat, belast met de uitvoering van 
hetgeen ten deze wordt vereischt. 

Het Loo, den 16den November 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
VAN lCARNEBEEK. 

(Uitgeg. 30 Nov. 1926.) 

CHANCELLERIE FÉD ÉRALE. 

DÉPARTEMENT 
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES. 

Vienne, Ie 3 juin 1926 . 
z. 122. 843/14'1.. 

Monsieur Je Char11,é d'Affaires, 

A la s,üte des négociations, qui ont eu lieu 
rente Je Gouvernement Fédéral et Je Gouverne
ment Royal au sujet du réaime douanier des 
spécialités de fromages néerlan<laises dites 
Edam et Gouda, j 'ai l'honneur de porter à 
Votre connaissance ce qui snit: 

Le Gouvernement Fédéral consent à appli
quer aux spécialité-Il de fromages néerlandàises 
dites Edam et Gouda (ex n°. 98 du tarif douanier 
autrichien) à leur importation des Pays-Bas 
en Autriche un droit de 30 couronnes or les 
100 kg. 

Le présent arrangement entrera en vigneur 
dès que Ie Gouvernement Autrichien aura 
obtenu les pouvoir~ nécessaires d'après les Jois 
constitutionelles autrichienne~ et en aura donné 
connaissance à Ia· Légation Royale des Pays
Bas à Vienne. 

Il continuera à sortir ses efiets aussi long
temps que l'accord co=ercial du 5 septembre 
1923, ou dans Ie cas que celui-ci ~erait remplacé 
par un traité définitif, sur lequel les négociations 
entre les deux Gouvernements sont déjà en 
marche, aussi longtemps que ce traité définitif 
restera en vigueur. 

En Vous ;iriant de bien vouloir me confirmn 
que Je Gouvernement Royal e•t. d 'accord avcc 
ces stipulations, je saisis cette occasion pour 
Vous réitérer les assurances de ma haut!.' con 
sidération. 

RAMEK. 

Monsieur ledocteur E . E. MENTEN, Chargé 
d'Affaires a. i. des Pays-Bas, Vienne. 

Vienne, Ie 3 juin 1926. 
Monsieur Ie Chancelier, 

En date de ce jour Votre Excellence a bien 
voulu m 'adresser la lettre suivante : 

,,Monsieur Ie Chargé d' Affaires, 

A la suite des négociations qui ont eu lieu 
entre Ie Gouvernement FédéraJ et Ie Gouverne
ment Royal au sujet du réj:(ime douanier des 
spécialités de fromages neerlandaises, <lites 
Edam et Gouda, j'ai J'honneur de porter à 
Votre connaissance ce qui snit: 

le Gouvernement Fédéral consent à appli
quer anx spécialités de fromages néerlandaises, 
dites Edam et Gouda ( ex n°. 98 du tarif douanier 
autrichien) à leur import-ation des Pays-Bas 
en Autriche un droit de 30 couronnes or les 
100 kg . 

Le présent arrangement entrera en vigueur 
dès que Ie Gollvernement Autrichien aura 
obtenu Jes pouvoirs nécesgaires d'après Jes lois 
constitutionnelles autrichiennes et en a'.lra 
donné connaissance à la Légation Royale des 
Pays-Bas à Vienne. 

Il continuera à sortir ses efiets a ussi long
temps que l'accord commercial dn 5 septembre 
1923, ou dans Ie cas que celui-ci serait r emplacé 
pa,r un traité définitif, sur leq uel Jes négociations 
entre Jes deux Gouvernements sont déjà en 
marche, aussi longtemps que ce traité définitif 
restera en vigueur. 

En Vous pirant de bien vo_ioir me confirmer 
que Ie Gouvernement Royal e~t d 'accord avec 
ces stipulationq, je saisis cette occasion pour 
Vous réitérer les assurances de ma haute con
sidération." 

J'ai !'honneur de porter à la connaissance de 
Votre Excellence, que Ie Gouvernement Royal 
est d'accord avec ces stipulations. 

Veuillez agréer, Monsieur Je Chancelier, 
l 'assurance renouve!ée de ma très haute con
sidération. 

MENTEN. 

A Son Excellence Monsieur le docteur 
R. RAMEK, Chancelier fédéral à Vienne. 

CHANCELLERIE FÉDÉRALE. 

.DÉPARTEMENT 
DES AFFAIRES ETRANGÈRES. 

N°. 145. 757-14a. 

NOTICE. 

L'ordonnance, dont il est question dans la 
notice du 3 août 1926, concernant !'arrange
ment du 3 juin 1926, au sujet du régime doua
nier des spécialités de fromages néerlandaises 
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dites Edam et Gouda, pamitra au bulletin des 
lois Ie 6 août 1926. 

L'arrangement susmentionnP- entrera en 
vigueur Je 7 aoî,t 1926. 

Vienne, Ie 4 août 1926. 

A la Légation Royale des Pays-Bas, à Vienne. 

VERTALING EN. 

BONDSKANSELARIJ. 

DEPARTEMENT 
VAN BuITENLANDSCHE ZAKEN. 

z. l 22.84'! /14a. 
Weenen, 3 Jun1 1926. 

Mijnheer de Zaakgelastigde, 

In aansluiting aan de tu8schen de B0nds
regeering en de Koninklijke Regeering gevoerde 
onderhandelingen over de van Nederlandsche · 
Edammer- en Goudakaas t e heffen invoerrech
ten, heb ik de eer het volgende te Uwer kennis 
te brengen: 

De Bondsregeering stemt er in toe op Neder
landsche Edammer- en Goudakaas (ex no. 98 
van het Oostenrijksche douanetarief) bij invoer 
uit Nederland in Oostenrijk een recht toe te 
passen van 30 goudkronen per 100 K.G. 

Deze regeling zal in werking treden zoodra 
de Oostenrijksche Rei;eering, volgens de Oosten
rijksche grondwettelijke bepalingen, de noodige 
machtiging zal hebben verkregen en zulk~ ter 
kennis zal hebben gebracht van het Neder
landsche Gezantschap te Weenen. 

Zij zal evenlang van kracht b!ijven als de 
handelsovereenkomst van 5 September 1923 
of, voor het geval deze mocht worden vervangen 
door een definitief verdrag, waarover de onder
handelingen tusschen de beide Regeeiingen 
reeds gaande zijn, evenlanl! als dat definitieve 
verdrag van kracht zal blijven. 

Terwijl ik U verzoek mij wel te willev. be
vestigen, dat de Koninklijke Regeering zich met 
deze regeling kan vereenigen, maak ik van deze 
gP)egenbeid gebruik om U de hernieuwde ver
zekering mijner hoogachting te betuigen. 

RAMEK. 
Den Heere Mr. E. E. MENTEN, Tijdelijk 

Zaakgela~tigde der Nederlanden te W eenen. 

Weenen, 3 Juni 1926. 
Mijnheer de Kanselier, 

Onder da.turn van heden heeft Uwe Excellen
tie het volgende schrijven tot mij willen richten : 

,,Mijnheer de Zaakgelastigde, 
In aansluiting aan de tu~schen de Bs:mdsre

gt>ering en de Koninklijke Regeering gevoerde 
onderhandelingen over de van Nederland~che 
Edammer- e1i- Goudakaas te heffen invoer
rechten, heb ik de eer het volgende te Uwer 
kennis te brengen : 

De Bondsregeering stemt er in t,oe op Neder-
· landsche Edammer- en Goudakaas (ex n°. 98 
van het Oostenrijksche douanetarief) bij mvoer 
uit Nederland in Oostenrijk een recht toe te 
passen van 30 goudkronen per 100 K.G. 

Deze regeling zal in werking treden zoodra de 
Oostenrijksche Regeering, volgens de Oosten-

rijksche grondwettelijke bepalingen, de noodige 
machtiging zal hebben verkregen en zulks ter 
kennis zal hebben gebracht van het Neder
landsche Gezantschap te Weenen. 

Z~j zal evenlang van kracht blijven als de 
handelsovereenkomst van 5 September 1923 
of, voor het gevaJ deze mocht worden vervangen 
door een rlefinitief verdrag, waarover de onder
handelingen tusschen de beide Regeeringen 
reeds gaande zijn, evenlang als dat definitieve 
verdrag van kracht zal blijven. 

Terwijl ik U verzoek mij wel te willen bev~s
tigen, dat de Koninklijke Regeering zich met 
deze regeling kan vereenigen, maak ik van 
deze gelegenheid gebruik om U de hernieuwde 
verzekering mijner hoogachting te betuigen." 

Ik heb de eer, ter kennis van Uwe Excellentie 
te brengen, dat de Koninklijke Regeering met 
deze regeling accoord gaat. 

Gelief, Mijnheer de Kanselier, de hernieuwde 
verzekering van mijne zeer bijzondere hoog
achting te aanvaarden. 

MENTEN. 
Aan Zijne Excellentie Dr. R. RAMEK, 
Bondskanselier te W eene'>" . 

BONDSKANSELARIJ . 

DEPARTEMENT 
VAN BUITENLANDSCHE ZAKEN. 

No. 145.757-14.a. 

BERICHT. 
De verordening, bedoeld in het bericht van 

3 Augustus 1926 over de regeling van 3 Juni 
1926, betreffende de van Nederlandsche Edam
mer- en Goudakaas te heffen invoerrechten, zal 
6 Augustus 1926 in het Staatsblad verschijnen. 

Bovenbedoelde regeling zal 7 Augustus 1926 
in werking treden . . 

Weenen, 4 Augustus 1926. 

Aan 
het Koninklijk Gezantschap der 
Nederlanden te W eenen. 

16 November 1926. CENTRALE RAAD VAN 
.BEROEP. 

Als stuk, bedoeld in art. 134 vijfde lid 
sub c, kan niet gelden een schrijven van 
den betrokken ambtenaar aan den Pen
sioenraad, waarin hij mededeélt dat hij 
gebruik wenscht te maken van de gelegen
heid tot het inkoopen van tijdelijke dienst
jaren en h\j_gaarne zal vernemen tot welken 
prijs hij deze jaren kan inkoopen en hoe de 
betaling kan geschieden. 

De Centrale Raad van beroep heeft de volgen
de uitspraak gegeven in zake : 

X, onder-directeur van de gemeente-licht
bedrijven en van de waterleiding te Y, klager, 
in persoon ter openbare terechtzitting versche
nen, 

tegen: • 
den Pensioenraad, verweerder, voor welken ter 
openbare terechtzitting als gemachtigde is 
opgetreden: Mr. E. G. van .Bisselick, hoofd
commies bij dien Raad, wonende te 's-Graven
hage. 
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De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de bovenge

noemde personen ; 
Wat aangaat de feiten van het twistged ing : 
0. dat klager bij schrijven van 4 September 

1922 aan verweerder heeft medegedeeld, dat 
hij gebruik wenscht te maken van de gelegenheid 
tot het inkoopen van tijdelijke dienstjaren voor 
de regeling van.zijn pensioen, dat hij is geweest 
in tijdelijken dienst bij de gemeente Enschedé 
van 1 October 1901 tot, 1 Maart 1904 en bij de 
gemeente 's-Gravenhage van 1 April 1905 tot 
15 October 1907 en dat hij gaarna zal vernemen 
tot welken prijs hij deze jaren kan inkoopen en 
hoe de betaling kan geschieden ; 

0 . dat verweerder b,i beslissing van 23 Maart 
1926 aan klager heeft medegedeeld, dat zijn 
diensttijd in de gemeente Enschedé van 1 Octo
ber 1901 tot en met ultimo Februari 1904 en 
in de gemeente 's -Gravenhage van 1 April 
1905 tot en met 14 o~tober 1907 niet voor 
pensioen kon worden ingekocht, daar door 
hem de bereidverklaring, bedoeld in het 5de 
lid c van art. 134 der P ensioenwet 1922, zooals 
dat artikel is gewijzigd bij de wet van 28 Mei 
1925 S. 216, niet vóór 1 J anuari 1926 is inge
zonden; 

0. dat klager tegen deze beslissing een be
zwaarschrift heeft ingediend, waarin hij heeft 
aangevoerd, dat, wanneer zijn ruim drie jaar 
oude aanvrage enkele maanden vroeger was 
behandeld, de onvolledigheid daarvan zou zijn 
gebleken vóór de fatale termijn verstreken was, 
dat het dus geheel buiten zijn schuld is, dat 
hij aan een hem onbekenden plicht niet heeft 
voldaan en het in strijd is met den geest der 
wet, dat daardoor zijn aanspraken zouden 
vervallen, dat hij bovendien van meening is, 
dat de laatste zinsnede van zijn schrijven van 
4 September 1922 feitelijk een bereidverklaring 
tot betaling inhoudt, op welke gronden hij heeft 
verzocht hem in de gelegenheid te stellen alsnog 
apart de bereidverklaring, bedoeld in het 5de 
lid c van art. 134 der P ensioenwet 1922, af t e 
leggen en hem tot inkoop van diensttijd toe 
t e laten; 

0. dat verweerder bij nadere beslissing van 
6 Juli 1926 klager's verzoek heeft afgewezen, 
daarbij overwegende : 

<lat reclamant in zijn bezwaarschrift erkent, 
dat hij de verklaring, bedoeld in het vijfde lid c 
van artikel 134 van de Pensioenwet 1922, S. 240, 
nie1· vóór 1 Januari 1926 aan den P ensioenraad 
hedt gezonden ; 

dat het bezwaarschrüt dus de strekking heeft 
van een verzoek om zijn diensttijd vóór 1 Juli 
1922 in rlienst achtereenvolgens van de gemeen
ten Enschedé en 't Gravenhage in 11,fwijking 
van dat artikel door inkoop voor pensioen 
geldig te verklaren ; 

dat die wet echter niet toelaat op grond van 
het door reclamant aangevoerde, van hare 
bepalingen af t e wijken; 

0. dat klager t egen laatstgenoemde beslissing 
tijdig in beroep is gekomen en bij klaagschrüt 
heeft volgehouden dat zijn schrijven van 4 Sep
tember 1922 aan verweerder een bereidverkla
ring tot betaling van het inkoopbedrag inhoudt, 
voorts heeft aangevoerd, dat hij door het stil
zwijgen van verweerder in de meening versterkt 
werd, dat zijn stukken in orde waren en het niet 
de bedoeling van den wetgever kan zijn, dat 

hij de dupe wordt van den achterstand van het 
lichaam, dat met de uitvoering van de wet is 
belast, op welke gronden hij heeft verzocht tot 
inkoop voor pensioen van zijn diensttijd in de 
gemeenten Enschedé en 's-Gravenhage te wor
den toegelaten ; 

0. dat verweerder een contra-memorie heeft 
ingediend luidende : 

"Onjuist is appdlant's bewering dat zijn brief 
van 4 September 1922 reeds eene bereidverkla
ring tot betalen inhoudt. In dat schrijven deelt 
hij mede dat hij gebruik wensct t e maken van 
de gelegenheid tot het inkoopen van tijdelijke 
dienstjaren en vraagt hij naar den inkoopprijs. 
Inkoop van diensttijd door een ambtenaar kent 
de Pensioenwet 1922 niet. De inkoop geschiedt 
door het lichaam, in welks dienst de ti.Jd, waar
van inkoop wordt verlangd, is doorgebracht . 
Dat lichaam is bevoegd een deel de;· in
koopsom op den ambtenaar te verhalen en 
deze moet zich tot het bet alen van dat deei 
.verbinden. 

Eene bereidverklaring, eene verbintenis om 
het verhaalbaar deel der inkoopsom te betalen 
- zooals artikel 134, vij fde lid c der Pensioen
wet vordert - waaraan het gemeentebestuur 
van Breda bij de t oepassing van z\jn recht van 
verhaal, houvast zou hebben gehad, was appel
lant's bedoelde mededeeling van zijn wil om 
iets t e doen, hetgeen hij volgens de wet niet 
doen kon, met de daaraan verbonden vraag 
naar het bedrag van een prijs dien hij nie.t ver 
~chuldigd zou zijn, natuurlijk niet . 

Ook de meest- vrijgevige interpretentie van 
den bij genoemde wetsbepaling gestelden eisch, 
laat geen ruimte om aan te nemen dat in casu 
aan dien eisch is voldaan. 

Onjuist ook is appellant's betoog dat strekt 
om den Pensioenraad aansprakelijk te stellen 
voor de niet tijdige inzending van eene aan den 
wettelijken eisch beantwoordende bereidver
klaring. Indien de Raad appellant's verzoek om 
inkoop eenigen tijd vóór 1 Januari 1926 had 
kunnen afdoen zou op het verzoek ook afwijzend' 
zijn beschikt, omdat de bedoelde bereidverkla
ring ontbrak. 

Maar appellant zou dan de gelt>genheid gehad 
hebben nog vóór 1 J anuari .1926 den R aad 
het ontbrekende te doen toekomen. 

Echter verandert de omstandigheid dat door 
de niet afdoening van het verzoek vóór dien 
datum, appellant de gelegenheid om na de 
afwijzing nog zijn verzuim van inzending van 
de verklaring t e herstellen heeft gemist, niets 
aan het feit dat hij die afwijzing uitsluitend 
aan dat verzuim t-e danken heeft . 

Hieraan verandert evenmin iets dat de Raad 
niet, in antwoord op appellant's vraag naar 
het bedrag der onkoopsom, hem vóór 1 Januari 
1926 op zijn verzuim heeft gewezen. 

Het vijfde lid van bovengenoemd artikel 
verbindt niet aan de daar gestelde voorwaarde 
de verplichting voor den Pensioenraad om 
ambtenaren die diensttijd voor pensioen inge
kocht willen zien, cl.och niet of niet op de juiste 
wijze aan die voorwaarde hebben voldaan, 
hierop te ,vijzen en hun inlichtingen te geven. 
De Raad licht onverplicht op het geheele ter
rein der pensioenwetgeving belanghebbenden 
zooveel mogelijk in, maar het behoeft geen 
betoog, dat hij, staande voor de taak om op 
ruim 77000 verzoeken om inkoop van dienst-
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tjjd t e beschikken, niet eerst den inhoud van 
al w e aanvragen met accessoria kon doen na
gaan om te ûen of ieder aanvrager aan bedoelde 
voorwaarde naar eisch voldeed. 

Tegen appellant's verzoek om hem in staat 
te stellen nog eene bereidverklaring in te dienen 
verzet zich de Pensioenwet. Zij laat niet toe 
eene na 1 Januari 1926 afgelegde verklaring 
nog aan t e nemen." 

I n rechte: 
0. dat de verklaring, bed0eld in art. 134, 5c 

der P ensioenwet 1922, door klager niet vóór 
1 J anuari 1926 aan verweerder is gezonden en 
ook niet geacht kan worden t e liggen opge
sloten in zijn schrijven van 4 September 
1922 · 

0. 'voorts dat de Raad klager toegeeft , dat 
hij door een samenloop van omstandigheden 
in de hem volgens de bedoeling van den wet
gever toekomende aanspraken wordt verkort, 
doch de Raad de wet behoort toe t e passen en 
alleen de wetgever in st aat is, indien niet voor
ziene omstandigheden de verwezenlijking van 
zijn bedoelingen belemmeren, daarin te voor
zien; · 

0 . dat dus de bf'streden beslissing behoort 
t e worden bevestigd ; 

Rechtdoende in naam der Koningin : 
Beves-tigt de beslissing, waart egen het be-

roep is gericht. (A. B. ) 

16 November 1926. CENTRALE RAAD VAN 
BEROEP. 

Klager, die diensttijd van 1 Nov. 1902 
tot en met 30 Juni 1922 a ls onderwijzer bij 
het herhalings- (lat er vervolg)onderwijs, 
uit welke betrekking hij met ingang van 
1 Oct. 1923 eervol is ontslagen wegens 
opheffing van die betrekking, na 30 Juni 
1925 voor pensioen heeft ingekocht, heeft 
krachtens het met ingang van 1 Juli 1925 
vervallen tweede lid van art. 48 recht op 
wachtgeldpensioen met ingang van 1 Oct. 
1923. Aan de na 1 Januari 1923 gedane 
inkoopen worden derhalve dezelfde rechts
gevolgen toegekend als aan die, welke voor 
dezen datum hebben plaat s gehad. 

X, wonende te Y, klager, voor wien ter open
bare terechtzitting als gemachtigde is opge
tr€den : J . J . La mers, wonende t e Amsterdam, 

t egen: 
cJen Pensioenraad, verweerder, voor welken 
t er openbare t erechtzitting als gemachtigde 
is opgetreden : H . J. Jansen, hoofdcommies bij 
dien Raad, wonende t e 's-Gravenhage. 

De Centrale R aad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de bovenge

noemde gemachtigden : 
Wat aangaat de feiten van het twiBtgeding: 
0. dat verweerder bij beslissing van 26 Janu

ari 1926 de aanvrage van klager - gewezen 
onderwijzer bij het vervolgonderwijs te Muiden 
- om pensioen heeft afgewezen, daaroij over
wegende: 

dat op de pensioensaanvrage van adressant, 
die met ingang van 1 October 1923 eervol wegens 
opheffing zijner betrekking is ontslagen, bij 
's Raads beschikking van 10 Maart 1924, P . 6811 

1 afwijzend is beschikt, omdat hjj op het tijdstip 
van ingang van zijn ont~lag een voor pen

' sio~n geldigen diensttijd had van minder dan 
7 iaren; 

dat hij zijn diensttijd voor 1 Juli 1922 krach
tens het gewijzigd art. 134 der Pensioenwet 
voor pensioen heeft- ingekocht, zoodat hij van 
1 Juli 1925 af meer dan 7 voor pensioen geldige 
dienstjaren heeft ; 

dat hij echter toch geen recht heeft op pen
sioen ex art. 48, 2• lid dier wet, zooals zij 
luidde voor de wijziging bij de wet van 28 Mei 
1925, S. 216 - aan welke bepaling hij dat 

· recht zou moeten ontleenen - omdat die wets
bepaling met ingang van 1 Juli 1925 is ver
vallen; 

0. dat verweerder - naar aanleiding van 
een door klager tegen voormelde beslissing 
ingebracht bezwaar, strekkende hem alsnog 
in het genot van l?ensioen te stellen - bij nadere 
beslissing van 27 /30 Juli 1926 dat verzoek heeft 
afgewezen, daarbij, gelet op de Pensioenwet 
1922, S. 240, laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 26 Mei 1925, S. 216, overwegende: 

dat de Raad niet vóór 1 Jnli 1925 van re
clamant een verzoek om inkoop van diensttijd 
vóór 1 Juli 1922 heeft ontvangen; 

dat, eene in art. 134, 5e lid c van eerstge
noemde wet bedoelde bereidverklaring van 
reclamant met de overige vereischte stukken 
28 Augustus 1925 bij den Raad is inge
komen; 

dat de inkoop van reclamant's diensttijd van 
1 November 1902 tot en met 30 Juni 1922, als 
onderwijzer bij het vervolgonderwijs te Mui
den, dus 28 Augustus 1925 is tot stand gekomen; 

dat derhalve van dien datum af - niet zoo
als in de bestreden beslissing abusievelijk wordt 
overwogen van 1 Juli 1925 af - die diensttijd 
voor pensioen geldig is en reclamant meer 
dan zeven voor pensioen geldige dienstjaren 
heeft; 

dat echter het artikel der P ensioenwet 1922, 
waaraan reclamant zijn recht op pensioen 
zou moeten ontleenen - artikel 48, tweede lid, 
zooals het luidde vóór de wijziging bij ge
noemde wet van 1925 - 1 Jnli 1926 is ver
vallen ; 

dat reclamant niet aan eene andere bepaling 
dier wet recht op pensioen ontleent ; 

0. dat klager tegen laatstgenoemde beslis
sing tijdig in beroep is gekomen en bij klaag
schrift heeft verzocht, dat in deze eene recht
vaardige beslissing worde genomen ; 

In rechte: 
0. dat op grond van den inhoud der proces

stukken voor dezen R aad vaststaat, dat klager, 
geboren 19 December 1869, van 1 November 
1902 tot 30 September 1921 als onderwijzer 
bij het herhalingsonderwijs en van 1 October 
1921 tot 1 October 1923 als ondr rwijzer bij 
het vervolgonderwijs te Muiden is werkzaam 
geweest en uit laatstgenoemde functie met 
ingang van 1 October 1923 eervol is ontslagen, 
wegens opheffing van zijn betrekking ; 

O. voorts dat als vaststaande moet worden 
aangenomen, dat klager's diensttijd ·in opge
melde functies van 1 November 1902 tot en 
met 30 Juni 1922 eerst na 30 Juni 1925 voor 
pensioen is ingekocht ; 

0. dat in deze is te beslissen of klager met 
ingang van 1 October 1923, ingevolge art. 48, 2, 
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der toen geldende P ensioenwet, recht op pen
sioen (z.g.n. wachtgeldpensioen) kan doen 
gelden ; 

0 . dat de P ensioenwet 1922 aan de bij haar 
inwerkingtreding op 1 ,Juli 1922 in dienst zijnde 
ambtenaren inkoop van vóór dien datum 
doorgebrachten diensttijd t oestond, mits zij 
de daartoe vereischte maatregelen namen vóór 
1 J anuari 1923; 

0 . dat die t ermij n tweemaal is verlengd, 
laatstelijk tot 1 J anuari 1926 bij de op 1 Juli 
1925 in werking getreden wet van 28 Mei 1925, 
S. 216, t en einde hen, die hadden verzuimd 
tijdig de voor inkoop vereischt e maatregelen te 
nemen, in de gelegenheid t e st ellen dat ve1zuim 
alsnog te herstellen ; 

0. d a t die g elegenhe id ook werd geboden aan 
hen, die sedert 1 Juli 1922 hadden opgehouden 
ambtenaar t e zijn ; 

0. dat de bedoelde wijzigingswetten verder 
geen bepaling bevatten, waaruit zou moet en 
worden afgeleid, dat aan die latere inkoopen 
eenige andere beteekenis zou moeten worden 
toegekend dan aan rnn, die vóór 1 J anuari 
1923 had plaats gehad en ook niet van 
eenige dergelijke bedoeling van den wetgever 
blijkt ; . 

0. dat de Raad aan de latere gedanf mkoopen 
dezelfde rechtsgevolgen t oekent als aan die, 
welke vóór 1 ,Januari 1923 hebben plaats ge
had· 

o.' da t dus klager met ingang van 1 October 
1923 aanspraak heeft op pensioen krachtens 
het d~stijds geldend art. 48, 2 der Pensioenwet 
1922 ; 

Rechtdoende in naam der Koningin : 
Vernietigt de voormelde beslissingen van 26 

Januari en 27 Juli 1926; 
Verstaat dat klager met ingang van 1 Octo

ber 1923 recht heeft op pensioen en dat ver
weerder het bedra!! daarvan alsnog zal hebben 
vast t e st ellen . · ( A. R. ) 

17 November 1926. BESLUIT tot handhaving 
van het besluit van Gedeputeerde Staten 
van Fries/,and van 25 November 1925, 
n°. 100, 2• afdeeling F, inzake toepassing 
van a rtikel 100 der Lager-onderwijswet 
1920 over het jaar 1923 ten behoeve van 
de R. K. Meisjesschool, Groote Kerkstraat 
89 t e L eeuwarden. S. :1S0. 

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

het Bestuur der R. K. Meisjesschool, Groote 
K erkstraat 89 t e L eeuwarden, tegen het be
sluit van Gedeputeerde Staten van Friesland 
van 25 November 1925, n°. 100, 2• afdeeling F., 
waarbij ongegrond is verklaard zijn beroep 
tegen het besluit van den Raad van Leeuwarden 
van 9 December 1924, houdende eene afwij 
zende beschikking op zijne aanvrage om toe
kenning over het jaar 1923 van de vergoeding, 
bedoeld in a rtikel 100 der Lager-onderwijswet 
1920; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur gehoord, advies van 
30 Juni 1926, n°. 545 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wet enschappen van 

10 November 1926, n°. 12588, Afdeeling Lager 
Onderwijs Financieel ; 

Overwegende, dat de Raad der Gemeente 
L eeuwarden bij besluit van 9 December 1924 
afwijzend heeft beschikt op een aanvrage van 
het vorengenoemd schoolbestuur om vergoe
ding voor zijne school krachtens artikel 100 
der Lager-onderwijswet 1920 over 1923, op 
grond dat het gemiddeld aantal leerlingen per 
onderwijzer a-an de openbare scholen voor ge
woon lager onderwijs 31 ,3948 bedroeg ; dat de 
school in de Groote K erkstraat 202 leerlingen 
telde, weshalve op 6,4-341 (202 : 31,3948), dus 
minder dan 6½ leerkrachten, aanspraak kan 
worden gemaakt ; dat t en behoeve van de 
school door het Rijk de jaarwedden van zes 
onde rwijzeressen zijn vergoed , zoodat g een 
redenen bestaan voor een gemeentelijke nit
keering, omdat blijkens de toelichtingen op 
a rtikel 100 der Lager-onderwijswet 1920 afron
ding naar boven of beneden plaa ts vindt, naar 
gelang de breuk (in dit geval 0,4341) grooter 
of kleiner is dan ½ ; dat het schoolbestuur 
t egen dit R aadsbesluit bij Gedeputeerde Staten 
van Friesland in beroep is gegaan, aanvoe
rende, dat de door den Raad bedoelde t oe
lichtingen op a rtikel 100 der wet niet zijn ge
geven door den Minist er , maar door den Heer 
Gerhard bij de behandeling van het ontwerp 
t ot wijziging der Lager-onderwijswet 1920 in 
verband met een door dit K amerlid ingediend 
amendement, betrekking hebbende op een 
door den Minister voorgest elde wijziging van 
het tweede lid van art,ikel 100 ; dat uit de 
omstandigheid , dat de Heer Gerhard b ji de 
toelichting van zijn amendement een bepaalde 
methode van berekening schetst e, geenszins 
mag worden afgeleid, dat daarmede t evens deze 
methode in de wet zou zijn vastgelegd ; dat 
de door den Raad toegepaste wijze van bere
kening dan ook op geen enkele wet sbepa ling 
steunt en geheel willekeurig is ; dat, nu de 
bijzondere scholen t och r eeds in een ongun
stige conditie verkeeren , doordat bij de toe
passing van a rt ikel 100 t egenover het open
baar lager onderwijs in zijn geheel in een ge
meente niet wordt gesteld het overeenkomstig 
bijzonder onderwijs in zijn geheel in diezelfde 
gemeente, maar iedere bijzondere school af
zonderlijk, het n iet aangaat om bovendien nog 
een afronding in het nadeel van de bij zondere 
scholen t oe t e passen ; dat volgens het tweede 
lid van a rtikel 100 de vergoeding uit de ge
meentekas, in dat a r t ikel bedoeld, aan het 
bestuur der bijzondere school wordt uitgekeerd 
"over het tijdvak, gedurende hetwelk aan de 
openbare school meer onderwijzers werkzaam 
zijn dan het aanta l, waarvan de jaarwedden 
door het R ijk aan de Gemeente worden ver
goed, en tot twee iaren daarna" ; dat, nu in het 
jaa r 1921 aan meerdere openbare scholen voor 
gewoon lager onderwijs in de gemeente L eeuwar
den meer onderwijzers werkzaam warèn dan het 
aanta l waarvan de jaarwedden door het Rijk 
aan de Gemeente werden vero-oed de reclamant 
over dat jaar de vergoeding, bedoeld in artikel 
100 heeft genot en, het tweede lid van artikel 
100 ook over de jaren 1922 en 1923 aanspraak 
geeft op toekenning van de meerbedoelde ver
goeding ; dat Gedeputeerde Stat en hierop bij 
besluit van 25 November 1925, n°. 100, 2° 
Afdeeling F., het beroep ongegrond hebben 
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verklaard, uit overweging, dat volgens artikel 
100, eerste lid, der Lager-onderwijswet 1920 
de gemeente, waar aan een openbare lagere 
school meer onderwijzers werkzaam zijn dan 
het aantal, waarvan ingevolge artikel 56 dier 
wet de jaarwedden door het Rijk aan die ge
meente worden vergoed, uit de gemeentekas 
aan het bestuur der overeenkomstige bijzon
dere lagere school vergoeding verleent voor de 
aan die bijzondere school verbonden onder
wijzers boven het aantal, waarvan het bestuur 
de jaarwedden door het Rijk vergoed krijgt ; 
dat de getallen openbare en bijzondere onder
wijzers, wier wedden uit 's Rijks kas worden 
vergoed, krachtens artikel 28, zesde !id, der 
wet worden bepaald naar het gemiddeld aantal 
leerlingen, berekend naar het aantal, dat op 
16 Maart, 16 Juni, 16 September en 16 De
cember van het onmiddellijk voorafgaand 
kalenderjaar als werkelijk schoolgaande bekend 
staat ; dat, gelijk door Ons is beslist, dien
overeenkomstig ook bij _de vaststelling van het 
getal der voor de gemeentelijke vergoeding in 
aanmerking komende aan de bijzondere school 
verbonden boventallige leerkrachten het ge
middeld aantal leerlingen van het voorafgaande 
kalenderjaar tot grondslag moet worden ge
nomen ; dat het gemiddeld aantal leerlingen 
per onderwijzer aan de openbare lagere scholen 
der gemeente Leeuwarden over 1922 bedroeg 
301/ 3 ; dat het gemiddeld aantal leerlingen der 
betrokken bijzondere school over dat jaar 
beliep 180 of 5,934 x 301/ 3 ; dat, daar reeds 
een zestal onderwijzers der bijzondere school 
ten laste van het Rijk komen, het schoolbe
stuur derhalve aan het eerste lid van artikel 
100 der Lager-onderwijswet 1920 geen aan
spraak meer op een vergoeding uit de gemeente
kas kan ontleenen ; dat volgens de door Burge
meAster en Wethouders verstrekte inlichtingen 
noch in 1921, noch in 1922 aan de bijzondere 
school onderwijzers waren verbonden boven 
het aantal, waarvan de wedden uit 's Rijks 
kas werden vergoed, en dus het schoolbestuur 
op den in het tweede lid van artikel 100 ge
noemden tweeja rigen termijn, gedurende welken 
een in eenig jaa r verkregen recht op de gemeen
telijke vergoeding blijft behouden, evenmin 
een beroep kan doen ; dat mitsdien de gemeen
teraad van Leeuwarden de aanvrage van het 
schoolbestuur terecht, zij het op ten deele 
onjuiste gronden, heeft afgewezen; dat van 
dit besluit het schoolbestuur bij Ons in beroep 
is gekomen, aanvoerende, dat het gemiddeld 
aantal leerlingen van zijne school in het jaar 
1922 180 heeft bedragen. terwijl over het jaar 
1923 de jaarwedden van zes leerkrachten door 
het Rijk zijn vergoed ; dat z. i. aanspraak op 
de gevraagde vergoeding bestaat over het tijd
vak, waarin het gemiddeld aantal leerlingen 
per onderwijzer aan de gezamenlijke overeen
komstige openbare scholen minder dan 30 
(180: 6) heeft bedragen; dat blijkens de door 
het schoolbestuur verkregen inlichtingen het 
gemiddeld aantal leerlingen van de evenbe
doelde openbare scholen over het jaar 1922 
heeft bedragen 3995 terwij l o. a . op 16 Maart 
en 16 Juni 1923 aan die scholen in totaal 140 
leerkrachten verbonden waren, zoodat het 
vorenbedoelde geval zich in het jaar 1923 
ongetwijfeld heeft voorgedaan; dat ook over 
het gedeelte van het jaar 1923, waarin het 

vorenstaande geen toepassing kan vinden, aan
spraak op de gevraagde vergoeding bestaat, 
zulks op grond van het bepaalde in het tweede 
lid van artikel 100 ; 

Overwegende, dat bij het bestreden besluit 
van Gedeputeerde Staten is overwogen, dat 
het gemiddeld aantal leerlingen per onderwijzer 
aan de openbare lagere scholen der gemeente 
Leeuwarden over 1922 bedroeg 301/ 3 ; dat dit 
getal door Gedeputeerde Staten als de aan het 
slot van het eerste lid van artikel 100 der 
Lager-onderwijswet 1920 genoemde grondslag 
voor hunne verdere becijfering is gebezigd ; 
dat blijkens nadere mededeeling van Gedepu
teerde Staten de feitelijke gegevens, welke dat 
College bij het berekenen van dien grondslag 
heeft gebezigd, ten deele niet juist waren; 

Overwegende, ten aanzien van de wijze van 
berekening door Gedeputeerde Staten gevolgd, 
dat dit College terecht bij de berekening van 
het getal onderwijzers, waardoor bet gemid
deld aantal leerlingen moet worden gedeeld, 
rekening heeft gehouden met het tijdvak van 
14 Mei 1923 tot en met 31 December 1923, 
omdat inderdaad in aanmerking behoort te 
komen het tijdvak, gedurende hetwelk aan de 
openbare scholen en aan de bijzondere school 
gelijktijdig boventallig personeel werkzaam is 
geweest ; dat evenwel ae opvatting, dat een 
gemiddeld getal onderwijzers over dat tijdvak 
moet worden genomen, in de wet geen steun 
vindt en dat veeleer op elk tijdstip, in dat 
tijdvak vallende, de berekening volgens artikel 
100 der wet kan worden toegepast; dat volgens 
eene berekening met inachtneming van het 
vorenstaande en aan de hand van de juiste 
feitelijke gegevens, ook naar den toestand op 
20 en 21 Juli 1923, toen aan de openbare scholen 
het grootst aantal onderwijzers werkzaam was, 
het schoolbestuur over 1923 - evenmin als 
volgens de in het bestreden besluit van Gedepu
teerde Staten opgenomen berekening - aan
spraak kan maken op vergoeding krachtens 
artikel 100 der Lager-onderwijswet 1920 ; dat 
he: schoolb .1 .ur wèl aam·-.,, r , , da t het 
aanspraak op de vergoeding maakt, mede 
op grond van het tweede lid van artikel 100, 
maar dat de onjuistheid van de beslissing van 
Gedeputeerde Staten, dat in casu op deze be
paling geen beroep kan worden gedaan, niet 
is aangetoond en ook niet is gebleken ; dat 
Gedeputeerde Staten dus terecht, zij het ge
deeltelijk op andere gronden, het bij hun 
College ingestelde beroep ongegrond hebben 
verklaard; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

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

Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat met het rapport van Onzen 
voornoemden l\!linister in het Staatsblad zal 
worden geplaatst, en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

Het Loo, den l 7den November 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

WASZINK. 
(Uitgeg. 13 Dec. 1926.) 
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N°. 12588. 

LAGER ONDERWIJS 
FINANCIEEL. 

Beroep inzake vergoeding 
artikel 100 Lager-onder
wijswet voor bijzondere 

school te Leeuwarden 
over 1923. 

's-Gravenhage, 10 November 1926. 
Aan de Koningin. 

Eerbiedig veroorloof ik mij Uwe Majesteit 
aan t e bieden de adviezen van den Raad van 
State, Afdeeling voor de Geschillen van Be
stuur, dd. 30 Juni 1926, n°. 545 en 5 October 
1926, n°. 545/159, inzake het beroep, ingesteld 
door het bestuur der R oomsch-Katholieke 
Meis jesschool, Groote Kerkstraat 89 te Leeuwar
den, tegen het besluit van Gedeputeerde Staten 
van Friesland van 25 November 1925, n°. 100, 
2de afdeeling F., waarbij ongegrond is ver
klaard zijn beroep tegen het besluit van den 
Raad van L eeuwarden van 9 December 1924, 
houdende eene afwijzende beschikking op zijne 
aanvrage om toekenning over het jaar 1923 
van de vergoeding, bedoeld in artikel 100 der 
Lager-onderwijswet 1920. 

D e Afdeeling van oordeel, dat het beroep 
ongegrond is, bood Uwe Majesteit bij haar 
advies van 30 Juni 1926, het volgend ontwerp
besluit ter bekrachtiging aan: 

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

het Bestuur der R ocmsch-Katholieke Meisj es
school, Groote Kerkstraat 89 te Leeuwarden, 
tegen het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Friesland van 25 November 1925, n°. 100, 
2de Afdeeling F., waarbij ongegrond is ver
klaard zijn beroep tegen het besluit van den 
Raad van Leeuwarden van 9 December 1924, 
houdende eene afwijzende beschikking op zijne 
aanvrage om toekenning over het jaar 1923 
van de vergoeding, bedoeld in artikel 100 der 
Lager-onderwijswet 1920; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
30 Juni 1926, n°. 545; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 

Overwegende, dat de Raad der Gemeente 
L eeuwarden bij besluit van 9 December 1924 
afwijzend heeft beschikt op een aanvrage ,van 
het vorengenoemd schoolbestuur om vergoeding 
voor zijne school krachtens artikel 100 der La
ger-onderwijswet 1920 over 1923, op grond dat 
het gemiddeld aantal leerlingen per onderwijzer 
aan de openbare scholen voor gewoon lager 
onderwijs 31,3948 bedroeg ; dat de school in 
de Groote Kerkstraat 202 leerlingen telde, 
weshalve op 6,4341 (202 : 31,3948), dus minder 
dan 6½ leerkrachten, aanspraak kan worden 
gemaakt ; dat ten behoeve van de school door 
het Rijk de jaarwedden van zes onderwijzeressen 
zijn vergoed, zoodat geen redenen bestaan voor 
eene gemeentelijke uitkeering, omdat blijkens 
de toelichtingen op a rtikel 100 der Lager
onderwijswet 1920 afronding naa r boven of 
beneden plaats vindt , naar gelang de breuk 
(in dit geval 0,4341) grooter of kleiner is dan 

½ ; dat het schoolbestuur tegen dit Raads
besluit bij Gedeputeerde Staten van Friesland 
in beroep is gegaan, aanvoerende, dat de door 
den Raad bedoelde toelichtingen op artikel 100 
der wet niet zijn gegeven door den Minister, 
maar door den Heer Gerhard bij de behandeling 
van het ontwerp tot wijziging der Lager-onder
wijswet 1920 in verband met een door dit 
Kamerlid ingediend amendement, betrekking 
hebbende op een door den Minister voorge
stelde wijziging van het tweede lid van artikel 
100 ; dat uit de omstandigheid, dat de Heer 
Gerhard bij de toelichting van zijn amendement 
een bepaalde methode van berekening schetst e, 
geenszins mag worden afgeleid , dat daarmede 
t evens deze methode in de wet zou zijn vast
gelegd ; dat de door den Raad toegepaste wijze 
van berekening dan ook op geen enkele wets
bepaling steunt en geheel willekeurig is ; dat, 
nu de bijzondere scholen toch reeds in een 
ongunstige conditie verkeeren, doordat bij de 
toepassing van artikel 100 tegenover het open
baar lager onderwijs in zijn geheel in een ge
meente niet wordt gesteld het overeenkomstig 
bijzonder onderwijs in zijn geheel in diezelfde 
gemeente, maar iedere bijzondere school afzon
derlijk, het niet aangaat om bovendien nog 
een afronding in het nadeel van de bijzondere 
scholen toe te passen ; dat volgens het t" eede 
1 id van artikel 100 de vergoeding uit de ge
meenteka~, in dat artikel bedoeld, aan het 
bestuur der bijzondere school wordt uitgekeerd 
"over het tijdvak, gedurende hetwelk aan de 
openbare school meer onderwijzers werkzaam 
zijn dan het aantal, waarvan de jaarwedden 
door het Rijk aan de Gemeente worden vergoed, 
en tot twee iaren daarna"; dat, nu in het jaar 
1921 aan meerdere openbare scholen voor 
gewoon lager onderwijs in de gemeente Leeuwar
den meer onderwijzers werkzaam waren dan het 
aantal, waarvan de jaarwedden door het Rijk 
aan de Gemeente werden vergoed en de recla
mant over dat jaar de vergoeding, bedoeld in 
artikel 100, heeft genoten, het tweede lid van 
artikel 100 ook over de jaren 1922 en 1923 
aanspraak geeft op toekenning van de meer
bedoelde vergoeding ; dat Gedeputeerde Staten 
hierop bij besluit van 25 November 1925, n°. 
100, 2de Afdeeling F., het beroep ongegrond 
hebben verklaard, uit overweging, dat volgens 
ar tikel 100, eerste lid, der Lager-onderwijswet 
1920 de gemeente, waar aan een openbare 
lagere school meer onderwijzers werkzaam zijn 
dan het aantal, waarvan ingevolge ar~ikel 56 
dier wet de jaarwedden door het Rijk aan die 
Gemeente worden vergoed, uit de gemeentekas 
aan het bestuur der overeenkomstige bijzon
dere lagere school vergoeding verleent voor de 
aan die bijzondere school verbonden onder
wijzers boven het aantal, waarvan het bestuur 
de jaarwedden door het Rijk vergoed krijgt ; 
dat de getallen openbare en bijzondere onder
wijzers, wier wedden uit 's Rijks kas worden 
vergoed, krachtens artikel 28, zesde lid, der 
wet worden bepa-ald, naar het gemiddeld aantal 
leerlingen, berekend naar het aantal, dat op 
16 Maart, 16 Juni, 16 September en 16 Decem
ber van het onmiddellijk voorafgaand kalen
derjaar als werkelijk schoolgaande bekend 
staat; dat, gelijk door Ons is beslist, dien
overeenkomstig ook bij de vaststelling van -het 
getal der voor de gemeentelij ke vergoeding in 
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aanmerking komende aan de bijzondere school 
verbonden boventallige leerkrachten het ge
middelde aantal leerlingen van het vooraf
gaande kalenderjaar tot grondslag moet wor
den genomen ; dat het gemiddeld aantal leer
lingen per onderwijzer aan de openbare lagere 
scholen der gemeente Leeuwarden over 1922 
bedroeg 301/ 3 ; dat het gemiddeld aantal leer
lingen der betrokken bijzondere lagere school 
over dat jaar beliep 180 of 5,934 x 301 /~; 

dat, daar reeds een zestal onderwijzers der bij
zondere school ten laste van het Rijk komen, 
het schoolbestuur derhalve aan het eerste lid 
van artikel 100 der Lager-onderwijswet 1920 
geen aanspraak meer op een vergoeding uit 
de gemeentekas kan ontleenen ; dat volgens 
de door Burgemeester en Wethouders ver
strekte inlichtingen noch in 1921, noch in 1922 
aan de bijzondere school onderwijzers waren 
verbonden boven het aantal, waarvan de wedden 
uit 's Rijks kas werden vergoed, en dus het 
schoolbestuur op den in het tweede lid van 
artikel 100 genoemden tweejarigen termijn, 
gedurende welken een in eenig jaar verkregen 
recht op de gemeentelijke vergoeding blijft 
behouden, evenmin een beroep kan doen ; 
rlat mitsdien de gemeenteraad van Leeuwarden 
de aanvrage van het schoolbestuur terecht, zij 
het op ten dee!e onjuiste gronden, heeft afge
wezen ; dat van dit besluit het schoolbestuur 
bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, 
dat het gemiddeld aantal leerlingen van zijne 
school in het jaar 1922 180 heeft bedragen, 
terwijl over het jaar 1923 de jaarwedden van 
zes leerkrachten door het Rijk zijn vergoed ; 
dat z. i. aanspraak op de gevraagde vergoeding 
bestaat over het tijdvak, waarin het gemiddeld 
aantal leerlingen per onderwijzer aan de ge
zamenlijke overeenkomstige openbare scholen 
minder dan 30 (180 : 6) beeft bedragen ; dat 
blijkens de door het schoolbestuur verkregen 
inlichtingen, het gemiddeld aantal leerlingen 
van de evenbedoelde openbare scholen over 
het jaar 1922 heeft bedragen 3995, terwijl o. a. 
op 16 Maart en 16 Juni 1923 aan die scholen in 
totaal 140 leerkrachten verbonden waren, zoo
dat het vorenbedoelde geval zich in het jaar 
1923 ongetwijfeld heeft voorgedaan; dat ook 
over het gedeelte van het jaar 1923, waarin 
het vorenstaande geen toepassing kan vinden, 
aanspraak op de gevraagde vergoeding bestaat, 
zulks op grond van het bepaalde in _het tweede 
lid van artikel 100; _ 

Overwegende, dat bij het bestreden besluit 
van Gedeputeerde Staten is overwogen. dat het 
gemiddeld aantal leerlingen per onderwijzer 
aan de openbare lagere scholen der gemeente 
Leeuwarden over 1922 bedroeg 301h ; dat dit 
getal door Gedeputeerde Staten als de aan het 
slot van het eerste lid van artikel 100 der 
Lager-onderwijswet 1920 genoemde grnndslag 
voor hunne verdere becijfering is gebezigd ; dat 
blijkens nadere mededeeling van Gedeputeerde 
Staten de feitelijke gegevens, welke dat College 
bij het berekenen van dien grondslag heeft 
gebezigd, ten deele niet juist waren ; dat wijders 
Gedeputeerde Staten ten onrechte bij de be
rekening van genoemden grondslag als het 
aantal onderwijzers, waardoor het gemiddeld 
aantal leerlingen moet worden gedeeld, hebben 
aangenomen het gemiddeld getal van 14 Mei 
1923 tot en met 31 December 1923 aan de 

openbare lagere scholen werkzaam geweest 
zijnde onderwijzers, aangezien de opvatting, 
dat hier in aanmerking behoort te komen het 
gemiddelde over het tijdvak, dat aan de open
bare scholen en aan de bijzondere school gelijk
tijdig boventallig personeel dienst doet, in de 
wet geen steun vindt; dat bij de toepassing 
van artikel 100 der wet het gemiddeld aantal 
onderwijzers aan de openbare lagere scholen 
in het jaar, waarover de vergoeding wordt 
gevraagd, moet worden berekend naar het 
aantal, dat op 16 Maart, 16 Juni, 16 September 
en 16 December van dat jaar aan die scholen 
werkzaam was; dat wel is waar deze wijze van 
berekenen niet uitdrukkelijk in de wet is voor
geschreven, maar zij kan worden geacht over
een te komen met de bedoeling van den wet
gever; dat volgens eene berekening met inacht
neming van het vorenstaand en naar de juiste 
feitelijke gegevens het schoolbestuur over 1923 
- evenmin als volgens de in het be8treden 
besluit van Gedeputeerde Staten opgenomen 
berekening - aanspraak kan maken op ver
goeding krachtens artikel 100 der Lager-onder
wijswet 1920 ; dat het schoolbestuur wel aan
voert, dat het aanspraak op de vergoeding 
maakt mede op grond van het tweede lid van 
genoemd wetsartikel , doch dat deze bepaling 
geen toepassing kan vinden, nu in geen der 
beide voorafgaande jaren aan de bijzondere 
school onderwijzers waren verbonden boven _ 
het aantal, waarvan de jaarwedden en wedden 
door het Rijk werden vergoed ; dat Gedepu
teerde Staten dus terecht, zij het gedeeltelijk 
op andere gronden, het bij hun College inge
stelde beroep ongegrond hebben verklaard; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

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

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

De kwestie, waarom het bij deze beroep~
zaak in het bijzonder gaat, betreft de vraag, 
op welke wijze men komt aan het getal onder
wijzers, hetwelk den deeler vormt bij het ver
houdingscijfer, bedoeld in het eerste lid van 
artikel 100 der Lager-onderwijswet 1920. Met 
de zienswijze van de Afdeeling, dat hier in, 
aanmerking behoort te komen het gemiddeld 
aantal onderwijzers, dat op 16 Maart, 16 Juni, 
16 September en 16 December van het Jaar, 
waarover de vergoeding wordt gevraagd, aan 
die scholen werkzaam was, kan ik mij niet 
vereenigen. De Afdeeling erkent, dat deze wijze 
van berekenen niet in de wet is voorgeschreven. 
Evenmin kan zij m. i . .,geacht worden overeen 
te komen met de bedoeling van den wetgever", 
zooals in het ontwerp-besluit wordt overwogen. 
Ik behoef slechts er op te wijzen, waartoe eene 
toepassing van artikel 100 in dezen zin leiden 
kan, om te doen zien, dat eene dergelijke toe
passing niet door den wetgever kan zijn gewild_ 
Immers, ware de opvatting van de Afdeeling 
juist, dan zou de gemeente het feitelijk in hare 
hand hebben het recht van het bestuur eener 
bijzonclere school op gemeentelijke vergoeding 
illusoir te maken door het aantal leerkrachten 
aan de openbare school (scholen) in den loop 
van het jaar zoodanig te verminderen, dat het 
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gemiddelde wordt gebracht tot beneden het 
getal, hetwelk de toepassing van artikel 100 
voor het schoolbestuur mogelijk maakt, en aan 
welk aantal het schoolbestuur recht kan ont
leenen op de in dat wetsartikel bedoelèle ver
goediI g. Reeds op grond hiervan is m. i. het 
bepalen vao een gemiddeld aantal onderwijzers 
ver_<;>ordeeld. Naar mijne meerring is de wer
kil~i~.e s?erkte van het onderwijzend personeel, 
hetz\) b1J den aanv:ing van het t~dvak, gedu
rende he~welk aan de overeenkomstige Of>enbare 
en de b1Jzondere school ,n l~_westie gelijktijdig 
boventallige __ leerkrachten z1Jn verbc1:den ge
"'.~e~t, hetzij op eenig ander tijdstip, in dit ! 
t1Jdvak vallende, beslissend voor de beoor
deeling van de aanspraak van het schoolbestuur 
op vergoecling overeenkomstig artikel 100 der 
Lager-onderwijswet. 

hem betreft, belast met de uitvoering van 
hetgeen ten deze wordt vereischt. 

H et Loo, den 17den November 1926. 
WILHELMINA. 

De .Minister van Buitenlandsche Zaken, 
VAN KARNEBEEK. 

( Uitgeg. 29 Nov. 1926.) 

18 November 1926. BESLUI'l', betreffende af
wijking van artikel 126bis, § 1, der wet 
van 20 Juni 1862 (Staatsblad n°. 62) 
houdende bepalingen omtrent den accijns 
op het binnenlandsch gedistilleerd. S. 382. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Mini8ter van 

Financiën van 21 October 1926, n°. 108, 
Accijnzen; 

Gelet op artikel 9 der wet van 23 December 
1886 (Staatsblad n°. 223); 

Mij intus chen vereenigend met het dictum 
der voorgedragen beslissing, omdat ook vol
gens dezen gedachtengang artikel 100 m. i. in 
ca. u niet van toepassing is, bied ik Uwe 
Majesteit hiernevens aan een ontwerp-besluit, 
welks motiveering met het vorenstaande in 
overeenstemming is. 

Gezien Ons besluit van 15 Augustus 1910 
(Sfaatsblad n°. 255) zooals dit luidt ingevolge 
dat van 31 October 1925 (Staatsblad n°. 434); 

Den Raad van tate gehoord (advies van 
, 9 November 1926, n°. 21); 

Eerbiedig veroorloof ik mij Uwe Majesteit 
in overweging te geven dit ontwerp-besluit te 
bekrachtigen. 

De .!Jfinister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

WASZINK. 

Gelet op het nader rappor t van Onzen voor
noemden Minister van 13 November 1926, 
n°. 112, Accijnzen ; 
H ebben goedgevonden en verstaan te bepalen : 

Eenig artikel. 
Aan het eenig artikel vap. Ons besluit van 

15 Augustus 1910 (Sfaat blad n°. 255) zooals 
dit luidt ingevolge Ons besluit van 31 October 
1925 (Staatsblad n°. 434) wordt een nieuw lid 17 November 1926. BESLUIT, bepalende de 

bekendmaking in het Sfaatsblad van de 
toetreding van Tsjecho-Swwaldje tot het 
op 17 Juli 1905 te 's-Gravenhage gesloten 
Verdrag, betreffende de burgerlijke rechts
vordering (Staatsbl. 1909, n°. 120). . 3,,1. 

, toegevoegd, luidende : 
Onze voormelde Mini ter is tevens bevoegd, 

onder de door hem noodig geachte voorzie
ningen, afwijkingen toe te staan van artikel 
126bis, § 1, van genoemde wet van 20 Juni 
1862 (Sfaatsblad n°. 62). WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Overwegende, dat op 20 October 1926 op 
het Ministerie van Ruitenlandsche Zaken heeft 
plaats gehad de onderteekening voor Tsjecho
Slowakije van het proces-verbaal van toetre
ding, geopend krachtens het protocol, getee
kend te 's-Gravenhage op 4 Juli 1924 (Staats
blad 1926, n°. 205) en strekkende om de toe
treding mogelijk te maken tot het op 17 Juli 1 
1905 te 's-Gra,,enhage gesloten Verdrag be
treffende de burgerlijke rechtsvordering (Staats
b!ad 1909, n°. 120), door Staten, welke niet 
vertegenwoordigd zijn geweest op de .Vierde 
in 1904 te '·•-(Jmvenhage gehouden Interna
tionale Conferentie nopens Internationaal Pri
vaatrecht; 
Overwegenrle, dat krachtens de bepalingen van 
hoogergenoemd protocol bedoeld ·verdrag op 
20 December 1926 in werking zal treden voor 
zoover betreft de betrekkingen tusschen N e
d~rland eenerzijds en Tsjecho-Slowakije ander
Z!Jds; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 12den Novem
ber 1926, Afdeeling Juridische Zaken en Directie 
van het Protocol, n°. 33703 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
voorzegde inwerkingtreding te doen bekend

maken door de plaatsing van dit Besluit in het 
Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ied 3r voor zooveel 

Onze Minister van Finanoiën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
S 1aatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Het Loo, den 18den November 1926. 
WILHELMINA. 

De .!Jf inister van Financiën, 
DE GEER. 

( Uitgeg. 30 Nov. 1926.) 

19 November 1926. BESLUIT tot nadere wij
ziging van het "Besluit op de Indische 
Bestuursopleidine 1922". S. 383. 

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

Koloniën van 26 October 1926, 4• afdeeling, 
n°. 2; 

Den R;i,ad van State gehoord (advies van 
9 November 1926 n°. 26) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 13 November 1926, 
4• afdeeling, n°. 24 ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
H et bepaalde in artikel 5 onder I, sub c van 

het Besluit op de Indische Bestuursopleiding 
1922 (Nederlandsch Staatsblad n°. 453, Indisch 
Sfaatsblad n°. 650), zooals dat artikel luidt 
ingevolge Ons besluit van 29 November 1923 
(Nederlandsch Staatsblad n°. 530, Indisch 
Staatsblad 1924 n°. 55), wordt gelezen : 
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c. het einddiploma van de Algemeene Mid
delb1tre School in Nederlandsch-lndië, Afdee
Jing A I. A II of B ; . 

Onze .Minister van Koloniën is belast met 
de uitvoering van dit beslnit, dat in het Staats
blad zal worden geplaat st en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 19den November 1926. 
WILHELMINA. 

De ~Minister -van Koloniën, KoNINGSBERGER. 
( Uitgeg. 2 Dec. 1926.) 

19 November 1926. BESLUIT ter uitvoering 
van de artikelen 1, 6a en lla der Consu
laire Wet. S. 384 

WI.J WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Buit-enlandsche Zaken van den 22 September 
1926, Afdeeling Juridische Zaken, n°. 28355, 
en van Justitie van den 22 September 1926, 
Afdeeling IC, n°. 878; 

Overwegende dat het wenschelijk is het 
Koninklijk besluit van den 22sten J anua ri 1915 
(Staatsblad n°. 22), gewijzigd bij Onze besluiten 
van 28 Maart 1917 (onderscheidenlijk Staatsblad 
nos. 267 en 268) te vervangen door een Ko
ninklijk besluit, waarbij de Consulaire Amb
tenaren en R echtbanken worden aangewezen, 
die de bevoegdheden zullen bezitten, omschre
ven in de artikelen 1, 6a en lla der Consulaire 
Wet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 2den November 1926, n°. 25) ; 

Gelet op het nader rapport van Onze Mi
nisters voornoemd van den llden November 
1926, Afdeeling Juridische Zaken, n°. 33339, 
en van den l 7den November 1926, Afdeeling 
IC, n°. 916; 
Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 

Art. 1. De Koninklijke besluiten van 22 
Januari 1915 (Staatsblad n°. 22), 28 Maart 
1917 (Staatsblad n°. 267) en van 28 Maart 1917 
(Staatsblad n°. 268) worden ingetrokken. 

2. Aan de hoogst geplaatste consnlaire 
ambtenaren, gevestigd op de hieronder ver
melde standplaatsen, worden, tenzij uitdruk
kelijk een consulair ambtenaar van !ageren 
rang aangewezen is, de in de artikelen 1 en 6a 
der Consulaire Wet omschreven bevoegdheden 
hetzij ten volle, hetzij in de voor elk hunner 
aangegeven beperkte mate, toegekend, binnen 
het achter iedere stand plaats vermelde ressort. 

EUROPA 

BELGIË. 

Antwerpen (ressort de provinciën Antwerpen 
en Limburg) : De bevoegdheid om de tusschen
komst te verleenen bij de artikelen 99-104 
B. W aan den kantonrechter opgedragen en 
om de akte van den burgerlijken stand op te 
maken, bedoeld in artikel 126, 2°., B. W. 

Brugge ' ressort de provincie West-Vlaan
deren) : De bevoegdheid om de tnsschenkomst 
te verleenen bij de artikelen 99-104 B. W. aan 
den kantonrechter opgedragen en om de akte 
van den burgerlijken stand op te maken, be
doeld in artikel 126, 2°., B. W. 

Bmssel (ressort de provinciën Zuid-Brabant 
en Henegouwen) : De bevoegdheid om de tus
schenkomst te verleenen bü de artikelen 99-
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104 B. W. aan den kantonrechter opgedragen 
en om de akte v11,n den burgerlijken stand op 
te maken, bedoeld in utikel 126, 2°., B. W. 

Gent (ressort de provincie Oost-Vlaanderen): 
De bevoegdheid om de tusschenkomst te ver
leenen bij de artikelen 99-104 B. W. aan 
den kantonrechter opgedragen en om de akte 
van den burgerlijken stand op te maken, be
doeld in artikel 126, 2°., B. W. 

Luik (ressort de provinciën Luik, Namen 
en Luxemburg) : De bevoegdheid om de tus
schenkomst te ver!eenen bij de artikelen 99-
104 B. W. aan den kantonrechter opgedragen 
en om de akte van den burgerlijken stand op 
t e maken, bedoeld in artikel 126, 2°., B. W. 

DANTZIG. 
Dantzig (ressort het gebied der Vrije Stad): 

De bevoegdheid om de tusschenkomst te ver
leenen bij de artikelen 99-104 B. W. aan den 
kantonrechter opgedragen en om de akte van 
den burgerlijken stand op te maken, bedoeld 
in artikel 126, 2°. , B. W. 

DUITSCHLAND. 
Aken (ressort het R egeeringsdistrict Aken): 

De bevoegdheid om de tusschenkomst te ver
leenen bij de artikelen 99- 104 B. W. aan den 
kantonrechter opgedragen en om de akte van 
den burgerlijken stand op te maken, bedoeld 
in artikel 126, 2°., B. W. 

Altona (ressort de stad Altona) : De bevoegd
heid om de tusschenkomst te verleenen bij de 
artikelen 99- 104 B. W. aan den kantonrechter 
opgedragen en om de akte van den burger
lijken stand op te maken, bedoeld in artikel 
126, 2°., B. W. 

Berlijn (ressort de Stadtkreis Berlijn en de 
provincie Brandenburg) : De bevoegdheid om 
de tusschenkomst te verleenen bij de artikelen 
99-104 B. W. aan den kantonrechter opge
dragen en om de akte van den burgerlijken 
stand op te maken, bedoeld in artikel 126, 
2°., B. W. 

Bremen (ressort de vrije stad Bremen en 
Geestemünde en onderhoorigheden) : De be
voegdheid om de tusschenkomst te verleenen 
bij de artikelen 99-104 B. W. aan den kan
tonrechter opgedragen en om de akte van den 
burgerlijken stand op te maken, bedoeld in 
artikel 126, 2°. , B. W. 

Breslau ( ressort de provincie Silezië) : De 
bevoegdheid om de tusschenkomst te verleenen 
bij de artikelen 99- 104 B. W . aan den kan
tonrechter opgedragen en om de akte van den 
burgerlijken stand op te maken, bedoeld in 
artikel 126, 2°., B. W. 

Gassel ( ressort de stad en het R egeerings
district Cassel en de vrijstaat Waldeck): De 
bevoegdheid om de tusschenkomst te verleenen 
bij de artikelen 99-104 B. W. aan den kan- · 
tonrechter opgedragen en om de akte van den 
burgerlijken stand op te maken, bedoeld in 
artikel 126, 2°., B. W. 

Dortmund (ressort het Regeeringsdistrict 
Arnsberg, met uitzondering van Gelsenkirchen 
en Hattingen) : De bevoegdheid om de tus
schenkomst te verleenen bij de artikelen 99-
104 B. W. aan den kantonrechter opgedragen 
en om de akte van den burgerlijken stand op 
te maken, bedoeld in artikel 126, 2°. , B. W. 

50 
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Dresden (resso·rt de vrijstaat Saksen, met 
uitzondering van de Kreisdirektion Leipzig) : 
De bevoegdheid om de tusschenkomst te ver
leenen bij de artikelen 99-104 B. W. aan den 
kantonrechter opgedragen en om de akte van 
den burgerlijken stand op te maken, bedoeld 
in artikel 126, 2°., B. W . 

Duisburg-Ruhrort (ressort Kreis Mörs tot 
aan den spoorweg van Geldern naar Wesel, 
met in begrip van laatstgenoemde stad, het deel 
van Kreis Rees, gelegen ten oosten van den 
spoorweg van Wesel naar Bocholt, Kreisen 
Dinslaken, Hamborn Stadt, Oberhausen Stadt, 
Duisburg, Mühlheim a/d Ruhr, Hückingen en 
Grossenbaum) : De bevoegdheid om de tus
schenkomst te verleenen bij de artikelen 99-
104 B. W. aan den kantonrechter opgedragen 
en om de akte van den burgerlijken stand op 
te maken, bedoeld in artikel 126, 2°., B. W. 

Düsseldorf ( ressort de Kreisen Düsseldorf 
Stadt, Düsseldorf Land - behalve Hückingen 
en Grossenbaum - Neuss Stadt, Neuss Land, 
Solingen Stadt, Solingen Land, Remsch<'id 
Stadt en Lennep) : De bevoegdheid om de 
tusschenkomst te verleenen bij de artikelen 
99-104 B. W. aan den kantonrechter opge
dragen en om de akte van den burgerlijken 
stand op te maken, bedoeld in artikel 126, 
20., B. W. 

Elberfeld (ressort de Kreisen Barmen Stadt, 
Elberfeld Stadt en Mettmann): De bevoegd
heid om de tusschenkomst te verleenen bij de 
artikelen 99-104 B. W. aan den kantonrech
ter opgedragen en om de akte van den bur
gerlijken stand op te maken, bedoeld in artikel 
126, 2°., B. W. 

Emden (ressort Oost-Friesland) : De bevoegd
heid om de tusschenkomst te verleenen bij de 
artikelen 99-104 B. W. aan den kantonrechter 
opgedragen en om de akte van den burger
lijken stand op te maken, bedoeld in a rtikel 
126, 2°., B. W. 

Essen (ressort Essen Stadt en Land, Gelsen
kirchen, Hattingen en Recklinghausen) : De 
bevoegdheid om de tusschenkomst te verleenen 
bij de artikelen 99--104 B. W. aan den kanton
rechter opgedragen en om de akte van den 
burgerlijken stand op te maken, be<loeld in 
artikel 126, 2°., B. W. 

Flensburg ( ressort de Regeeringsdistricten 
Flensburg Stadt, Flensburg Land, Tondern, 
Husum, Eiderstedt, Schleswig en Eckernfördc): 
De bevoegdheid om de tusschenkomst te ver
leenen bij de artikelen 99-104 B. W. aan den 
kantonrechter opgedragen en om de akte van 
den burgerlijken stand op te maken, bedoeld 
in artikel 126, 2°., B. W. 

Frank/ort a/JJ1ain (ressort de vrijstaat Hessen 
en de provincie Hessen-Nassau, behalve de 
stad en het Regeeringsdistrict Gassel) : De be
voegdheid om de tusschenkomst te verleenen 
bij de artikelen 99--104 B. W. aan den kan
tonrechter opgedragen en om de akte van den 
burgerlijken stand op te maken, bedoeld in 
artikel 126, 2°., B. W. 

JJ[ iinchen-Gladbach (ressort de Kreisen Glad
bach (M.) Stadt, Gladbacb Land, Grevenboich 
en Rheidt): De bevoegdheid om de tusschen
komst te verleenen bij de artikelen 99- 104 
B. W. aan den kantonrechter opgedragen en 
om de akte van den burgerlijken stand op te 
maken, bedoeld in artikel 126, 2°., B. W. 

Hamburg (ressort Hamburg en zijn staats
gebied, Stadtkreis Wandsbek, alsmede de ten 
noorden der spoorweglijn Lauenburg-Lüne
burg-Harburg-Stade en Cuxhafen (deze 
steden ingesloten) gelegen gedeelten der tot de 
provincie Hannover behoOI'ende R egeermgs
districten Lüneburg en Stade en voorts Lauen
burg en de Kreisen Steinburg, Stormarn en 
Pinneberg) : De bevoegdheid om de tusschen
komst te verleenen bij de artikelen 99- 104 
B. W. aan den kantonrechter opgedragen en 
om de akte van den burgerlijken stand op te 
maken, bedoeld in artikel 126, 2°., B. W. 

Hannover (ressort de provincie Hannover 
met uitzondering van Oost-Friesland, Geeste
münde en de ten noorden van de spoorweglijn 
Lauen burg-Lüneburg-Harburg-Stade en 
Cuxhafen - deze steden eveneens uitgesloten 
- gelegen gedeelten van de Regeeringsdistric
ten Lüneburg en Stade en de vrijstaten Bruns
wijk, Pyrmont, Schaumburg-Lippe en Lippe) : 
De bevoegdheid om de tusschenkomst te ver
leenen bij de artikelen 99- 104 B. W. aan den 
kantonrechter opgedragen en om de akte van 
den burgerlijken stand op te maken, bedoeld 
in artikel 126, 2°., B. W. 

Harburg (ressort de stad en Landkreis Har
burg) : De bevoegdheid om de tusschenkomst 
te verleenen bij de artikelen 99-104 B. W . 
aan den kantonrechter opgedragen en om de 
akte van den burgerlijken stand op te maken, 
bedoeld in artikel 126, 2°., B. W. 

Keulen (ressort de Regeeringsdistricten Keu
len, Coblenz en Tri.er) : De bevoegdheid om de 
tusschenkomst te verleenen bij de artikelen 
99-104 B. W. aan den kantonrechter opge
dragen en om de akte van den burgerlijken 
stand op te maken, bedoeld in artikel 126, 
2°., B. W. 

Kiel (ressort de stad Kiel): De bevoegdheid 
om de tusschenkomst te verleenen bij de arti
kelen 99-104 B. W. aan den kantonrechter 
opgedragen en om de akte van den burgerlijken 
stand op te maken, bedoeld in artikel l '.16, 
2°., B. W. 

Kleef (ressort de Kreisen Kleef en Geldern, 
het gedeelte van den Kreis Mörs begrensd door 
den Rijn, de Kreisen Kleef en Geldern en den 
spoorweg van Geldern naar Wesel, en Kreis 
Rees tot aan den spoorweg van Wesel naar 
Bocholt) : De bevoegdheid om de tusschen
komst te verleenen bij de artikelen 99- 104 
B W . aan den kantonrechter opgedragen en 
om de akte van den burgerlijken ' tand op t e 
maken, bedoeld in artikel 126, 2°., B. W. 

Koningsbergen (ressort de provincie Oost
Pruisen, Elbing en het Regeeringsdistrict 
Marienwerder) : De bevoegdheid om de tus
schenkomst te verleenen bij de artikelen 99-
104 B. W. aan den kantonrechter opgedragen 
en om de akte van den burgerlijken stand op 
te maken, bedoeld in artikel 126, 2°., B. W. 

Kre/eld (ressort de Kreisen Kempen, Krefeld 
Stadt en Krefeld Land) : De bevoegdheid om 
de tusschenkomst te verleenen bij de artikelen 
99-104 B. W. aan den kantonrechter opge
dragen en om de akte van den burgerlijken 
stand op te maken, bedoeld in artikel 126, 
2°., B. W. 

Leipzig (ressort de Kreisdirektion Leipzig): 
De bevoegdheid om de tusschenkomst te ver
leenen bij de artikelen 99-104 B. W. aan den 
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kantonrechter opgedragen en om de akte van 
den burgerlijken stand op te maken, bedoeld 
ir artikel 126, 2°., B. W. 

Lübeck (ressort de stad en het gebied vrije 
stad Lübeck): De bevoegdheid om de tusschen
komst te verleenen bij de artikelen 99-104 
B. W. aan den kantonrechter opgedragen en 
om de akte van den burgerlijken stand op te 
maken, bedoeld in artikel 126, 2°., B. W. 

.Maagdenburg (ressort de provincie Saksen 
en de vrijstaat Anhalt) : De bevoegdheid om 
de tusschenkomst te verleenen bij de artikelen 
99-104 B. W . aan den kantonrechter opge
dragen en om de akte van den burgerlijken 
stand op te maken, bedoeld ir1 artikel 126, 2°., 
B. W . 

11fannhei1n (ressort de Republiek Baden) : 
De bevoegdheid om de tusschenkomst te ver
leenen bij de artikelen 99-104 B. W. aan den 
kantonrechter opgedragen en om de akte van 
den burgerlijken stand op te maken, bedoeld 
in artikel 126, 20., B. W. 

lllünchen (ressort de Regeeringsdistricten 
Opper- en Neder-Beieren, Opper-Paltz, Regens
burg, Zwaben en Nenburg) : De bevoegdheid 
om de tusschenkomst te verleenen bij de arti
kelen 99-104 B. W. aan den kantonrechter 
opgedragen en om de akte van den burger
lijken stand op te maken, bedoeld in artikel 
126, 2°., B. W. 

.M iinster i/ W. (ressort de Regeeringsdistricten 
Münster - met uitzondering van Reckling
hausen - en Minden) : De bevoegdheid om 
de tusschenkomst te verleenen bij de artikelen 
99-104 B. W. aan den kantonrechter opge
dragen en om de akte van den burgerlijken 
stand op te maken, bedoeld in artikel 126, 
2°., B. W. 

Neurenberg ( ressort de Regeeringsdistricten 
Opper-, Neder- en Midden-Franken en Rhein
pfaltz): De bevoegdheid om de tusschenkomst 
te verleenen bij de artikelen 99-104 B. W. 
aan den kantonrechter opgedragen en om de 
akte van den burgerlijken stand op te maken, 
bedoeld in artikel 126, 2°., B. W. 

Oldenburg (ressort de vrijstaat Oldenburg) : 
De bevoegdheid om de tusschenkomst te ver
leenen bij de ai-tikelen 99-104 B. W. aau den 
kantonrechter opgedragen en om de akte van 
den burgerlijken stand op te maken, bedoeld 
in artikel 126, 2°., B. W. 

Rendsburg (ressort de Kreisen Rendsburg, 
Bordesholm, Stadtkreis Neumünster, Süder
dithmarschen, Norderdithmarschen, Segelberg, 
Plön en Oldenburg) : De bevoegdheid om de 
tusschenkomst te verleenen bij de artikelen 
99-104 B. W. aan den kantonrechter opge
dragen en om de akte van den burgerlijken 
stand op te maken, bedoeld in artikel 126, 2°., 
B. W. 

Schwerin (ressort de vrijstaten Mecklenburg
Schwerin en Mecklenburg-Strelitz) : De be
voegdheid om de tusschenkomst te verleenen 
bij de artikelen 99-104 B. W. aan den kan
tonrechter opgedragen en om de akte van den 
burgerlijken stand op te maken, bedoeld in 
artikel 126, 2°., B. W. 

Stettin (ressort de provincie Pommeren en 
het Regeeringsdistrict Grenzmark) : De be
voegdheid om de tusschenkomst te verleenen 
bij de artikelen 99-104 B. W. aan den kanton
rechter opgedragen en om de akte van den 

burgerlijken stand op te maken, bedoeld in 
artikel 126, 2°., B. W. 

Straalsund (ressort het Regeeringsdistrict 
Straalsund): De bevoegdheid om de tusschen
komst te verleenen bij de artikelen 99-104 
B. W. aan den kantonrechter opgedragen en 
om de akte van den burgerlijken stand op te 
maken, bedoeld in artikel 126, 2°., B. w·. 

Stuttgart (ressort de Republiek Würtemberg) : 
De bevoegdheid om de tusschenkomst te ver
leenen bij de artikelen 99-104 B. W. aan den 
kantonrechter opgedragen en om de akte van 
den burgerlijken stand op te maken, bedoeld 
in artikel 126, 2°., B. W. 

Weimar (ressort de Thüringsche Staten en 
Schwarzburg) : De bevoegdheid om de tus
schenkomst te verleenen hij de artikelen 99-
104 B. W. aan den kantonrechter opgedragen 
en om de akte van den burgerlijken stand op 
te maken, bedoeld in artikel 126, 2°., B. W. 

ESTLAND. 

Narva (ressort de districten Wierland, 
Petschur, Dorpat, Walk en Werro): De be
voegdheid om akten van den burgerlijken 
stand op te maken en om de tusschenkomst 
te verleenen bij de artikelen 99- 104 B. W. 
aan den kantonrechter opgedragen. 

Reval (ressort de districten Harrien, Wiek 
met de eilanden, Jerwen, Fellin en Pernau): 
De bevoegdheid om akten van den burger
lijken stand op te maken en om de tusschen
komst te verleenen bij de artikelen 99-104 
B. W. aan den kantonrechter opgedragen. 

FINLAND. 

Helsingfors (ressort de Republiek Finland): 
De bevoegdheid om akten van den burgerlijken 
stand op te maken en om de tusschenkomst 
te verleenen bij de artikelen 99-104 B. W. 
aan den kantonrechter opgedragen. 

GRIEKENLAND. 

Corfu (ressort de nomarchie Corfu en de 
provincie Epirus) : De bevoegdheid om akten 
van den burgerlijken stand en andere burger
lijke akten op te maken en om de tusschen
komst te verleenen bij de artikelen 99-104 
B. W. aan den kantonrechter opgedragen. 

Metelin (ressort het eiland Mytilene) : De 
bevoegdheid om testamenten op te maken, 
olographi~che en geheime testamenten in be
waring te nemen en volmachten op te maken. 

Patras (ressort de nomarchieën Acha.je en 
Elis, Cephalonia en Zante) : De bevoegdheid 
om akten van den burgerlijken stand en andere 
burgerlijke akten op te maken en om de tus
schenkomst te verleenen bij de artikelen 99-
104 B. W. aan den kantonrechter opgedragen. 

Piraeus (ressort de nomarchieën Acarnanië 
en Aetolië, Arcadië, Argolis en Corinthe, de 
nomarchie Cycladen, Attica en Boeotië, 
Euboea, Laconië, Messenië, Phtiotis, Phocis 
en de provincie Thessalië} : De bevoegdheid 
om akten van den burgerlijken stand en andere 
burgerlijke akten op te maken en om de tus
schenkomst te verleenen bij de artikelen 

, 99-104 B. W. aan den kantonrechter opge
dragen. 

Vathy (ressort het eiland Samos): De be
voegdheid om testamenten op te maken, 

JO• 
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olographische en geheime testamenten in be
waring te nemen en volmachten op te maken. 

GROOT·BRITANNiffi EN IERLAND. 

Londen (ressort het Koninkrijk Groot-Britan
nië en Ierland) : De bevoegdheid om notarieele 
akten op te maken. 

LITHAUEN. 

Kowno (ressort de Republiek Lithauen) : De 
bevoegdheid om akten van den burgerlijken 
stand op te maken en om de tusschenkomst 
te verleenen bij de artikelen 99-104 B. W. 
aan den kantonrechter opgedragen. 

POLEN . 

L emberg (Lwów): (ressort de arrondisse
menten Lemberg, Krakau, Tarnopol en Sta
nislau) : De bevoegdheid om akten van den 

, burgerlijken stand op te maken en om de tus
schenkomst te verleenen bij de artikelen 99-
104 B. W. aan den kantonrechter opgedragen. 

Warschau (ressort de Republiek Polen, hè
halve de aan Duitschland behoord hebbende 
gebieden en het ressort van het consulaat te 
Lemberg (Lwów) : De bevoegdheid om akten 
van den burgerlijken stand op te maken en 
om de tusschenkomst te verleenen bij de arti
kelen 99-104 B. W. aan den kantonrechter 
opgedragen. 

PORTUGAL. 

Lissabon (ressort de Republiek Portugal): 
D e bevoegdheid om akten van den burger
lijken .stand op te maken en om de tusschen
komst te verleenen bij de artikelen 99-104 
B. W. aan den kantonrechter opgedragen. 

AZU::. 

ilIERIKAANSCHE BEZITTING EN. 

Manilla (ressort de Philippijnsche eilanden) : 
De bevoegdheid om akten van den burger
lijken stand en andere burgerlijke akten op te 
maken en om de tusschenkomst te verleenen 
bij de artikelen 99-104 B: W. aan den kan
tonrechter opgedragen. 

BRITSCHE BEZITTINGEN. 

Aden (ressort Aden): De bevoegdheid om 
notarieele akten op te maken. 

Hongkong (ressort de Chineesche provinciën 
Kwangtung, Kwangsi, Yünnan, Kweichow en 1 

Fukien) : De bevoegdheid om reglementen uit 
te vaardigen; (ressort de stad Hongkong en 
Kowloon) : De bevoegdheid tot het opmaken 
van notarieele akten. 

CHINA. 

Amoy (ressort de provincie Fukien en van 
de provincie Kwangtung de prefecturen Chao
chowfu en Waichowfu en de onderprefectuur 
Kayinchow) : De bevoegdheid om rechtsmacht 
uit te oefenen; (ressort van de provincie Fukien 
de prefecturen Hinghwafu, Chüanchowfu, Ting
chowfu en Changchowfu, alsmede de onder
prefecturen Yungchunchow en Lungyenchow): 
De bevoegdheid om akten van den burgerlijken 
stand en andere burgerlijke akten op te maken. 

Canton (ressort de provincie Kwangtung, 
met uitzondering van de daarvan aan de posten 
te Amoy en Swatow toegekende gedeelten, 

alsmede de provinciën Kwangsi, Yünnan en 
Kweichow): De bevoegdheid om rechtsmacht 
uit te oefenen en om akten van den burger
lijken stand en andere burgerlijke akten op 
te maken. 

Chefoo (ressort de provinciën Shantung en 
Honan) : De bevoegdheid om reglementen uit 
te vaardigen en om akten van den burgerlijken 
stand en andere burgerlijke akten op te maken. 

Foochow (ressort de provinciën Fukien, mé't 
uitzondering van de prefecturen Hinghwafu, 
Chüanchowfu, Tingchowfu en Changchowfu, 
alsmede van de onderprefecturen Yungchun
chow en Lungyenchow) : De bevoegdheid om 
akten van den burgerlijken stand en andere 
burgerlijke akten op te maken. 

Hankow (ressort de provinciën Hupeh, 
Hunan, Szechwan, alsmede Thibet en Kokonor): 
De bevoegdheid om akten van den burgerlijken 
stand en andere burgerlijke akten op te maken. 

Harbin (ressort de provinciën Kirin en 
H eilungkiang) : De bevoegdheid om regle
menten uit te vaardigen en om akten van den 
burgerlijken stand en andere burgerlijke akten 
op te maken. 

Newchwang (ressort de provincie Shengking): 
De bevoegdheid om reglementen uit te vaar
digen en om akten van den burgerlijken stand 
en andere burgerlijke akten op te maken. 

Shanghai (ressort de provinciën Kiangsu, 
Chekiang, Anhwei, Kiangsi, Hunan, Hupeh, 
Szechwan, alsmede Thibet en Kokonor) : De 
bevoegdheid om rechtsmacht uit te oefenen 
en reglementen uit te vaardigen; (ressort de 
provinciën Kiangsu, Chekiang, Anhwei en 
Kiangsi) : De bevoegdheid om akten van den 
burgerlijken stand en andere burgerlijke akten 
op te maken. 

Swatow (ressort: van de provincie Kwang
tung de prefecturen Chaochowfu en Waichowfu 
en de onderprefectuur Kayingchow) : De be
voegdheid om akten van den burgerlijken 
stand en andere burgerlijke akten op te maken. 

Tientsin ( ressort de provinciën Chihli, Shan -
tung, Honan, Shansi, Shensi, Kansu, Sinkiang, 
alsmede Mongolië en de provinciën van Mand
sjoerije, Shengking, Kirin en Heilungkiang) : 
De bevoegdheid om rechtsmacht uit te oefenen ; 
(ressort de provinciën Chihli, Shansi, Shensi, 
Kansu, Sinkiang, alsmede Mongolië): De be
voegdheid om reglementen uit te vaardigen en 
om akten van den burgerlijken stand en an
dere burgerlijke akten op te maken. 

HEDJAZ. 

Djedciah (ressort de vilayets Hedjaz en 
Y emen) : De bevoegdheid om rechtsmacht uit 
te oefenen, reglementen uit te vaardigen en 
om akten van den burgerlijken stand en andere 
burgerlijke akten op te maken. 

JAPAN. 

Kobe (ressort het eiland Rondo of Nippon, 
voor het gedeelte gelegen bewesten de depar
tementen (ken) Kanazawa, Gifu, Aichi en Tsu, 
alsmede de eilanden Shikoku, Awaji en Oki 
en de bij deze gelegen eilandjes) : De bevoegd
heid om akten van den burgerlijken stand en 
andere burgerlijke akten op te maken en om 
de tusschenkomst te verleenen bij de artikelen 
99- 104 B. W. aan den kantonrechter opge
dragen. 
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Nagasaki (ressort de eilanden Kiushiu, Iki 
en lsushima en de bij deze gelegen eilandjes, 
alsmede de Liu-Kiu-eilanden) : De bevoegd
heid om akten van den burgerlijken stand en 
andere burgerlijke akten op te maken en om 
de tusschenkomst te verleenen bij de artikelen 
99- 104 B. W. aan den kantonrechter opge
dragen. 

Taihoku (ressort het eiland Formosa): De 
bevoegdheid om akten van de.n burgerlijken 
stand en andere burgerlijke akten op te maken 
en om de tusschenkomst te verleenen bij de 
artikelen 99-104 B. W. aan den kantonrechter 
opgedragen. 

Yokohama (ressort de eilanden Jesso en de 
Kurilen en, van het eiland Rondo of Nippon, 
het oostelijk deel, bestaande uit de departe
menten (ken) Kanazawa, Gifu, Aichi en Tsu 
en die, welke ten oosten van deze zijn gelegen, 
het eiland Sado en de daarbij liggende eilanden, 
alsmede de eilandengroep Bonin) : De bevoegd
heid om akten van den burgerlijken stand en 
andere burgerlijke akten op te maken en om 
de tusschenkomst te verleenen bij de artikelen 
99-104 B. W. aan den kantonrechter opge
dragen. 

PALESTINA. 
(Britsch mandaatgebied). 

Haïfa (ressort de sandjaks van Akka en 
Naplouse): De bevoegdheid om testamenten 
op te maken, olographische en geheime testa
menten in bewaring te nemen en volmachten 
op te maken. 

Jafja (ressort de stad Jaffa) : De bevoegdheid 
om testamenten op te maken, olographische 
en geheime testamenten in bewaring te nemen 
en volmachten op te maken. 

Jeruzalem (ressort de sandjak Jeruzalem): 
De bevoegdheid om testamenten op te maken, 
olographische en geheime testamenten in be
waring te nemen en volmachten op te maken. 

PERZIË. 

Eender Bouchir (ressort de provincien Ara
bistan, Fars, Bender Bouchir met de havens 
aan de Perzische Golf en Boedjistan): De be
voegdheid om notarieele akten op te maken 
en om reglementen uit te vaardigen. 

Teheran (ressort geheel Perzië) : De bevoegd
heid om rechtsmacht uit te oefenen en om 
akten van den burgerlijken stand en andere 
burgerlijke akten op te maken; (ressort geheel 
Perzië, met uitzondering van het aan den 
post te Bender Bouchir toegekende gedeelte): 
De bevoegdheid om reglementen uit te vaar
digen. 

PORTUGEESCHE KOLONIËN. 

Macao (ressort het eiland Macao): De be
voegdheid om akten van den burgerlijken 
stand op te maken en om de tusschenkomst 
te verleenen bij de artikelen 99-104 B. W. 
aan den kantonrechter opgedragen. 

SIA~L 

Bangkok (ressort het Koninkrijk Siam) : De 
bevoegdheid om rechtsmacht uit te oefenen, 
reglementen uit te vaardigen en om akten van 
den burgerlijken stand en andere burgerlijke 
akten op te maken. 

SYRIË EN LIBANON . 
(Fransch mandaatgebied). 

Aleppo (ressort het vilayet Aleppo en de 
sandjak Zor) : De bevoegdheid om testamenten 
op te maken, olographische en geheime testa
menten in bewaring te nemen en volmachten 
op te maken. 

Alexandrette (ressort de stad Alexandrette): 
De bevoegdheid om testamenten op te maken, 
olographische en geheime testamenten in be
waring te nemen en volmachten op te maken. 

Beyrouth (ressort de vilayets Aleppo en de 
Libanon, Beyrot. th, het Mutessaraflik van Jeru
zalem en Syrië) : De bevoegdheid om akten 
van den burgerlijken stand en andere burger
lijke akten op te maken. 

Damascus (ressort het vilayet Syrië) : De 
bevoegdheid om testamenten op te maken, 
olographische en geheime testamenten in be
waring te nemen en volmachten op te maken. 

Tripoli in Syrië (ressort de sandjak Tripoli) : 
De bevoegdheid om testamenten op te maken, 
olographische en geheime testamenten in be
waring t e nemen en volmachten op te maken. 

TURKIJE. 

Canak-Kalesi (ressort de sandjak Dardanel
len) : De bevoegdheid om testamenten op te 
maken, olographische en geheime testamenten 
in bewaring te nemen en volmachten op t e'. 
maken. 

Constantinopel (ressort de vilayets Adrianopel, 
Constantinopel, Angora, Hudavendighiar, Ka
rassi, Castamounien, Sywas en Trebizonde): 
De bevoegdheid om akten van den burgerlijken 
stand en andere burgerlijke akten op te maken. 

Mersina-Tarsus (ressort het vilayet Adana): 
De bevoegdheid om testamenten op te maken, 
olographische en geheime testamenten in be
waring te nemen en volmachten op te maken. 

Smyrna (ressort de vilayets Adana, Aidin, 
Konia en de Turksche eilanden van den Aege
ïschen Archipel) : De bevoegdheid om akten 
van den burgerlijken stand en andere burger
lijke akten op te maken. 

AFRIKA. 

BELGISCHE, FRANSCHE EN PORTUGEESCHE KOLO
NIËN TER WESTKUST VAN AFRIKA. 

Leopoldville (Kinshasa) (ressort de Congo
Kolonie, Fransch Congogebied en de Portu
geesche bezittingen in Neder-Guinea) : De be
voegdheid om akten van den burgerlijken 
stand op te maken en om de tusschenkomst te 
verleenen bij de artikelen 99- 104 B. W. aan 
den kantonrechter opgedragen. 

BRITSCHE BEZITTINGEN TER WESTKUST VAN 
AFRIKA . 

Accra (ressort de Goudkust, het Togogebied 
en Dahomey): De bevoegdheid om akten van 
den burgerlijken stand en andere burgerlijke 
akten op te maken en om de tusschenkomst 
te verleenen bij de artikelen 99-104 B. W. 
aan den kantonrechter opgedragen. 

EGYPTE. 

Alexandrië (ressort de· gouvernoraten van 
Alexandrië en Rosette ; de provinciën Menou
fieh, Behera en Garbieh) : De bevoegdheid om 
rechtsmacht uit te oefenen en om akten van 
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den burgerlijken stand en andere burgerlijke 
akten op te maken. 

Caïro (ressort het gouvernoraat van Caïro, 
de provinciën Kallioubieh, Guiseh, Benisouef, 
Fayoum. Minia, Syout, Guirgeh, Kena en de 
grensprovinciën) : De bevoegdheid om rechts
macht uit te oefenen en om akten van den 
burgerlijken stand en andere burgerlijke akten 
op te maken. 

Port-Saïd (ressort het gouvernoraat-generaal 
van het Suez-kanaal, de gouvernoraten van 
Damiette en El-Ariche en de provinciën 
Kakalieh en Charkieh) : De bevoegdheid om 
akten van den burgerlijken stand en andere 
burgerlijke akten op te maken ; (boven~taand 
ressort, vermeerderd met het Egyptisch grond
gebied aan de Roode Zee) : De bevoegdheid 
om rechtsmacht uit te oefenen. 

Suez {ressort het gouvernoraat van Suez en 
het Egyptisch grondgebied aan de Roode Zee) : 
De bevoegdheid om akten van den burger
lijken stand en andere burgerlijke akten op te 
maken. 

LIBERIA. 

JJfonrovià (ressort de Republiek Liberia) : 
De bevoegdheid om akten van den burger
lijken stand en andere burgerlijke akten op 
te maken en om de tusschenkomst te verleenen 
.bij de artikelen 99-104 B. W. aan den kanton
rechter opgedragen. 

MAROKKO , 

Tanger (ressort de Spaansche zone van 
Marokko): De bevoegdheid om rechtsmacht uit 
te oefenen en reglementen uit te vaardigen ; 
{ressort het Sjerifijnsche Rijk): De bevoegd
heid om akten van den burgerlijken stand en 
andere burgerlijke akten op te maken. 
.PORTUGEESCHE BEZITTINGEN TER OOSTKUST 

VAN AFRIKA. 

Lourenço Marques (ressort de Portugeesche 
overzeesche provincie Mozambique): De be
voegdheid om akten van den burgerlijken 
stand en andere burgerlijke akten op te maken 
en om de tusschenkomst te verleenen bij de 
artikelen 99-104 B. W. aan den kantonrechter 
opgedragen. 

UNIE VAN ZUID-AFRIKA. 

Johannesburg (ressort de districten Bloem
hof, Lichtenburg, Heidelberg, Potchefstroom, 

Standerton, Wakkerstroom, Utrecht en Vrij
heid) : De bevoegdheid om notarieele akten 
op te maken. 

Pretoria (ressort de Transvaal, met uitzon
dering van de districten, uitmakend het aan 
den consulairen ambtenaar te Johannesburg 
toegewezen ressort): De bevoegdheid om nota
rieele akten op te maken. 

AMERIKA. 
AMERIKA (VEREENIGDE STATEN VAN) . 

Chiw,go {ressort Noord- en Zuid-Dakotah, 
ldaho, Illinois, l\fichigan, Minnesota, Montana, 
Ohio, Indiana, Wisconsin en Wyoming) : De 
bevoegdheid om notarieele akten op te maken. 

Denver (ressort Nieuw-Mexico, Utah en 
Colorado) : De bevoegdheid tot het opmaken 
van akten, houdende machtiging tot de aan
gifte van eene geboorte of een overlijden, van 

de akte, bedoeld in artikel 134 B. W. (huwelijk 
bij volmacht), van de akte, waarbij een gemach
tigde wordt gesteld tot het aangaan van hu
welijksche voorwaarden, van de akte van 
huwelijkstoestemming, bedoeld in artikel 126, 
20., B. W., en van de- akte, houdende machti
ging tot de erkenning van een onwettig kind 
namens een der ouders of beiden. 

Galveston (ressort Galveston en omstreken) : 
De bevoegdheid tot het opmaken van akten, 
houdende machtiginS. tot de aangifte van een 
geboorte of een overlijden, van de akte, bedoeld 
in artikel 134 B. W. (huwelijk bij volmacht), 
van de akte, waarbij een gemachtigde wordt 
gesteld tot het aangaan van huwelijksche voor
waarden, van de akte van huwelijkstoestem
ming, bedoeld in artikel 126, 2°., B. W., en 
van de akte, houdende machtiging tot de er
kenning van een onwettig kind namens een der 
ouders of beiden. 

Grand Rapids (ressort l\fichigan en Minne
sota) : De bevoegd.4eid tot het opmaken van 
akten, houdende machtiging tot de aangifte 
van eene geboorte of een overlijden, van de 
akte, bedoeld in artikel 134 B. W. (huwelijk 
bij volmacht), van de akte, waarbij een ge
machtigde wordt gesteld tot het aangaan van 
huwelijksche voorwaarden, van de akte van 
huwelijkstoestemming, bedoeld in artikel 126, 
2°., B. W., en van de akte, houdende mach
tiging tot de erkenning van een onwettig kind 
namens een der ouders of beiden. 

Kansas City (ressort het gedeelte van den 
staat Missouri, gelegen ten westen van den 
93sten lengtegraad, Iowa, Nebraska, Kansas 
en Oklahama) : De bevoegdheid tot het op
maken van akten, houdende machtiging tot 
de aangifte van eene geboorte of een overlijden, 
van de akte, bedoeld in artikel 134 B. W. (hu
welijk bij volmacht), van de akte, waarbij een 
gemachtigde wordt gesteld tot het aangaan 
van huwelijksche voorwaarden, van de akte 
van huwelijkstoestemming, bedoeld in artikel 
126, 2°., B.W., en van de akte, houdende mach
tiging tot de erkenning van een onwettig kind 
namens een der ouders of beiden. 

St. Louis (ressort het gedeelte van den staat 
l\fissouri , gelegen ten oosten van den 93sten 
lengtegraad, Arkansas, Tennessee en Ken
tucli:y): De bevoegdheid tot het opmaken van 
akten, houdende machtiging tot de aangifte 
van eene geboorte of een overlijden, van de 
akte, bedoeld in artikel 134 B. W. (huwelijk 
bij volmacht), van de akte, waarbij een gemach
tigde wordt gesteld tot het aangaan van 
huwelijksche voorwaarden, van de akte van 
huwelijkstoeste=ing, bedoeld in artikel 126, 
2°., B. W., en van de akte, houdende mach
tiging tot de erkenning van een onwettig kind 
namens een der ouders of beiden. 

New-Orleans (ressort Louisiana , het gedeelte 
van den staat Florida, gelegen ten oosten van 
de rivier Apalachicola, Alabama en Missis
sippi) : De bevoegdheid tot het opmaken van 
akten, houdende machtiging tot de aangifte 
van eene geboorte of een overlijden, van de 
akte, bedoeld in artikel 134 B. W. (huwelijk 
bij volmacht), van de akte, waarbij een ge
machtigde wordt gesteld tot het aangaan van 
huwelijksche voorwaarden, van de akte van 
huwelijkstoestemming, bedoeld in artikel 126, 
2°., B. W., en van de akte, houdende machti-



791 19 N OV EM BE R (S 384) 1926 

ging tot de erkenning van een onwettig kind 
namens een der ouders of beiden. 

New-York (ressort de Vereenigde Staten van 
Amerika, met uitzondering van de staten en 
territoriën, uitmakende het aan den consu
lairen ambtenaar te San Francisco te dezer 
zake toegewezen ressort): De bevoegdheid om 
akten van den burgerlijken stand op te maken 
en om de tusschenkomst te verleenen bij de 
artikelen 99-104 B. W. aan den kantonrechter 
opgedragen; (ressort de Vereenigde Staten van 
Amerika, met uitzondering van de staten en 
territoriën, uitmakende de aan de consulaire 
ambtenaren te Chicago en San Francisco te 
dezer zake toegewezen ressorten): De bevoegd
heid om notarieele akten op te maken. 

Port Arthur (ressort de staat Texas met uit
zondering van Galveston en omstreken) : De 
bevoegdheid tot het opmaken van akten, hou
dende machtiging tot de aangifte van eene 
geboorte of een overlijden, van de akte, bedoeld 
in artikel 134 B. W. (huwelijk bij volmacht), 
van de akte, waarbij een gemachtigde wordt 
gesteld tot het aangaan van huwelijksche 
voorwaarden, van de akte van huwelijkstoe
stemming, bedoeld in artikel 126, 2°., B. vV., 
en van de akte, houdende machtiging tot de 
erkenning van een onwettig kind namens een 
der ouders of beiden. 

San Francisco (ressort Arizona, Californië, 
Nevada, Oregon, de staat Washington en 
Alaska): De bevoegdheid om akten van den 
burgerlijken stand en andere burgerlijke akten 
op te maken en om de tusschenkomst te ver
leenen bij de artikelen 99- 104 B. W. aan den 
kantonrechter opgedragen. 

San Juan (ressort het eiland Porto-Rico): 
De bevoegdheid om akten van den burger
lijken stand en andere burgerlijke akten op 
te maken en om de tusschenkomst te ver
leenen bij de artikelen 99-104 B. W. aan 
den kantonrechter opgedragen. 

Savannah (res ort Georgia, Zuid-Carolina en 
het gedeelte van den staat Florida, gelegen 
ten oosten van de rivier Apalachicola) : De 
bevoegdheid tot het opmaken van akten, hou
dende machtiging tot de aangifte van eene 
geboorte of een overlijden, van de akte, be
doeld in artikel 134 B. W. (huwelijk bij vol
macht), van de akte, waarbij een gemachtigde 
wordt gesteld tot- het aangaan van huwelijksche 
voorwaarden, van de akte van huwelijkstoe
stemming, bedoeld in artikel 126, 2°., B. W., 
en van de akte, houdende machtiging tot de 
erkenning van een onwettig kind namens een 
der ouders of beiden. 

Seattle (ressort de staat Washington en 
Alaska) : l:>e bevoegdheid tot het opmaken 
van akten, houdende machtiging tot de aan
gifte van eene geboorte of een overlijden, van 
de akte, bedoeld in artikel 134 B. W. (huwelijk 
bij volmacht), van de akte, waarbij een ge
machtigde wordt gesteld tot het aangaan van 
huwelijksche voorwaarden, van de akte van 
huwelijkstoestemming, bedoeld in artikel 126, 
2°., B. W., en van de akte, houdende mach
tiging tot de erkenning van een onwettig kind 
namens een der ouders of beiden. 

ARGENTINIË. 

Bahia Blanca (ressort de stad Bahia Bianca 
en de territoriën Pampa Neunguen en Rio 

Negro): De bevoegdheid tot het opmaken van 
akten, houdende machtiging tot de aangifte 
van eene geboorte of een overlijden, van de 
akte, bedoeld in artikel 134 B. W. (huwelijk 
bij volmacht), van de akte, waarbij een ge
machtigde wordt gesteld tot het aangaan van 
huwelijkRche voorwaarden, van de akte van 
huwelijkstoestemming, bedoeld in artikel 126, 
2°., B. W., en van de. akte, houdende mach
tiging tot de erkenning van een onwett,ig kind 
namens een der ouders of beiden. 

Buenos-Aires (ressort de Argentijnsche Re
publiek): De bevoegdheid om akten van den 
burgerlijken stand en andere burgerlijke akten 
op te maken en om de tusschenkomst te ver
leenen bij de artikelen 99--104 B. W. aan den 
kantonrechter opgedragen. 

Górdoba (ressort de provinciën Córdoba en 
La Rioja): De bevoegdheid tot het opmaken 
van akten, houdende machtiging tot de aangifte 
van eene geboorte of een overlijden, van de 
akte, bedoeld in artikel 134 B. W. (huwelijk 
bij volmacht), van de akte, waarbij een ge
machtigde wordt gesteld tot het aangaan van 
huwelijksche voorwaarden, van de akte van 
huwelijkstoestemming, bedoeld in artikel 126, 
2°., B. W., en van de akte, houdende machti
ging tot de erkenning van een onwettig kind 
·namens een der ouders of beiden. 

Mendoza (ressort de provinciën Mendoza, 
San Luis en San Juan): De bevoegdheid tot 
het opmaken van akten, houdende machtiging 
tot de aangifte van eene geboorte of een over
lijden, van de akte, bedoeld in artikel 134 
B. W. (huwelijk bij volmacht), van de akte, 
waarbij een gemachtigde wordt gesteld tot het 
aangaan van huwelijksche voorwaarden, van 
de akte van huwelijkstoestemming, bedoeld in 
artikel 126, 2°., B. W., en van de akte, houdende 
machtiging tot de erkenning van een onwettig 
kind namens een der ouders of beiden. 

Rosario de Santa Fé (ressort de provinciën 
Santa Fé en Entre,Rios): De bevoegdheid tot 
het opmaken van akten, houdende machtiging 
tot de aangifte van eene geboorte of een over
lijden, van de akte, bedoeld in artikel 134 B. W. 
(huwelijk bij volmacht), van de akte, waarbij 
een gemachtigde wordt gesteld tot het aan
gaan van huwelijksche voorwaarden, van de 
akte van huwelijkstoeste=ing, bedoeld in 
artikel 126, 2°., B. W., en van de akte, hou
dende machtiging tot de erkenning van een 
onwettig kind namens een der ouders of beiden. 

Tucuman (ressort de provinciën Tucuman, 
Catamarca, Salta en Santiago del Estero): 
De bevoegdheid tot het opmaken van akten, 
houdende machtiging tot de aangifte van eene 
geboorte of een overlijilen, van de akte, be
doeld in artikel 134 B. W. (huwelijk bij vol
macht), van de akte, waarbij een gemachtigde 
wordt gesteld tot het aangaan van huwelijk
sche voorwaarden, van de akte van huwelijks
toestemming, bedoeld in artikel 126, 2°., B. W., 
en van de akte, houdende machtiging tot de 
erkenning van een onwettig kind namens een 
der ouders of beiden. 

BOLIVIA, 

La Paz (ressort de Republiek Bolivia, met 
uitzondering van de departementen Oruro, 
Chuquisaca, Potosi en Tarija) : De bevoegdheid 
om akten van den bu_rgerlijken stand en andere 
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burgerlijke akten op te maken en om de tus
schenkomst te verleenen bij de artikelen 99-
104 B. W. aan den kantonrechter opgedragen. 

Oruro (ressort de de:partementen Oruro, 
Chuquisaca, Potosi en Tanja) : De bevoegdheid 
om akten van den burgerlijken stand en andere 
burgerlijke akten op te maken en om de tus
schenkomst te verleenen bij de artikelen 99-
104 B. W. aan den kantonrechter opgedragen. 

BRAZILIË. 

Bahia (ressort de staten Bahia en Sergipe): 
De bevoegdheid tot het opmaken van akten, 
houdende machtigin~ tot de aangifte van eene 
geboorte of een overlijden, van de akte, bedoeld 
in artikel 134 B. W. (huwelijk bij volmacht), 
van de akte, waarbij een gemachtigde wordt 
gesteld tot het aangaan van huwelijksche voor
waarden, van de akte van huwelijkstoestem
ming, bedoeld in artikel 126, 2°., B. W., en van 
de akte, houdende machtiging tot de erkenning 
van een onwettig kind namens een der ouders 
of beiden. 

Curityba (ressort de staten Paraná en Santa 
Catharina): De bevoegdheid tot het opmaken 
van akten, houdende machtiging tot de aan
gifte van eene geboorte of een overlijden; van 
de akte, bedoeld in artikel 134 B. W. (huwelijk 
bij volmacht), van de akte, waarbij een ge, 
machtigde wordt gesteld tot het aangaan ~an 
huwelijksche voorwaarden, van de akte van 
huwelijkstoestemming, bedoeld in artikel 126, 
2°. , B. W., en van de akte, houdende mach
ciging tot de erkenning van een onwettig kind 
namens een der ouders of beiden. 

Para (ressort de staten Para en Maranbao): 
De bevoegdheid tot het opmaken van akten, 
houdende machtiging tot de aani,,ifte van eene 
geboorte of een overlijden, van de akte, bedoeld 
in artikel 134 B. W. (huwPlijk bij volmacht), 
van de akte, waarbij een gemachtigde wordt 
gesteld uot het aangaan van huwelijksche voor
waard1>n, van de akte van huwelijkstoestem
ming, bedoeld in artikel 126, 2°., B. W., en 
van de akte, houdende machtiging tot de erken
ning van een onwettig kind n"mens een der 
ouders of beiden. 

Pernamhuco (ressort cle staten Pernambuco, 
Parahyba en Alagoas) : De bevoegdheid tot 
het opmaken van akten, houdende machtiging 
tot de aangifte van eene geboorte of een over
lijden, van de akte, bedoeld in artikel 134 
B. W. (huwelijk bij volmacht), van de akte, 
waarbij een gemachtigde wordt gesteld tot het 
aangaan van huwelijksche voorwaarden, van 
de akte van huwelijkstoestemming, bedoeld in 
artikel 126, 2°., B. W., en van de akte, hou
dende machtiging tot de erkenning van een on-
v. ettig kind namens een der ouders of beiden. 

Porto Allegre (ressort de staat Rio-Grande
do-Sul, met uitzondering der stad Rio-Grande
do-Sul) : De bevoegdheid tot het opmaken van 
akten, houdende machtiging tot de aangifte 
van eene geboorte of een overlijden, van de 
akte, bedoeld in artikel 134 B. W. (huwelijk 
bij volmacht), van de akte, waarbij een gemach
tigde wordt iresteld tot het aangaan van hu
welijksche voorwaarden, van de akte van 
huwelijkstoestemming, bedoeld in artikel 126, 
2°., B. W., en van de akte, houdende machti
ging tot de erkenning van een onwettig kind 
namens een der ouders of beiden. 

Rio-de-Janeiro (ressort de Vereenigde Sta
ten van Brazilië) : De bevoegdheid om 
akten van den burgerlijken stand en andere 
burgerlijke akten op te maken en om de tus
schenkomst te verleenen bij de artikelen 99-
104 B. W. aan den kantonrechter opgedragen. 

Rio-Gmnde-do-Sul (ressort de stad) : De be
voegdheid tot het opmaken van akten, hou
dende machtiging tot de aangifte van eene 
geboorte of een overlijden, van de akte, be
doeld in artikel 134 B. W. (huwelijk bij vol
macht), van de akte, waarbij een gemachtigde 
wordt gesteld tot het aangaan van huwelijk
sche voorwaarden, van de akte van huwelijks
toestemming, bedoeld in artikel 126, 2°., B. W., 
en van de akte, houdende machtiging tot de 
erkenning van een onwettig kind namens een 
der ouders of beiden. 

Santos (ressort de stad) : De bevoegdheid tot 
het opmaken van akten, houdende machtiging 
t,ot de aangifte van eene geboorte of een over
lijden, van de akte, bedoeld in artikel 134 
B. W. (huwelijk bij volmacht) , van de akte, 
waarbij een gemachtigde wordt gesteld tot het 
aangaan van huwelijksche voorwaarden, van 
de akte van huwelijkstoestemming, bedoeld in 
artikel -126, -2°., B. W., en van de akte, hou
dende machtiging tot de erkenning van een 
onwettig kind namens een der ouders of beiden. 

Sao Paulo (ressort de staat Sao Paulo) : 
De bevoegdheid tot het opmaken van akten, 
houdende machtiging tot de aangifte van eene 
geboorte of een overlijden, van de akte, be
doeld in artikel 134 B. W. (huwelijk bij vol 
macht), van de akte, waarbij een gemachtigde 
wordt gesteld tot het aangaan van huwelijk
sche voorwaarden, van de akte van huwelijks
toestemrmng, bedoeld in artikel 126, 2°., B. W., 
en van de akte, houdende machtiging tot de 
erkenning van een onwettig kind namens een 
der ouders of beiden. 

Victoria (ressort de staat Espirito-Santo) : 
De bevoegdheid tot het opmaken van akten, 
houdende machtiging tot de aangifte van eene 
geboorte of een overlijden, van de akte, be
doeld in artikel 134 B. W. (huwelijk bij vol
macht), van de akte, waarbij een gemachtigde 
wordt gesteld tot het aangaan van huwelijksche 
voorwaarden, van de akte van huwelijkstoe
stemming, bedoeld in artikel 126, 2°., B. W" 
en van de akte, houdende machtiging tot de. 
erkenning van een onwettig kind namens een 
der ouders of beiden. 

CANADA. 

Montreal (ressort Canada en New-Found
land) : De bevoegdheid om notarieele akten 
op te maken. 

COLU111BIA. 

Barranquil/a (ressort de departementen At
lantico en Magdalena, het laatste zonder de 
provinciën Padilla en Valle de Upar) : De be
voegdheid om akten van den burgerlijken 
stand en andere burgerlijke akten op te maken 
en om de tusschenkomst te verleenen bij de 
artikelen 99-104 B. W. aan·den kantonrechter 
opgedragen. 

Bogo. a ( ressort het federaal district, de de
partementen Antioquia, Boyaca, Caldas, Cauca, 
Cundinamarca, Galan, Huila, Narino, Quesada, 
Santander, Tolima en Tundama, benevens de 
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intendenciën Meta, Alto, Caqueta en Putu
mayo): De bevoegdheid om akten van den 
burgerlijken stand en andere burgerlijke akten 
op te maken en om de tusschenkomst te ver
leenen bij de artikelen 99- 104 B. W . aan den 
kantonrechter opgedragen. 

Cartagena (ressort het <lepartement Bolivar) : 
De bevoegdheid om akten van den burger
lijken stand en andere burgerlijke akten op te 
maken en om de tusschenkomst te verleenen 
bij de artikelen 99- 104 B. W. aan den kanton-
rechter opgedragen. · 

Rio Hacha (ressort de provinciën Padilla en 
Valle de Upar van het departement Magdalena, 
benevens de intendencie Goajira) : De bevoegd
heid om akten van den burgerlijken stand en 
andere burgerlijke aktev op te maken en om. 
de tusschenkomst te verleenen bij de artikelen 
99- 104 B. W. aan den kantonrechter opge
dragen 

CUBA. 
Havana (ressort het eiland Cuba) : De be

voegdheid om akten van den burgerlijken 
stand en andere burgerlijke akten op te maken 
en om de tusschenkomst te verleenen bij de 
artikelen 99-104 B. W . aan den kantonrechter 
opgedragen. 

• DOMINICAANSCHE REPUBLIEK. 
St. Domingo (ressort de Dominicaansche 

Republiek) : De bevoegdheid om akten van 
den burgerlijken stand en andere burgerlijke 
akten op te maken en om de tusschenkomst te 
verleenen bij de artikelen 99---104 B. W. aan 
den kantonrechter opgedragen. 

ECUADOR. 
Guayaquil (ressort de Republiek Ecuador) 

De bevoegdheid om akten van den burger
lijken stand en andere burgerlijke akten op te 
maken en om de tusschenkomst te verleenen 
bij de artikelen 99-104 B. W. aan den kan
tonrechter opgedragen. 

HAÏTI. 
Port-au-Prince (ressort de Republiek Haïti): 

De bevoegdheid om akten van den burger
lijken stai,d en andere burgerlijke akten op te 
maken en om de tusschenkom.st te verleenen 
bij de artikelen 99-104 B. W. aan den kan
tonrechter opgedragen. 

MEXICO. 
Mexico City (ressort de Vereenigde Staten 

van Mexico) : De bevoegdheid om. akten van 
den burgerlijken stand en andere burgerlijke 
akten op te maken en om de tusschenkomst 
te verleenen bij de artikelen 99- 104 B. W. 
aan den kantonrechter opgedragen. 

PANAMA EN COSTA-RICA. 
Panama (ressort de Republieken Panama 

en Costa-Rica) : De bevoegdheid om akten van 
den burgerlijken stand en andere burgerlijke 
akten op te maken en om de tusschenkomst 
te verleenen bij de artikelen 99---104 B. W. 
aan den kantonrechter opgedragen. 

PERU. 
Lima (ressort de Republiek Peru) : De be

voegdheid om akten van den burgerlijken 
stand en andere burgerlijke akten op te maken 

en om de tusschenkomst te verleenen bij de 
artikelen 99---104 B. W. aan den kantov
rechter opgedragen. 

URUGUAY. 
Montevideo (ressort de Republiek Uruguay) : 

De bevoegdheid om akten van den burgerlijken 
stand en andere burgerlijke akten op te maken 
en om de tusschenkomst te verleenen bij de 
artikelen 99-104 B. W. aan den kanton
rechter opgedragen. 

AUSTRALI:ffi. 

AMERIKAANS CHE BEZITTING EN. 
Honolulu (res~ort de Hawaii-eilanden) : De 

bevoegdheid om akten van den burgerlijken 
stand en andere burgerlijke akten op te maken 
en om. de tusschenkomst te verleenen bij de 
artikelen 99- 104 B. W. aan den kanton
rechter opgedragen . 

AUSTRALISCHE STATENBOND EN NIEUW-ZEELAND. 

Sydney (ressort de Australische Statenbond 
en Nieuw-Zeeland) : De bevoegdheid om nota
rieele akten op te maken. 

3. De Consulaire .Rechtbanken te Dieddah, 
Amay, Co.nton, Shanghai, Tientsin, Teheran, 
Bangkok, Alexandrië, Caïro, Port-Saïd en Tanger 
zijn bevoegd tot handelingen, omschreven in 
artikel llo. der Consulaire Wet. 

Onze Ministers van Buitenlandsche Zaken 
en van Justitie zijn, ieder voor zooveel hem 
betreft, belast met de uitvoering van dit be
sluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan de Algemeene Rekenkamer en aan 
den Raad van State. 

Het Loo, den 19den November 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
VAN KARNEBEEK. 

De Minister van J ustitie, J. DoNNER. 
( Uitgeg. 2 Dec. 1926 ) 

19 November 1926. KONINKLIJK BESLUIT. 
Art. LXXXIT. Wet van 28 Mei 1925, 

S. 216. Dit art. is niet van toepassing op 
hen, die uitdrukkelijk van eenerijksregeling 
zijn uitgesloten ; het is opgenomen ten 
behoeve van hen, te wier aanzien in het 
geheel geen wachtgeldregeling bestaat. 

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

Mejuffrouw G. J. Rooseboom te Voorburg, 
eervol ontslagen onderwijzeres in de nuttige 
handwerken aan de Dr. H. Bavinckschool 
van de Vereeniging tot ~tichtin2; en instand
houding van scholen voor Gereformeerd lager 
onderwijs in het Noordelijk deel van Rotter
dam, krachtens art . LXXXVII van de wet 
van 28 Mei 1925 (S. 216) ter zake van het 
feit, dat het bestuur dier vereeniging heeft 
nagelaten haar bij haar ontslag een behoorlijk 
wachtgeld toe te kennen ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de ge
schillen van bestuur, gehoord, adviezen van 
22 September 1926, n°. 866 en van 27 October 
1926 n°. 866/180 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
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12 November 1926, n°. 12925 afd. L. 0. F. ; 
0. dat aan Mejuffrouw G. J. Rooseboom, 

die met ingang van 1 Juli 1926 eervol is ont
slagen als onderwijzeres in de nuttige handwer
ken aan de Dr. H. Bavinckschool te Rotterdam, 
door het bestuur van voornoemde schoor geen 
wachtgeld is toegekend; dat Mejuffrouw G. J. 
Rooseboom ter zake Onze beslissing heeft in
geroepen; 

0. dat art. LXXXVII, eerste lid. der wet 
van 28 Mei 1925 (S. 216) bepaalt, dat indien 
aan een ambtenaar, die wordt ontslagen op 
grond van opheffing van zijne betrekking of 
op grond van eene nieuwe organisatie van zijn 
dienstvak en t en aanzien van wien van Rjjks
wege een wachtgeldregeling niet is vastgesteld, 
door het lichaa1n in welks dienst hij was, geen 
of een naar zijn oordeel onvoldoend wachtveld 
wordt toegekend, hij binnen een maand na -het 
tijdstip, waarop het ontslag is ingegaa,1, t er 
zake Onze bP.slissing k~-n inrot·mlll ; dat Me
juffrouw G. J. Rooseboom vaste onderwijzeres 
was aan eene school. bedoolrl in art. 88 der 
Lager-Onderwijswet ·1920; dat ten aanzien 
van zulk eene onderwijzeres van Rijkswege bij 
art. 125 der Lager-Onderw~jswet 1920 eene 
wachtgeldregeling is vastgesteld ; dat weliswaar 
Mejuffrouw Rooseboom eene va.konderwijzeres 
was, terwijl het vijfde lid vm1 ar t. J 2f, bepaalt, 
dat dit artikel niet geldt voor hen, die a -.n eone 
bijzondere school uitsluitend belast zijn met 
het geven van onderwij s. hr!·zij in <'en niet in 
art. 2 genoemd vak, hetzij in een of meer der 
in dat artikel onder h tot en met k en r tot en 
met it genoemde vakken, doch dat op grond van 
de geschiedenis der wet moet worden aange
nomen, dat het voornoemde artikel LXXXVII 
niet van toepassing is op hen, die uitdrukkelijk 
van eene Rijksregeling zijn uitgesloten; dat 
immers dit artikel is opgenomen ten behoeve 
van hen, t en \VÏPr aanzien in het geheel geen 
wachtgeldregeling bestaat en niet ten behoeve 
van hen, die krachtens eene bestaande Rijks
wachtgeldregeling van wachtgeld uitdrukkelijk 
zijn uitgesloten; <lat mitsdien door Mejuffrouw 
Rooseboom niet op grond van de evengenoemde 
wetsbepaling Onze be~lissing te dezer zake kan 
worden ingeroepen ; 

Gezien de genoemde wetten ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

de appellante niet-ontvankelijk te-verklaren 
in haar beroep. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast. enz. 

22 November 1926. ARREST van den Hoogen 
R<tad. 

H et t elastegelegde, in hoofdzaak inhou
dende, dat de bestuurder van d en trein 
daarmede een op den tramweg stilstaand 
motorrijtuig, dat genoodzaakt was zich op 
den tram weg te bevinden, heeft aangereden, 
houdt niet de elementen van het bij art. 59 
van het Tranwegreglement omschreven 
strafbaar feit in. 

(Tramwegreglement art. 59.) 

Mrs. Jhr. de Savornin Lohman, Savelberg, 
F eith, Ort en Taverne. 

De Officier Yan Justitie bii de Arr.-Rechtbank 
te Utrecht, requirant van· cassatie t egen een 
vonnis van die R echtbank van den vjftien<len 
Juni 1926, waarb;j in hooger beroep, na ver
nietiging van een vonnis van het K antongerecht 
te Utrecht van 10 F ebruari 1926, de gerequircer
de G. v . d. B., is ontslagen van alle rechtsver
volging; (gepleit door M:r. G. ter Laan, advo
caat te Utrecht). 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer Ort ; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schrütuur : 
Schending van de artt. 1, 5, 9, 11 der Locaal

Spoor- en Tramwegwet, de artt. 59, 92 en 98 
van het Tra.mwegreglement e n art. 352 Sv., 
door niet-toepassing van eErstgenoemde arti
kelen en verkeerde toepassing van art. 352 
Sv.; 

Gehoord den advocaat van den gereq uireerde ; 
Gehoord den Advocaat-Generaal Besier, 

namens den Procureur-Generaal, in zijne con
clusie, strekkende tot enz. ; 

0. dat aan den gerequireerde bij oorspronke
lijke dagvaarding is telastegelegd, dat hij op 
den 30sten October 1925 des namiddags, om
streeks te 2½ uur te Zeist, als beambte, be
last met de bediening van een door electPiciteit 
bewogen en in dienstvaardigen staat zijnd 
voertuig der Oosterstoomtrammaatschappij, 
van welk voertuig de bewegende kracht uit
ging en met welk voertuig hij reed op den op 
den open ba.ren weg de 1 • Dorpstraat aldaar 
aangelegden tramweg (zijnde deze tramweg een 
spoorweg als bedoeld in art. lb der· Locaal
spoor- en Tramwegwet) daarmede, komende uit 
de richting het Rond, een in de richting het 
Rond op dien tramweg eerst rijdend en daarna 
daarop stilstaand vierwiel ig motorrijtuig ge
merkt : D.I. Z. 49200, hetwelk genoodzaakt 
was zich geheel of gedeeltelijk op dien tramweg 
t e bevinden , heeft aangereden ; 

dat de R echtbank het den gerequireerde 
telastegelegde, met uitzondering van de om
standigheid "dat het motorrijtuig genoodzaakt 
was zich gehecl of gedeeltelijk op dien tramweµ: 
t e bevinden" lieeft bewezen verklaard, - doch, 
oordeelende dat het bewezene bij g~en enkele 
wet of wettelijk voorschrift is strafbaar gesteld, 
den gereq uireerde te dier zake heeft ontslagen 
van alle rechtsvervolging ; 

0. ten aanzien van het middel van cassatie : 
dat tot toelichting daarvan is aangevoerd 

dat, naar requirants meening, de dagvaarding, 
voor zoover bewezen, a.lle elementen bevat van 
het strafbaar feit, omschreven in art . 59 van 
het Tramwegreglement; 

0. dat bij het als geschonden voorgesteld 
art. 59, hetwelk voorkomt in afdeeling III van 
het Reglement "van de treinen", en wel onder 
het opschrift "verplichtingen van den machinist 
of den wagenvoerder bij het voeren van een 
trein", verschillende voorschriften aan dien 
beambte worden gegeven betreffende hetgeen 
door hem bij het rijden ter voorkoming van 
ongelukken moet worden inachtgenomen, -ter
wijl bij art. 9 van de Locaalspoor- en Tram
wegwet overtreding van die bepaling strafbaar 
is gesteld; 

dat echter van het door den gerequireerde 
niet inachtgenomen zijn van eenig bij art. 59 
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gegeven voorschrift, in de bewezenverklaring 
niet wordt gewaagd - en dan ook ten onrechte 
door den requirant wordt g_.oordeeld dat het 
bewezene alle elementen vari het bij dat artikel 
omschreven strafbaar feit zoude inhouden ; 

dat het middel derhalve is ongegrond : 
Verwerpt het beroep. 

( Gewezen overeenkomstig de Concl. A dv. -Gen. 
M r. Besier. J 

22 N ovember 1926. ARREST van den H oogen 
R aad. 

Onder afval in den zin van a r t . 2 onder 
VIT der Hinderwet is t e verstaan o. a. 
hetgeen van een bestaanden voorraad of 
van bewerkt e of verwerkt~,. voorwerpen 
overblijft of afvalt, - alsmede voorwerpen 
die nagenoeg waardeloos zijn geworden, 
derhalve hetgeen niet meer wordt gebruikt 
en dientengevolge elders wordt bijeenge
bracht en bewaard - en wellicht ook nog 
voor verwerking kan in aanmerking komen. 
Hieronder valt oud ijzer. - Door de 
vermeldin~ aan het slot der t elastelegging 
,,zijnde hiJ , verdachte, hoofd der onder
neming" is met voldoende dtiidelijkheid 
aangegeven, dat de onderneming, waarvan 
de verdachte het hoofd is, de in die t elaste
legging bedoelde onderneming is. In de 
benaming van het st rafbare feit moet deze 
hoedanigheid van verdachte ook worden 
uitgedrukt. 

(Hinderwet art,t . 2 en 22.) 

Mrs. Jhr. de Savornin Lohman , Savelberg, Jhr. 
Feith, Ort en Taverne. 

J . v. H., requirant van cassatie tegen een 
vonnis van de Arr.-Rechtbank te Arnhem van 
den twee en twintigsten Juni 1926, waarbij in 
hooger beroep werd bevestigd een rnnnis van 
den Kantonrech+.er te Arnhem ,·an 14 April 
1926, bij hetwelk de requiran t ter zake van : 
"zonder de vereischte vergunning een ;n art. 2 
der Hinderwet omschreven inrichting in werking 
houden" , met aanhaling van de art t. 1, 2, 22 
en 33 der Hinderwet., 23, 23bis en 91 Sr., is 
veroordeeld tot een geldboete van t ien gulden 
en een vervangende hechtenis van vijf dagen. 

De Hooge Raad. enz. ; 
Gehoord het, verslag van den R aad$heer Ort ; 
Gelet op het middel , an cassatie, namens den 

requirant voorgesteld bij schriftuur : 
Schending ol' verkeerde toepassing van de 

artt. 423 en 425 Sv., junctis 1, 2 sub VIT en 
22a der Hinderwet (wet van 2 Juni 1876, 
S. 95, K. B. 15 December 1896, S. 222, en van 
de artt. 348 en 261 Sv., door te bevestigen het 
vonnis van den Kantonrechter te Arnhem van 
14 April 1926, waarbij de verdachte is schuldig 
verklaarJ aan : het zonder de vereischte ver
gunning eene in art. 2 der Hinderwet om
schreven inrichting in werking houden, terwijl 
in de dagvaarding alleen is t elastegelegd en dan 
ook bij het laatstbedoelde vonnis alleen is be
wezen verklaard, dat de verdachte zonder ver
eischte vergunning had in werking gehouden 

eene bewaarplaats van oud ijzer, terwijl oud 
ijzer niet valt onder "afval", genoemd in art. 2 
sub VII der Hinderwet en bovendien in de dag
va.arding wel staat vermeld dat de verdachte 
zou zijn hoofd der onderneming, doch niet staat 
aangegeven welke die onderneming is en dan 
ook evenmin dat de bewaarplaats werd ge
houden door de onderneming, waarvan de ver
dachte het hoofd is ; 

Gehoord den Advocaat-Generaal Besier, 
namens den Procureur-Generaal, in zijne con
clus ie , st1·ekkende dat enz. ; 

0 . dat bij het bevest,igd vonnis van den 
K ant onrechter ten laste van den requirant, 
met qualifaat ie en strafoplegging als voormeld, 
bewezen is verklaard, dat hij op 8 Februari 
1926 te Arnhem, zonder de vereischte vergun
ning heeft in werking gehouden op een terrein, 
zijnde perceel, kadastraal bekend gemeente 
Arnhem, sectie M. n°. 1670 en gelegen tusschen 
perceelen, plaatselijk gemerkt Amsterdamsche
weg n°. 38 en n°. 40, een bewaarplaats van oud 
ijzer, zijnde hij, verdachte, hoofd der onder
neming; 

0. ten aanzien van het middel van cassatie : 
dat t er t oelicht ing in hoofdzaak is aange

voerd, dat, ofschoon de in art. 2 VII der Hinder
wet gegeven opsomming niet als limitatief is 
aan te merken, en dus oud ii zer er onder zou 
kunnen vallen, echter rekening is t e houden 
met het karakter der wet en de in art. 1 ge
geven omschrijving der verboden inrichtingen, 
te weten : ,,die gevaar, schade of hinder kunnen 
veroorzaken " , - gelijk dan ook in eerstgenoemd 
wetsvoorschrift allerlei voorwerpen worden 
genoemd, die eenig gevaar voor besmetting 
kunnen opleveren , of voor de gezondheid 
schadelijk kunnen zijn, - hetgeen met oud 
ijzer niet het geval kan zijn, terwijl ook blijkens 
het naast elkander stellen van de woorden 
,,bewaring en verwerking" - al vat men "be
waring en verwerking" disjunctief op - de 
wetge ver heeft gedacht aan voorwerpen, die 
voor verwerking in aanmerking komen, hetgeen 
al evenmin met oud ijzer het gev al is, waaruit, 
dan ook zoude volgen dat analogie met de in 
het .artikel wèl genoemde voorwerpen ont breekt 
en oud ijzer niet onder afval mag worden ge
rekend ; dat voorts, waar in de dagvaarding 
wel is gesteld dat verdachte is hoofd der onder
neming, maar nièt van de onderneming, welke 
de bewaarplaats heeft in werking gehouden, 
het t elastegelegde, als niet vallende in de straf
bepa ling van art. 22 der wet, niet is een straf
baar feit; 

0. dat zoowel uit den t ekst als uit de ge
schiedenis der t otstandkoming van art. 2 VII 
der Hinderwet blijkt , dat met de uitdrukking 
,,afval" een algemeene omschrijving wordt ge • 
i,ieven van de daarmede bedoelde voorwerpen, 
en de daarna "met name" aangeduide zaken 
zijn vermeld, t er kenschet sing van hetgeen 
onder "afval" is te verstaan ; 

dat nu onder "afval " in den zin dier bepaling, 
blijkens de daa rin "met name" aami;eduide 
zaken, is te verstaan o. a . hetgeen van een bet 
staande voorraad of van bewerkte of verwerke
voorwel'pen overblijft of afvalt, - alsmede 
voorwerpen die nagenoeg waardeloos zijn ge
worden, derhalve hetgeen niet meer wordt 
gebruikt en dientengevolge elders wordt bij
eengebracht en bewaard, - en wellicht ook 
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nog voor verwerking kan in aanmerking komen ; 
terwijl dit alles het geval is met oud ijzer en dit 
derhalve onder "afval" te begrijpen is ; 

dat het middel in dit onderdeel derhalve is 
ongegrond; 

dat voorts, met voldoende duidelijkheid in 
de dagvaarding is aangegeven, dat de onder
neming, waarvan de verdachte het hoofd is, 
wa~ de door hem gehouden bi>waarpl !ats van 
oud ijzer, - zoodat het middel in dit onderdeel 
feitelijken grondslag mist ; 

0. ambtshalve : 
dat in de door den Kantonrechter in zijn 

vonnis gegeven beslissing, wèlk st rafbaar feit 
het bewezen verklaarde oplevert, geen melding 
wordt gemaa.kt van de blijkens art. 22 der 
Hinderwet voor d e strafbaarheid d1tarvan ver
eischte omstandigheid, dat de verdachte als 
hoofd der onderneming de meergenoemde in
richting heeft in werking gehouden, - zoodat 
dit vonnis te d>.en aanzien door de Rechtbank 
had moeten zijn vernietigd, en het bestreden 
vonnis op dit punt derhalve niet kan worden 
gehandhaafd ; 

Vernietigt het bestreden vonnis, doch alleen 
voorzoover daarbij is bevestigd het vonnis van 
den Kantonrechter, ten aanzien van de be
slissing w/.lk strafha1tr feit het bewezen ver
k,aarde volgens de wet oplevert ; 

Rechtdoemde krachtens art. 105 der wet op 
de R. 0.: 

Vernietigt het vonnis van den Kantonrechter 
te Arnhem in deze zaak gewezen, voor wat 
betreft voorme de bes1issing; 

Verklaart dat het bewezen vernlaarde op
levert: 

.. ,als hoofd der ondememin~ een in art.2 der 
B'nderwet omschreven inricnting in werking 
houden"· 

Verwerpt overigenA het beroep. 

{Gewezen overeenkmnstig de Conclusie 4d·t•. · 
Gen. Mr. BeBier.J (N. J.) 

22 November 1926. KONINKLIJK BESLUIT. 
Tegen eene mededeeling van den Minister 

aangaande het voorschot op de vergoeaing 
ingevolge art. 97 staat noch krachtens 
art. 99, lid 3, noch krachtens eene andere 
wetsbepaling beroep op de Kroon 9pen. 
- Over het tijdvak, gedurende hetwelk 
onderwijzers niet in het bezit waren van 
het in art. 107, l• lid, sub c bedoeld bewijs 
kan geen aanspraak op rijksvergoeding 
worden gemaakt. 

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

het Roomsch-Katholiek Kerkbestuur der Pa
rochie van den H. Martinus te Pannerden, 
tegen de beslissing van Onzen Minist er van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
8 Juni 1926, n°. 12497, afd. L . 0. F., tot vast
stelling der Rijksvergoeding, bedoeld in art. 97 
der Lager-Onderwijswet 1920, over het jaar 
1924 ten behoeve van de bijzondere lagere 
school aldaar, Dorp ; 

Gezien het advies van den Onderwijsraad 
(Afdeeling voor het algemeen vormend lager 
onderwijs en het bewaarschoolonderwijs) van 
11 September 1926, n°. 6585 A; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 

Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
3 November 1926, n°. 980; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
17 November 1926, n°. 13416, afd. L. 
0. F.; 

0. dat Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen bij zijne evengemelde be
slissing het bedrag der Rijksvergoeding voor 
de bovengenoemde school over 1924 heeft 
vastgesteld óp f 10,310.34, daarbij overwegende, 
dat, aangezien de leerkrachten L. Linssen
Platzer, J. H. M. Willems en F. H. de Groot 
respectievelijk op 3 Mei, 8 September en 10 
November 1924 in het bezit van het bewijs, 
bedoeld in art. 107, lid l, onder c der Lager
Onderwijswet 1920 kwamen, hunne jaarwedden 
eerst van die dagteekeningen af voor Rijks
vergoeding in aanmerking komen ; dat het 
schoolbestuur in beroep aanvoert, 1°. dat Onze 
Minister bij zijne bescrukking het voorschot 
over 1924 f 8.34 hooger hP-eft gesteld, dan 
het in werkelijkheid heeft bedragen, en 2°. dat 
ten onrechte vergoeding is geweigerd voor de 
tijdvakken, gedurende welke een drietal onder
wijzers niet in het bezit was van het bewijs, 
bedoeld in art. 107, lid 1, onder c der Lager
Onderwijswet 1920, daar art . 107 uitsluitend 
betrekking heeft op onderwijzers en geen enkele 
verplichting oplegt aan de schoolbesturen ; dat 
de den onderwijzers bij art. 107 opgelegde ver
plichting hare sanctie vindt in art. 436 Wetboek 
van Strafrecht ; dat een schoolbestuur alleen 
dan aansprakelijk zou kunnen worden gesteld 
voor de naleving van art. 107, lid 1, wanneer 
zulks uitdrukkelijk in de wet zou zijn vast
gelegd; dat echter een desbetreffende bepaling 
in de wet niet voorkomt ; dat de voorwaarden, 
waaraan moet worden voldaan, om voor Rijks
subsidie in aanmerking te komen, uitsluitend 
in de artikelen 89 tot en met 96 zijn vermeld; 
dat in art. 89, vierde lid, juncto art. 28, vijfde 
lid, der wet van art . 107 niet wordt gerept ; 
dat daarom z. i. nu i. c. aan alle wettelijke 
subsidievoorwaarden is voldaan, de Rijksver
goeding voor voornoemde onderwijzers niet 
over voormelde tijdvakken had mogen zijn 
geweigerd; 

0. met betrekking tot des appellants eerste 
bezwaar, dat dit niet is gericht tegen de vast
stelling door Onzen Minister van de Rijksver
goeding, doch tegen de daarbij aan het school
bestuur gedane mededeeling aangaande het 
voorschot, dat door dit bestuur over 1924 zou 
zijn genoten, doch dat dienaangaande noch 
krachtens art. 99, lid 3, der Lager-Onderwijswet 
1920, noch krachtens eene andere wetsbepaling 
beroep bij Ons openstaat ; 

0. ten aanzien van des appellants tweede 
bezwaar, dat de onderwijzers L. Linssen-Platzer, 
J . H.M. Willems en F. H. de Groot, gedurende 
de tijdvakken respectievelijk van 1 en 2 Mei 
1924, 1 tot en met 7 September 1924 en 1 tot 
en met 9 November 1924 niet in het bezit 
waren van het bewijs, bedoeld in art. 107, 
lste lid onder c der Lager-Onderwijswet .1920; 
dat zij derhalve niet tot het geven van bijzonder. 
onderwijs bevoegd waren, zoodat door het 
bestuur der school over genoemde tijdvakken 
geen aanspraak op vergoeding van hunne wed
den als onderwijzers kan worden gemaakt ; dat 
uit het bovenstaande voortvloeit, dat in dezen 
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geen beroep kan worden gedaan op de om
standigheid, dat het bezit van bedoeld bewijs 
niet in de artt. 89 tot en met 96 der wet uit
drukkelijk is verplichtend gesteld ; dat ook 
overigens bij de bestreden beslissing het bedrag 
der Rijksvergoeding met juistheid is berekend ; 

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

10. ten aanzien van het eerste bezwaar het 
schoolbestuur in zijn beroep · niet-ontvankelijk 
te Yerk!aren ; 

2°. ten aanzien van het tweede bezwaar, 
met handhaving van de beslissing van Onzen 
Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen van 8 Juni 1926, n°. 12497, afd. 
L. 0. F., het bedrag der Rijksvergoeding over 
1924 voor voornoemde school vast te stellen op 
f 10,310.34. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast, enz. (A. B.) 

23 November 1926. KONINKLIJK BESLUIT. 
Het vervangen van de gaslichtinstallatie 

door eene electrischelichtgeleiding,ofächoon 
de bestaande verlichting geen noemens
waard_ige reden tot klachten geeft, en het 
aanschaffen van een projectielantaarn gaan 
de normale eischen, aan het geven van 
lager onderwijs te stellen, te buiten ; 
derhalve vindt de aanvrage om beschik
baarstelling van gelden voor deze doelein
den geen steun in art. 72. 

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

den Raad der gemeente Nijmegen, tegen het 
besluit van Ged. Staten van Gelderland van 
4 Mei 1926, n°. 153, waarbij, met vernietiging 
van zijn besluit van 4 November 1925, n°. 7, 
is beslist, dat alsnog medewerking behoort te 
worden verleend voor het aanbrengen van een 
electrische lichtgeleiding en de aanschaffing van 
eene projectielantaarn ten behoeve van de 
bijzondere school voor gewoon lager onderwijs 
aan de Van Nispenstraat 35, uitgaande van de 
Vereeniging "School met den Bijbel" voor 
Gereformeerd lager onderwijs en meer-uitge
breid-lager-onderwijs aldaar ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
25 Augustus 1926, n°. 725 en van 3/9 November 
1926, n°. 725/193 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
18 November 1926, n° . 13396, afd. L. 0. F.; 

0. dat de Raad der gemeente Nijmegen bij 
besluit van 4 November 1925, n°. 7, o.a. 
afwijzend heeft beschikt op de aanvrage van 
het Bestuur van de aldaar gevestigde "School 
met den Bijbel voor Gereformeerd lager- en 
meer-uitgebreid-lager-onderwijs" om medewer
king overeenkomstig art . 72 der Lager-Onder
wijswet 1920 voor het aanbrengen van electri
sche verlichting in de school aan de Van Nispen
straat en voor het aanschaffen van eene pro
jectielantaarn ten behoeve van die school, uit 
overweging, dat het vervangen van de gas
verlichting door electrische verlichting, zijns 
inziens geheel overbodig is, mede in verband 
met den korten duur, voor welken van kunst
licht uitsluitend voor het onderwijs aan de 

leerlingen der school moet worden gebruik ge
maakt; dat eene projectielantaarn zijns inziens 
niet kan geacht worden te zijn begrepen in de 
volledige inrichting eener school, te minder, 
indien het geldt eene school voor gewoon lager 
onderwijs als de onderhavige; dat, nadat het 
schoolbestuur tegen dit besluit van Ged. Staten 
in beroep was gegaan, dit college bij besluit van 
4 Mei 1926, n° . 153, met vernietiging van het 
raadsbesluit heeft beslist, dat alsnog mede
werking behoort te worden verleend voor het 
aanbrengen van eene electrische lichtgeleiding 
en het aanschaffen van eene projectielantaarn 
ten behoeve van de vorengenoemde school, uit 
overweging, dat de aanleg van eene geleiding 
voor electrisch licht ter vervanging van de 
bestaande gasleiding als verandering van de 
inrichting der school en de aanschaffing van 
eene projectielantaarn als aanschaffing van 
een hulpmiddel bij het geven van onderwijs is 
aan te merken en dat een en ander kan geacht 
worden de grenzen door de normale eischen aan 
het geven van lager onderwijs gesteld, niet te 
overschrijden ; dat van dit besluit de Raad 
der gemeente Nijmegen bij Ons in beroep is 
gekomen, aanvoerende, dat hij er niet aan 
wude denken, in de gemeentescholen de gas
verlichting door electrische verlichting te ver
vangen ; dat dit gaat boven de normale eischen, 
welke ten deze mogen worden gesteld ; dat ook 
volgens de verklaring van het hoofd der school 
de bestaande gasverlichting voldoende is ; dat 
uit de aanvrage valt af te leiden, dat het 
schoolbestuur eene electrische installatie voor 
de school wenscht, teneinde bij het onderwijs 
eene projectielantaarn te kunnen gebruiken; 
dat eene projectielantaarn zijns inziens bij het 
g~ven van gewoon lager onderwijs niet wordt 
vereischt en dus niet kan worden geacht te 
zijn begrepen in de volledige inrichting eener 
lagere school ; dat de redactie van het bestreden 
besluit van Ged. Staten zou doen vermoeden, 
dat Ged. Staten meenen, dat het hier gelden 
zou eene school voor meer-uitgebreid-lager
onderwijs, terwijl zij is eene school voor gewoon 
lager onderwijs ; 

0. dat met den Raad der gemeente Nijmegen 
moet worden aangenomen, dat het aanschaffen 
van eene projectielantaarn ten behoeve van 
de bovengemelde school door het belang van het 
aan die school te geven lager onderwijs geens
zins wordt geboden ; dat ook het vervangen 
van de gaslichtinstallatie van die school door 
eene electrische lichtgeleiding in overeenstem
ming met het gevoelen van den gemeenteraad 
geacht moet worden de normale eischen, aan 
het geven van lager onderwijs te stellen, te 
buiten te gaan, aangezien uit de overgelegde 
stukken is gebleken, dat de bestaande verlich
ting geen noemenswaardige reden tot klachten 
geeft en het schoolbestuur de electrische licht
geleiding blijkbaar in de eerste plaats wenscht 
met het oog op het gebruik van eene projectie
lantaarn ; dat mitsdien de aanvrage van het 
schoolbestuur niet kan worden gegrond op 
art . 72, eerste lid, der Lager-Onderwijswet 1920; 
dat derhalve Ged. Staten ten onrechte hebben 
beslist, dat alsnog de gevraagde medewerking 
behoort te worden verleend ; 

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

met vernietiging van het bestreden besluit 
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van Ged. Staten, besluit van den Raad der 
gemeente Nijmegen van 4 November 1925, 
no. 7, te handhaven. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast, enz. (A. B). 

25 November 1926. BESLUIT, houdende be
palingen betreffende de draagwijze door 
militairen van ridderorden, eereteekenen 
en medailles. S. 38 3. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Gezien: 
A. het Koninklijk Besluit van 30 Mei 1913 

(Staa.tsblad n°. 196) betreffende · ,,het dragen 
van ridderorden en eereteekenen"; 

B. het Koninklijk Besluit van 6 Maart 1916 
n°. 83, betreffende "het instellen van een 
eereteeken ,vatersnood 1916"; 

C. het Koninklijk Besluit van 20 Januari 
1926 n °. 3, betreffende "het instellen van een 
eereteeken ,v atersnood 1926" en 

D. het Koninklijk Besluit van 20 Januari 
1926 n°. 26 betreffende de draagwijze van de 
medailles voor trouwen dienst van militairen 
beneden den rang van officier ; 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Oorlog, van Marine a. i., van Koloniën en van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 
26 Februari 1926, VI• Afd. n°. 57, van 10 
September 1926, Afd. B. (l• Bur.) n°. 54, van 
18 September 1926, 7° Afd. n°. 15 en van 
20 November 1926 n°. 8471, afdeeling Binnen
landsch Bestuur ; 
Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen : 

a. dat het bepaalde onder III van het 
Koninklijk Besluit, genoemd onder A, moet 
worden gelezen als volgt : ,,dat de onder I 
bedoelde eereteekenen, door militairen moeten 
worden gedragen op het lint" ; 

b. dat in het bepaalde in artikel 3 van de 
Koninklijke Besluiten genoemd onder B en C 
in stede van "aan een oranjelint" moet worden 
gelezen : ,,op of aan een oranjelint" ; 

c. dat de in artikel 2 onder 1 ° in de onder b 
genoemde Koninklijke Besluiten bedoelde eere
teekenen door militairen moeten worden ge
dragen op het lint ; 

d. dat het bepaalde onder a voor zoover 
betreft de militairen der zeemacht beneden 
den rang van officier, in werking zal treden 
op een nader door Ons te bepalen tijdstip. 

Onze Ministers van Oorlog, van Marine, van 
Koloniën en van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw zijn belast met de uitvoering van 
dit Besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van l'itate, de Kan
selarij der Nederlandsche orden en aan de 
Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den 25sten November 1926. 
WILHELMINA. 

De 1l!linister van Oorlog, LAMBO0Y. 
De Minister van Marine a.i., LAMBOOY. 

De ~l!linister van Koloniën, K0NINGSBERGER. 
De Min;ster van B;nnen!.. Zalren en Landbouw, 

J. B. KAN. 
( Uitgeg. 9 Dec. 1926.) 

25 November 1926. MISSIVE van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw 
aan de burgemeesters betreffende de 
adreseering van poststukken. 

Het heeft de aandacht van den Minister van 
Waterstaat getrokken, dat op vele kantoren 
der posterijen last wordt ondervonden van 
onduidelijke, althans onvolledige adre8seering 
van stukken, verzonden door officieele lichamen. 

Hoofdzakelijk wordt dit veroorzaakt, doordat 
in het adres dier stukken zeer dikwijls uitslui 
tend voorkomt de aanduiding van de gemeente, 
waarin de geadresseerde woonachtig i~, zonder 
dat de naam van het postkantoor van bestem
ming is vermeld. 

In het bijzonder bij verzending van stukken 
naar groote gemeenten, waarin meer dan één 
postinrichting met bestelling is gevestigd, 
ontstaat dientengevolge twijfel omtrent cle 
plaats van bestemming met als gevolg heen 
en weer verzenden en vertraging der corres
pondentie. 

Afgezien van het feit, dat een en ander voor 
afzenders en geadresseerden vaak onaangename 
gevolgen heeft,, behoeft het geen betoo~, dat 
bovenbedoelde wijze van adresseeren voor den 
postdienst onnoodigcn arbeid veroorzaakt. 

Verzoeken, door verschillende postdirecteuren 
gericht tot officieele personen en lichamen, 
om het juiste postadres (welk adres dan bij 
het verzoek werd opgegeven) op de stukken 
te plaatsen, hadden niet steeds het gewenscbte 
gevolg. 

In verband met het vorenstaande verzoek 
ik U te willen zorg dragen, dat het juiste post
adres op de stukken wordt vermeld en dat 
aan verzoeken te dien opzichte, uitgaande van 
postambtenaren, steeds zoovcel doenlijk wordt 
voldaan. 

Mocht het bij Uwe administratie voorkomen 
dat vragenlijsten worden verzonden of inlich
tingen worden gevraagd, waardoor een tijdelijk 
of blijvend contact ontstaat, dan zou wellicht 
steeds een extra-vraag kunnen worden gedaan 
aangaande het postadres. 

Ten slotte breng ik nog voor zoovccl noodig 
onder Uwe aandacht, dat voor zoover Uw 
eigen adres aanvulling behoeft met een post
aáres U dit op Uw briefhoofd of envelop gelieve 
te vermelden. (Gem. Stem.) 

26 November 1926. BESLUIT tot af- en over
schrijving van het Iste hoofdstuk op het 
llde hoofdstuk der begrooting van uit,
gaven van Nederlandsch-lndië voor het 
dienstjaar 1925 en omgekeerd. S. 386. 

29 November 1926, BESLUIT, houdende wij
ziging en aanvulling van het Rijkstelefoon
reglement 1919, vastgesteld bij Koninklijk 
besluit van ü December 1919 (Staatsblacl 
n°. 803), laatstelijk gewijzigd bij dat van 
28 Mei 1926 (Staatsblad n°. 155). S. 387. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
In aanmerking nemende, dat het wenschelijk 

is het Reglement voor den dienst der Rijks
telefoon, vastgesteld bij Koninklijk besluit van 
6 December 1919 (Staatsblad n°. 80:~), laat-

1 stelijk gewijzigd bij dat van 28 Mei 1926 
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(Staatsblad n°. 155), nader op eenige punten 
te w:\jzigen en aan te vullen ; 

Gelet op artikel 16 van de Telegraaf- en 
Telefoonwet 1904 (Staalsblad n°. 7); 

Op de voordracht van Onzen Mini ter van 
Waterstaat van 18 October 1926, n°. 3, afdee
ling Posterijen en Telegrafie ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
9 November 1926, n°. 24); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 22 November 1926, 
n° . 5, afdeeling Posterijen en Telegrafie; 
Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen : 

Art. 1. 1. a. Het bepaalde in artikel 7 
van het Rijkstelefoonreglement 1919 wordt 
vervangen door : 

"Beschikbaarstelling van inlerlocale geleidingen 

1. Ingeval naar het oordeel van den Direc
teur-Generaal der Posterijen en Telegrafie het 
verkeer zulks toelaat, kan tusschen twee kan
toren eene interlocale telefoon-dubbelgelei 
ding voortdurend dan wel gedurende een of 
meer uren per etmaal ten gebruike afgestaan 
worden voor het voeren van gesprekken, hetzij 
men opgeroepen wordt, dan wel zelf oproept. 

2. Interlocale geleidingen, die voortdurend 
ten gebruike zijn afgestaan worden "huurlijncn", 
die welke slechts voor één of meer uren per et
maal zijn afgestaan, worden "uurlijnen" ge
noemd. 

3. Door den Directeur-Generaal voornoemd 
worden vastgesteld de bepalingen omtrent de 
aansluiting van p"lrceelen van belanghebbenden 
aan de kantoren, tusschen welke een huurlijn 
of uurlijn in gebruik gegeven wordt, zoomede 
de overige bepalingen, welke in het belang van 
den dienst noodig geacht worden. 

4. In bijzondere gevallen kan de Directeur
Generaal voornoemd op de door hem te stellen 
voorwaarden toestaan, dat de huurlijn - voor 
zooveel noodig met medewerking van den 
concessionaris van het betrokken locale tele
foonnet - aan een der eindpunten rechtstreeks 
wordt doorverbonden naar het locale centraal
bureel. 

5. De ter beschikking van belanghebbenden 
gestelde huurl~jn of uurlijn mag niet zonder 
goedkeuring van den Directeur-Generaal voor
noemd, op eenigerlei wijze aan een ander ten 
gebruike worden afgestaan. 

6. De Directeur-Generaal voornoemd kan 
te allen tijde, indien hij zulks in het belang 
van den Rijksdienst noodig acht, de beschlk
baarstelling van huurlijnen en uurlijnen in
trekken. 

7. Bijaldien door omstandigheden, onaf
hankelijk van den wil van belanghebbenden, 
het gebruik van huurlijnen of uurlijnen is 
gestoord, heeft desverlangd wisseling van 
telefoongesprekken kosteloos plaats volgens de 
algemeene wettelijke voorschriften. 

8. Met inachtneming van het vorenstaande 
is de Directeur-Generaal bevoegd, onder goed
keuring van Onzen Minister van vVaterstaat, 
de voorwaarden en vergoedingen te bepalen 
voor het inschakelen van een derde kantoor 
in de huurlijn". 

b. Het bepaalde in artikel 31 wordt vervan
gen door: 

,,Beschikbaarstelling van interlor,ale gel,eidingen. 
(Huurlijnen en U,irlijnen). 

1. Voor het gebruik van een huurlijn is pe1 
jaar verschuldigd een bedrag van f 18000. 

2. Voor het gebruik van een uurlijn is per 
jaar verschuldigd : 

a . voor zooveel betreft de uren 9 v.m. tot 6 n.m. 
bij een gebruik van : 

l uur per dag . . . . . . . . . 
2 achtereenvolgende uren per dag 
3 
4 
5 
(j 
7 
8 

f 4,50(t 
" 8,000 
"10,50 
"13,00 
,, 15,00C• 
"16,500 
"17,000 
" 17,250 

b. voor zooveel betreft de nren 6 v.m. tot 9 v.m· 
en 6 n.m. tot 10 n.m. 

bij een gebruik van : 
1 uur per dag . . . . . 
2 achtereenvolgende uren per dag 
3 
4 

f 1200 
1750 
2100 
2400 

c. i·oor zoo-veel betreft de 11ren 10 n.m. fot 6 v.m. 
bij een gebruik van : 

l uur per nacht. . . . . . . . . . f 
2 achtereenvolgende uren per nacht 

720 
1080 
1440 
1800 
2100 
2250 
2325 

3 
4 
5 
6 
7 
8 ,, ,, ,, ,, ,, 2400 

3. Indien "uurlijnen'· gedurende niet ach
tereenvolgende uren in gebruik gegeven zijn, 
wordt het te betalen bedrag samengesteld uit 
de som van de bedragen, verschuldigd over 
de afzonderlijke tijdvakken van het gebruik. 

4. Indien de in artikel 7 bedoelde kantoren 
van elkander gelegen zijn op een hemelsbreed 
gemeten afstand van ten hoogste 15 K.M. of 
zooveel meer als de Directeur-Generaal der 
Posterijen en Telegrafie in bijzondere gevallen 
noodig acht, worden de onder 1, 2 en 3 bedoelde 
bedragen slechts voor 'f. berekend. 

5. De ingevol~e dit artikel verschuldigde 
bedragen zijn biJ vooruitbetaling per drie 
maanden te voldoen. 

6. De verbintenis voor een huurlijn wordt 
aangegaan voor twee achtereenvolgende jaren, 
na afloop waarvan de verbintenis stilzwijgend 
van jaar tot jaar wordt verlengd , tenzij uiterlijk 
drie maanden vóór het einde van den loopen
den termijn aan dan wel door den Directeur
Generaal voornoemd schriftelijk opzegging is 
geschied. 

7. De verbintenis voor een uurlijn wordt 
aangegaan voor één jaar, na afloop waarvan 
die verbintenis stilzwijgend van jaar tot jaar 
wordt verlengd, tenzij uiterlijk één maand voor 
het einde van den loopenden termijn aan dan 
wel door den Directeur-Generaal voornoemd 
schriftelijk opzegging is gesehled . 

8. Zoowel voor de huurlijnen als voor de 
uurlijnen gaat de verbintenis in op den dag, 
waarop de geleiding ter beschikkinll van be
langhebbende is gesteld. 

9. Met afwijking van het hiervoren be-
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paalde omtrent den duur van de verbintenis 
kan de Directeur-Generaal voornoemd op 
schriftelijk verzoek van belanghebbenden het 
gebruik van een huurlijn of uurlijn met den 
laatsten dag van het loopende gebruikskwartaal 
doen eindigen en belanghebbenden van hunne 
verplichtingen ter zake ontslaan. Aan een 
-0ntheffing van het abonnement kan evenredige 
terugbetaling van abonnementsgelden worden 
verbonden. · 

10. Indien ten behoeve van het afstaan 
van uurlijnen bijzondere technische voorûe
ningen moeten worden getroffen, komen de 
<laaraan verbonden kosten ten laste van den 
gebruiker''. 

2. a. Het bepaalde in artikel 21 wordt 
vervangen door : 

,,Abonnementsgesprekken. 
1. Tusschen twee bepaaldelijk aangewezen 

kantoren kunnen interlocale gesprekken bij 
abonnement worden toegelaten, voor zoover 
naar het oordeel van den Directeur-Generaal 
der Posterijen en Telegrafie het verkeer zulks 
toelaat. 

2. De abonnementen worden onderscheiden 
in dag- en nachtabonnementen. Dagabonne
menten worden aangegaan voor het voeren 
van gesprekken tusschen 6 uur v.m. en 10 uur 
n.m. en nachtabonnementen tusschen 10 uur 
n.m. en 6 uur v.m. 

3. Het abonnement geeft den geabonneer
den het recht op alle dagen op een overeen te 
komen tijd een gesprek te voeren gedurende 
ten minste 3 aohtereenvolgende minuten of 
zooveel maal 3 daarop volgende minuten meer 
als waarvoor het abonnement is aangevraagd 
en door den Directeur-Generaal voornoemd 
met het oog op de belangen van het telefoon
verkeer toelaatbaar wordt geacht." 

b. Het bepaalde in punt 4 van artikel 32 
wordt vervangen door : 

,,Abonnementsgesprekken. 
1. Voor een abonnement tot het voeren van 

interlocale gesprekken is bij vooruitbetaling 
per maand verschuldigd : 

a. voor zooveel betreft de uren 9 v.m. tot 6 n.m. 
bij een gebruik van : 

3 minuten (1 gesprekseenheid) . f 37,50 
6 achtereenvolgende minuten (2 ge-

sprekseenheden) . . . . . . ,, 75,-
9 achtereenvolgende minuten (3 ge-

sprekseenheden) . ,, 112,50 
12 achtereenvolgende minuten (4 ge-

sprekseenheden) . ,, 150,-
15 achtereenvolgende minuten (5 ge

sprekseenheden) . . . . . . . . ,, 187,50 
30 achtereenvolgende minuten (10 ge

sprekseenheden) . . . . . . .. ,, 300,-

11. gedurende de uren 6 v.m. tot 9 v.m. en 6 n.m. 
tot 10 n.m. 

bij een gebruik van : 
3 minuten (1 gesprekseenheid). .f 9,50 
6 achtereenvolgende minuten (2 ge-

sprekseenheden) . . . . . . ,, 18,75 
9 achtereenvolgende minuten (3 gè-

sprekseenheden) . . . . . ,, 25,-
12 achtereenvolgende minuten (4 ge-

sprekseenheden) ,, 30,-

15 achtereenvolgende minuten (5 ge
sprekseenheden) . . . . . . . . f 37,50 

30 achtereenvolgende minuten (10 ge-
sprekseenheden) . . . . . 62,50 

c. gedurende de uren 10 n.m. tot 6 v.m. 
bij een gebruik van 

3 minuten (1 gesprekseenheid) . f 6,25 
6 achtereenvolgende minuten (2 ge-

sprekseenheden) . . . . . ,, 12,50 
9 achtereenvolgende minuten (3 ge-

sprekseenheden) . . . . . ,, 18,75 
12 achtereenvolgende minuten (4 ge-

sprekseenheden) . . . . . ,, 25,-
15 achtereenvolgende minuten (5 ge

sprekseenheden) . . . . . ... ,, 31,25 
30 achtereenvolgende minuten (10 ge

sprekseenheden) . . . . . . . . ,, 50,-
2. Voor abonnementsgesprekken van langer 

dan 15 achtereenvolgende minuten en korter 
dan .een half uur of van langer dan een half 
uur en korter dan een uur worden de abonne
mentsbedragen door den Directeur-Generaal 
der Posterijen en Telegrafie, onder goedkeuring 
van Onzen Minister van Waterstaat, met be
langhebbenden overeengekomen. 

3. Indien het abonnement is toegestaan 
voor niet achtereenvolgende gesprekseenheden, 
wordt het abonnementsbedrag samengesteld 
uit de som van de bedragen verschuldigd voor 
de afzonderlijke tijdvakken, waarvoor men zich 
abonneert. 

4. Indien de betrokken kantoren vari. 
elkander gelegen zijn op een hemelsbreed ge
meten afstand van ten hoogste 15 K.M. of 
zooveel meer als de Directeur-Generaal voor
noemd in bijzondere gevallen noodig acht, 
worden de onder l, 2 en 3 bedoelde bedragen 
slechts voor 2 / 5 berekend. 

5. Het abonnement wordt aangegaan voor 
éPn maand en stilzwijgend van maand tot maand 
veilengd, tenzij uiterlijk 14 dagen voor het 
einde van den loopenden termijn het abon
nement aan dan wel door den Directeur
Generaal voornoemd schriftelijk is opgezegd. 

6. De Directeur-Generaal voornoemd beslist 
over geheele of gedeeltelijke ontheffing van 
het abonnl'mentsbedrag in geval van storing. 

7. Indien ten behoeve van het voeren van 
abonnementsgesprekken bijzondere techniscbe 
voorzieningen moeten worden getroffen komen 
de daaraan verbonden kosten ten laste van 
den geabonneerde." 

Art. II . a. In artikel 4, lste lid, worden 
de woorden : ,,en kunnen particuliere huis 
telefooninst.allaties op die aansluit,ing worden 
verbonden'', geschrapt. 

b. Het bepaalde in punt 21, van artikel 28, 
wordt vervangen door : 

,,Huistelefooninrichtingen (lijnkiezerinstalla
ties en automatische telefooninrichtingen) en 
andere toestellen of inrichtingen dan hiervoren 
zijn bedoeld, welke op een Rijksaansluiting 
worden verbonden, worden door het Rijk in 
gebruik gegeven op de voorwaarden en tegen 
de vergoedingen als door den Directeur-Gene
raal voornoemd onder goedkeuring van Onzen 
Minister van Water~taat, met inachtneming 
van de daaraan verbonden kosten, worden 
bepaald." 

c. He' bepaalde in punt 23, van artikel 28, 
wordt vervangen door : 
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"Huistelefooninrichtingen, niet door het Rijk 
in gebruik gegeven, welke vóór een door den 
Directeur-Generaal voornoemd te bepalen da
tum zijn tot stand gebracht, kunnen op een 
Rijksaansluiting worden verbonden tegen be
taling voor elk toestel, waarmede men over de 
Rijkslijnen lrnn spreken van f 5 per jaar". 

Art,. III. Punt 2 van artikel 27 wordt aan
gevuld met het volgende : ,.en berekend met 
inachtneming van het gemiddelde, dat voor 
dergelijke aansluitingen door he Rijk uit
gegeven moet worden." 

Art. IV. Aan artikel 27 wordt een nieuw 
punt, genummerd 10 toegevoegd, luidende als 
volgt: 

,,De DirE:cteur-Generaal voornoemd is be
voegd, onder goedkeuring van Onzen Minister 
van Waterstaat, de voorwaarden en vergoe
dingen vast te stellen voor de toelating van 
locaal telefoonverkeer tusschen een deel der 
op een Rijkstelefoonnet aangeslotenen en de 
aangeslotenen op een ander daarvoor in aan
merking komend net." 

Art. V. Aan artikel 32 wordt een nieuw 
punt, genummerd 6, toegevoegd, luidende al~ 
volgt: 

,,Draadlooze berichten. 
Voor de draadlooze telefonische uitzending 

van berichten, kan een Rijksstation en de 
telefoongeleiding naar dat station beschikbaar 
worden ge.•teld op de voorwaarden en tegen de 
vergoedingen, als door den Directeur-Generaal 
voornoemd onder goedkeuring van Onzen 
Minister van Waterstaat zal worden bepaald. 
De vergoeding zal worden berekend per ge
sprekseenheid van drie minuten of gedeelte 
daarvan, met een maximum van drie gulden 
per gesprekseenheid, behoudens Onze mach
tiging tot overschrijding van dit bedrag." 

Art. VI. Tusschen artikel 32bis en artikel 33 
wordt opgenomen een nieuw artikel, genum
merd 32ter, luidend_e als volgt : 

,, Voorzieningen in bijzondere gevallen. 

Voor zooveel voor het gebruik van voor het 
openbaar verkeer bestemde telefooninrichtin
gen bijzondere voorzieningen noodig zijn, stelt 
de Directeur-Generaal der Posterijen en 
Telegrafie, onder goedkeuring van Onzen 

. Minister van Waterstaat, daarvoor de noo
dige voorwaarden en vergoedingen vast." 

Art. VIT. De bij dit besluit in het Rijks
telefoonreglement 1919 aangebrachte wijzi
gingen en aanvullingen treden in werking op 
1 Januari 1927. 

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

Het Loo, den 29sten November 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, H. v. D. VEGTE. 
( Uitgeg. 13 Dec. 1926.) 

29 November 1926. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk Besluit van 4 Apr:! 1917 
(Staatsblad n°. 273) houdende bepalmgen ter 
uitvoering van de Zegelwet 1917. S. 388. 

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

1926 

Financiën van den 23 November 1926, n°. 95, 
Indirecte Belastingen ; 
Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen : 

Art. 1. In artikel 5 van Ons besluit van 
den 4 April 1917 (Staatsblad n°. 273), zooals 
dit luidt na de wijzigingen daarin gebracht bij 
Onze besluiten van 11 April 1918 (Staatsblad 
n°. 237), van 10 Juli 1919 (Staatsblad n°. 473) 
en van 26 Augustus 1926 (Staatsblad n°. 315) 
wordt de laatste zin gelezen als volgt : Op 
beide gedeelten is onder den bovenrand en 
boven den onderrand door een opdruk in 
zwarte kleur het bedrag van het recht éénmaal 
in letters en éénmaal in cijfers aangewezen. 

2. Dit besluit treedt dadelijk in werking. 
De volgens de vroegere voorschriften aange
maakte zegels blijven geldig. 

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

Het Loo, den 29sten November 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, DE GEER. 
( Uitgeg. 16 Dec. 1926.) 

30 November 1926. CENTRA.LE RA.AD VA.N 
BEROEP. 

De eerste dag van den in art. 125, 1 
P. W. 1922 genoemden termijn is de dag 
volgende op dien der verzending. - Onder 
de uitdrukking "binnen een maand" is, 
daar bezwaarlijk met gedeelten van een 
etmaal kan worden gerekend, niet anders 
te verstaan, dan dat gedu,rende een volle 
maand de indiening van een bezwaarschrift 
kan geschieden. 

De Centrale Raad van Beroep heeft dP- vol
gende uitspraak gegeven in zake : 

X, wonende te Y, klager, niet verschenen, 
tegen: 

den Pensioenraad, verweerder, voor welken 
ter open bare terechtzitting als gemachtigde 
is opgetreden: M. J. Jansen, hoofdcommies 
bij dien Raad, wonende te 's-Gravenhage. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord den boven

genoemden gemachtigde ; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding : 
0. dat verweerder bij beslissing van 18 Mei 

1926 - aan klager verzonden op 25 Mei 1926 -
diens aanvraag om pensioen heeft afgewezen ; 

0. dat klager een bezwaarschrift, d.d. 24 Juni 
1926 tegen voormelde b11slissing gericht, a,an 
verweerder heeft toegezonden ; 

0. dat verweerder, beschikkende op dit e
zwaarschrift, bij beslissing van 24 Augus,us 
1926 klager niet-ontvankelijk heeft verklaard, 
daar het bezwaarschrift - ingediend op 25 
Juni 1926 - niet hinnen den termijn van <ién 
maand, gesteld in art . 125, le lid der Pensioen
wet 1922, is ingediend; 

0. dat klager van deze laatste beslissing tij <lig 
in beroep is gekomen en bij klaagschrift - zich 
ook beroepende op art. 125, 2 dezer wet -
betoogd heeft, dat voormelde termijn niet, is 
overschreden ; 

0. dat verweerder bij contra-memorie hoeft 
aangevoerd, dat het bezwaarschrift niet - zoo
als klager beweert - op 24 Juni 1926, maar op 
25 Juni 1926 bij hem ingekomen is; 
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In rechte : 
0. dat art. 125, 1 der Pensioenwet 1922 be

paald. dat een bezwaarsclu:ift kan worden in
gediend "binnen een maand" na den datum 
van verzending der beslissing ; 

0. dat de eerste dag van dien termijn dus is 
de dag, volgende op dien der verzending, in 
deze 26 Mei 1926, en onder de uitdrukking 
"binnen een maand", daar bezwaarlijk met 
gedeelten van een etmaal kan worden gerekend, 
niet anders is te verstaan dan dat gedurende 
een volle maand de indiening van een bezwaar
sclu:ift kan geschieden, zoodat 25 Juni 1926 
was de laatste dag van den termijn ; 

0 . dat dus klager 's bezwaarsclu:ift, bij ver
weerder ingediend op 25 Juni 1926, voldoet 
aan den eisch van art. 125, 1 zoodat klager 
ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard is, 
en art. 125, 4 moet worden toegepast; 

R echtdoende in naam der Koningin: 
Vernietigt de bestreden beslissing ; 
Verklaart klager ontvankelijk in zijn tegen 

de beslissing van 18 Mei 1926 ingediend be
zwaar; 

Stelt de stukken in handen van verweerder, 
t en einde alsnog op het bezwaarsclu:ift een be-
slissing t e geven. (A. B.) 

1 D0Jember 1926. BESLUIT tot verlenging van 
den termijn, waarvoor een besluit van den 
Raad der Gemeente Apeldoorn d.d. 27 
Mei 1926 is geschorst. S. 389. 

Geschorst tot l JJfei 1927. 

1 December 1926. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het Staatsblad van de toe
treding van Finland tot het op 17 Juli 
1905 te 's Gravenhage gesloten verdrag 
betreffende de burgerlijke rechtsvordering 
(Staatsblad 1909, n°. 120). S. 390. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende, dat op 23 November 1926 op 

het Ministerie van Buitenlandsche Zaken heeft 
plaats gehad de onderteekening voor Finland 
van het proces-verbaal van toetreding, geopend 
krachtens het protocol, geteekend te 's-Gra
venhage op 4 Juli 1924 (Staatsblad 1926, n°. 205) 
en strekkende om de toetreding mogelijk te 
maken tot het op 17 Juli 1905 te 's-Gravenhage 
gesloten verdrag betreffende de burgerlijke 
rechtsvordering (Staatsblad 1909, n°. 120) door 
Staten, welke niet vertegenwoordigd zijn ge
weest op de Vierde in 1904 te 's-Gravenhage 
gehouden Internationale Conferentie nopens 
Internationaal Privaatrecht ; 

Overwegende, dat, krachtens de bepalingen 
van hoogergenoemd protocol, bedoeld Verdrag 
op 23 J anuari 1927 in werking zal treden voor 
zoover bètreft de betrekkingen tusschen N e
derland eenerzijds en Finland anderzijds ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 25sten No
vember 1926, Afdeeling Juridische Zaken en 
Directie van het Protocol, n°. 35400 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
voorzegde inwerkingtreding te doen bekend 

maken door de plaatsing van dit Besluit in 
het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zooveel 

hem betreft. belast met de uitvoering van het
geen ten deze wordt vereischt. 

's-Gravenhage, den l sten December 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
VAN KARNEBEEK. 

(Uitgeg. 16 Dec. 1926.) 

. 2 December 1926. BESLUIT, houdende vast
stelling van een Indisch burgerlijk pen
sioenreglement. S. 391. 

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

Koloniën van 26 October 1926, 9• Afd. Onderafd. 
AB n°. 15; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
23 November 1926 n°. 28) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 27 November 1926, 
9• Afdeeling, Onderafdeeling AB, n°. 21 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Va-st te stellen het bij dit besluit 

behoorend reglement op het verleenen van pen
sioenen aan burgerlijke landsdienaren in Neder
land8ch-Indië. 

2. Op den dag van inwerkingtreding van 
het bij artikel 1 bedoelde reglement vervallen, 
behoudens voor zoover dat reglement anders 
bepaalt, alle thans geldende reglementen en 
regelingen omtrent het verleenen van pensioenen 
aan hen op wie eerstbedoeld reglement van 
toepassing zal zijn. 

3. Ten aanzien van hen, aan wie pensioen 
wordt, of werd toegekend op den voet van het 
bij dit besluit vastgesteld reglement of van de 
in het vorig artikel bedoelde reglementen of 
regelingen, na een ont~lag uit den Nederlandsch
Indischen dienst, ingegaan op of na 1 Februari 
1925, te bepalen, dat indien de Bezoldigings
regeling Burgerlijke Landsdienaren 1925 t In
disch Staatsblad n'·. 13) geleid heeft tot een 
verhooging van de bezoldiging, verbonden aan 
een bepaalde door hen te "'voren bekleede be
trekking, bij het vaststellen van hunnen pen
sioengrondslag zal worden gehandeld, dan wel 
de vastgestelde pensioengrondslag zal worden 
herzien, naar den maatstaf alsof genoemde Be
zoldigingsregeling op 1 Februari 1922 ware in 
werking getreden. 

4. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den dag na dien van afkondiging in het 
Staatsblad van Nederlandsch.-Indië en werkt 
terug tot 1 Februari 1925. 

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

·s-Gravenhage, den 2den December 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Koloniën, KoNINGSBEROER. 
1 Uitgeg. 21 Dec. 1926.) 

REGLEMENT op het verleenen van pensioenen 
aan burgerlijke landsdienaren in Keller
landsch-1 ndië. 

Art. 1. l. Dit reglement verstaat onder 
burgerlijke landsdienaren allen, die door het 
daartoe bevoegd Landsgezag zijn aangesteld 
tot eenig burgerlijk ambt, waaraan eene vaste 
jaarlijksche of maandelijksche bezoldiging ten 
laste van de begrooting van Nederlandsch-Indië 
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is verbonden, en wier indienststelling niet 
krachtens uitdrukkelijke bepaling of uit den 
aard der opgedragen werkzaamheden als tijde
lijk te beschouwen is. 

2. Voor de toepassin$ van dit reglement 
worden mede als burgerliJke landsdienaren be
schouwd de Roomsen-Katholieke geestelijken. 
voor zoover zij bezoldigd worden ten laste van 
de begrooting van N erler/,a,ndsch-l ndië. 

2. 1. Als dienst'ijcl komt in aanmerking de 
tijd na het vervullen van het achttiende levens
jaar, 

a. gedurende welken als burgerlijk lands
dienaar bezoldiging, voorloopige bezoldiging, 
wachtgeld of nonactiviteitstraktement is ge
noten; 

De tijd, doorgebracht onder genot van 
verlofbezoldiging met buitenlandsch ver
lof wegens langdurigen dienst of met daar
voor in de plaats tredend binnenlandsch 
verlof, of met buitenlandsch verlof wegens 
ziekte, telt voor de helft van den duur 
van dat verlof, tot een maximum van 
anderhalf jaar voor elk verlof, behoudens 
verlenging van dit maximum ingevolge 
het bepaalde in § g. 

De tijd, gedurende welken wachtgeld of 
nonactiviteitstraktement is genoten, telt 
jaar voor ja.ar, wanneer hij is doorgebracht 
binnen de keerkringen en voor de helft, 
wanneer hij is doorgebracht buiten de keer
kringen. Die tijd komt in de gevallen, dat 
wachtgeld is toegekend om andere redenen 
dan wegens intrekking van de betrekking 
of zoodanige verandering dan wel inkrim
ping van den dienst, waarbij de betrokkene 
werkzaam was, -dat diens diensten over
bodig zijn geworden, telkens voor niet 
langer dan één jaar in aanmerking, be
houdens dat, wanneer gedurende dien tijd 
in Nederlandsch-lndië doorloopende dienst
verricht ingen zijn bewezen, welke ten
minste één maand hebben geduurd en 
waarvoor een toelage of daggeld ten laste 
van de begrooting is genoten, deze tijd 
steeds in aanmerking komt, en niet mede
tel t voor de berekening van het bedoelde 
jaar. 

Onder een en ander is echter niet be
grepen de tijd, gedurende welken burger
lijke landsdienaren als lid van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal verlofbezol
diging dan wel wachtgeld hebben genoten. 

b. gedurende welken door burgerlijke lands
dienaren, die onderstand genieten, dan wel 
zonder inkomsten ten laste van de begrooting 
van Neclerlandsch-lndië zijn, doorloopende 
dienstverrichtingen zijn bewezen, welke ten 
minste één maand hebben geduurd en waar
voor !'.en toelage of daggeld ten laste van die 
begrooting is genoten ; 

c. gedurende welken iemand, zonder burger
lijk landsdienaar te zijn, burgerlijke bezoldiging, 
toelage, daggeld of andere doorloopende in
komsten ten laste van · de begrooting van 
Neclerlandsch-lndië heeft genoten, mits die 
tijd onmiddellijk is gevolgd door een aanstel
ling, die hem den staat van burgerlijk lands
dienaar verleend heeft, of wanneer hij niet on
middellijk door zoodanige aanstelling gevolgd 
is, tenminste één jaar achtereen heeft geduurd ; 

Deze tijd telt van den eersten· dag der 

maand, volgende op die, waarin de we1·k
zaamheden zijn aangevan~en tot het einde 
van de maand, waarin zij zijn geëincügd. 

Hieronder is, behoudens hetgeen onder / 
wordt bepaald, niet begrepen de tijd, ge
durende welken personen, voor den In
dischen dienst ter beschikking van den 
Gouverneur-Generaal _ gesteld, inkomsten 
hebben genoten vóór den dag van hun aan
komst in Neder/,a,ndsch-lndië. 

d. anders dan als burgerlijk landsaienaar 
doorgebracht in eenigerlei dienst, welke in het 
algemeen in aanmerking kan komen voor pen
sioen of gagement ten laste van de Nederland
sche Staatsbegrooting, van de begrootingen 
van Neder/,a,ndsch-lndië, Surina1ne en Curaçao, 
of van door de Regeeri.ng in het leven geroepen 
fondsen, doch niet met dergelijk pensioen of 
voortdurend gagement beloond is of kan 
worden: 

hetzij uit hoofde van zijnen te korten duur; 
hetzij omdat door den overo-ang in Neder

landsch-Indischen burgerlijken dienst het recht 
op pensioen of gagement verloren ging ; 

hetzij omdat die tijd is voorafgegaan aan de 
inwerkingtreding van de bepalingen, die aan 
dergelijken dienst pensioen hebben verbonden, 
tenzij terzake van dien dienst pensioen ten laste 
van andere geldmiddelen dan de genoemde is 
toegekend; 

een en ander mits die dienst gevolgd zij door 
een voor Indisch burgerlijk pensioen geldigen 
diensttijd van tenminste vijf jaar of door een 
eervol ontslag uit den Indischen burgerlijken 
dienst wegens welbewezen ziels- of lichaamsge
breken, die niet het gevolg zijn van eigen moed
willige handelingen of ongeregeld gedrag ( ter 
beoordeeling van de Regeering) ; 

Bij de berekening van den termijn van 
vijf jaren komt, mede in aanmerking de 
tijd, door militaire landsdienaren doorge
bracht in Nederlandsch-Indischen burger
lijken dienst, mits die dienst niet met 
militair pensioen kan worden vergolden, 
niet is onderbroken en daarop onmiddellijk 
gevolgd is eene aanstelling tot burgerlijk 
landsdienaar. 

De in het eerste lid van deze paragraaf 
bedoelde diensttijd wordt ten aanzien van 
officieren van het Leger of der Marine, 
die in Nederlandsch-lndischen burgerlijken 
dienst zijn overgegaan, verminderd met 
anderhalf jaar, ingeval zij eene betrekking 
bekleeden of bekleed hebben, waarvoor 
eene academische of daarmede ge lij kge
stelde opleiding wordt geëischt. 

De in deze paragraaf bedoelde diensttijd 
telt jaar voor jaar, wanneer hij is doorge
bracht binnen de keerl,.ringen en voor de 
helft, wanneer hij is doorgebracht buiten 
de keerkringen. 

e. doorgebracht in eenige betrekking of 
eenigerlei dienst, aie op zichzelf geen uitzicht 
gaf op pensioen als bedoeld in het eerste lid 
van paragraaf d, maar die, na een latere be
noeming tot een betrekking wel uitzicht gevende 
op dergelijk pensioen. voor de berekening 
daarvan zou hebben medegete.ld of daarvoor 
geldig zou kunnen zijn of worden gemnakt ; 

Deze diensttijd komt in aanmerking 
onder dezelfde beperkingen als gesteld zijn 
voor het in aanmerking komen van den 
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in para11:rnaf d genoemden t ijd en op de 
wij ze, vermeld in het laatste lid van die 
paragraaf. 

r. gedurende welken voor d•m Nederlandsch
I ndischen dienst aangénomen per onen voor en 
in onmiddellijke aansluiting aan hunne uit
zending, in Nederland of elders ten behoeve 
van dien dienst ztn werkzaam geweest in op
dracht van den Minister van Koloniën ; 

Deze tijd komt În aanmerking op de wijze 
vermeld in het laatste lid van paragraaf d 
en, voor zoover hij niet onmiddellijk is 
gevolgd door een aanstelling tot burger-
1 ijk ambtenaar of eene aanwijzing (be
schikbaarstelling van den Minister van 
K oloniën) om als zoodanig te ,~orden be
noemd, alleen dan indien hij met inbegrip 
van den diensttijd onmiddellijk na uit
zending tenminste een jaar bedraagt. 

(}, gedurende welken burgerlijke lands
dienaren als lid van de Eerste Kamer der Staten 
Generaal buiten Nederlandsch-lndié verblijf 
hebben gehouden of aan hen bij Koninklij k 
besluit of ingevolge Koninklijke machtiging 
werkzaamhedPn buiten Nederlandsch-lndië zijn 
opgedragen, onverschillig of daaraan al dan 
niet eenige belooning was verbonden. 

Deze tij d telt, onverschillii of hij samen
valt met den tijd bedoeld m het tweede 
en derde lid van paragraaf a, jaar voor 
jaar, wanneer hij is doorgebracht binnen 
de keerkringen en voor de helft, wanneer 
hij is doorgebracht buiten de keerkrin;en. 

2. Bij de berekening van den voor pensioen 
ieldenden diensttijd wordt het eindcijfer tot 
Jaren en maanden afgerond. Overschietende 
dagen worden voor een volle maand gerekend. 

3. Voor de geldigmaking van diensttijd als 
bedoeld in de paragrafen c; d, e en f van het 
eerste lid van dit artikel moet de betrokken 
burgerlijke landsdienaar onder overlegging van 
alle op dien diensttijd betrekking hebbende 
bescheiden binnen één jaar nadat hij den staat 
van burgerlijk landsdienaar heeft verkregen 
het ver zoek doen aan den Directeur van l!"'inan
cirn. De R oomsch-Katholieke geestelijken, 
voor zoover zij bezoldigd worden ten laste van 
de begrooting van Nederlandsrh-lndi• richten . 
zoodanig verzoek tot den Gouverneur-Generaal. 

3. 1. Dit reglement verstaat order pensioen
grondslag een bedrag gelijk aan de hoogste 
maandelijksche bezoldiging gedurende vier en 
t wint ig of zes en dertig maanden genoten, al 
naar gelang die bezoldiging f 1000 of minder, 
dan wel meer dan f 1000 heeft bedragen. 

2. Indien de hoogste maandelijksche be
zoldiging niet is genoten gedurende vier en 
twintig of gedurende zes en dertig maanden, 
strekt tot pensioengrondslag een bedrag gelijk 
aan het gemiddelde van de hoogste en de naast 
daarbij komende maandelijksche bezoldigingen, 
i n het eerste geval berekend over vier en t,vintig 
maanden en in het tweede geval over zes en 
dertig maanden. 

3. Wanneer het overeenkomstig het voor
gaand lid berekend gemiddelde over zes en 
dertig maanden lager is dan de pensioengrond
s lag, die verkregen zon zijn indien de maande
lijksche bezoldiging niet boven f 1000 ware 
geklommen, wordt het pensioen naar dien 
grondslag berekend. 

4. Waar de in dit ar t ikel gestelde maatstaf 

ontbreekt, strekt tot pensioengrondslag een 
bedrag ~elij k aan de middelsom der genoten 
maandehjksche bezoldiging. 

5. Bij de bepaling van een pensioengrond 
slag wordt met de totaalsom der per kalender 
maand genoten inkomsten rekening gehouden. 

6. Ingeval een burgerlijk landsdienaar, die 
bereids recht op pensioen kan doen gelden, 
's Lands dienst moet verlaten in verband met 
opheffing van de betrekking of inkrimping van 
den dienst waardoor zijn diensten overbodig 
zij n geworden, strekt tot pensioengrondslag 
een bedrag gelijk aan de laatste maandelijksche 
bezoldiging onafhankelijk van den duur waar 
over deze genoten is, tenzij de grondslag, be
rekend naar de verdere bepalingen van dit ar
t ikel, hooger mocht zijn. 

7. Voor de burgerlijke landsdienaren, die 
op den voet van artikel 6, eerste lid , onder D, 
van dit reglement, wegens volstrekte ongeschikt 
heid voor verderen dienst in of door de uit
oefening van hun ambt of ter zake van die uit 
oefening ontstaan, recht op verhoogd pensioen 
kunnen doen gelden, strekt tot pensioengrond
slag de hoogste maandelijksche bezoldiging, 
welke zij genoten hebben dan wel genoten 
zonden hebben, indien zij niet ten gevolge van 
de omstandigheden, welke tot die ongeschikt
heid hebben geleid, verhinderd zouden zijn ge
worden tot het tijdstip waarop zij eervol uit 
den Nederlandsch-Jndischen dienst werden 
ontslagen, doorloopende dienstverrichtingen te 
bewij7.en in de laat-stelijk door hen bekleede 
betrekking. 

4. 1. Dit reglement verstaat onder ~ezoldi 
ging de aan de hoofdambt en verbonden vaste 
t raktementen, zonder bijberekening van toe
lagen, indemniteiten, emolnmenten, wissel
vallige inkomsten of andere voordeelen, tenzij 
uitdrukkelijk door Ons of door den Gouverneur
Generaal ten aanzien van zoodanige bijbereke
ning anders is bepaald. 

2. Met bezoldiging worden gelijk gesteld: 
a. de personeeTe toelagen, die ingeval van 

reorganisatie van een diensttak worden toege
legd ter vervanging van vroeger genoten of 
in uitzicht gestelde inkomsten, welke voor de 
berekening van pensioen in aanmerking kwa
men; 

b. de inkomsten, genoten door burgerlijke 
ambtenaren, die in het genot zijnde van wacht
geld, nonactiviteitstraktement of voorloopige 
bezoldiging, doorloopende dienstverrichtingen 
bewijzen, waarvoor zij tevens een toelage of 
daggeld ten laste van de begrooting van Neder-
landsch-lndië genieten. . 

3. Ten aanzien van de door ~ewezen E uro
peesche onderwijzers of leeraren bJj het bijzonder 
onderwijs in Nederland.sch-lnd,ië als zoodanig 
genoten inkomsten , worden als bezoldiging aan 
gemerkt de pensioengrondslagen die voor hen 
geiolden hebben krachtens de op deze onder
wiJzers of leeraren betrekking hebbende pen
sioenreglementen. 

5. 1. De burgerlijke ambten worden met 
betrekking tot de daaraan verbonden rechten 
en aanspraken op pensioen door den Gouver
neur -Generaal ingedeeld in drie groepen, te 
onderscheiden als pensioensgroep P. , pensioens
groep B en pensioen groep C. Bij deze indeeling 
worden de ambten, voorkomende in de bezol
digingsstaten A, B en C, behoorende b!i de 
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Bezoldigingsregeling BurgerlijkE' Landsdienaren 
1925 (Indisch Staat,blad n<. 4-3 \, zooveel moge
lijk opgenomen onderscheidenlijk in de pen
sioensgroep A, de pensioensgroep B en de pen
sioensgroep C. 

2. Bij wijziging in de indeeling in het eerste 
lid van dit artikel bedoeld, waarvan overgang 
van de pensioensgroep B naar de pensioens
groep A, of van de pensiotnsgroep C naar één 
der pensioensgroepen B of A het gevolg is, 
blijven toepasselijk ten opzichte van de op het 
tijdstip van ingang dier wijziging in de betrekke
lijke ambten dienende burgerlijke landsdienaren 
de voorschriften van dit reglement betreffende 
de pensioensgroep, waartoe het ambt voor de 
wijziging behoorde. 

6. l . Burgerlijke landsdienaren, die eervol 
uit den Nederlandsch-lndischen dienst ont
slagen zijn, hebben recht : 

A. op 1wrmaal pensioen : 
in de pensioensgroep A na een diensttijd van 

30 jaar en het bereiken van een leeftijd van 
50 jaar in 's Lands dienst; in de pensioensgroep 
B na een diensttijd van 25 jaar en het bereiken 
van een leeftijd van 47 jaar in 's Lands dienst; 
in de pensioensgroep C na een diensttijd van 
20 jaar en het bereiken van een leeftijd van 
45 jaar in 's Lands dienst; 

B. op verminderd pensioen : 
a. indien aan de onder A genoemde dienst

tijden ten hoogste vijf jaar ontbreken en de 
daar genoemde leeftijden in 's Lands dienst 
zijn bereikt ; 

b. indien aan de onder A genoemde dienst
tijden meer dan vijf doch ten hoogste tien jaar 
ontbreken en de daar genoemde leeftijden in 
's Lands dienst met minstens evenveel jaar 
zijn overschreden als er meer dan vijf jaar aan 
de diensttijden ontbreken ; 

C. op vermeerderd pensioen : 
indien de onder A genoemde diensttijden zijn 

overschreden en de daar genoemde leeftijden 
in 's Lands dienst zijn bereikt ; 

D. op verhoogd pensioen : 
indien zij uit hoofde van wonden of gebreken, 

bekomen in of door de uitoefening van hun 
ambt of ter zake van die uitoefening, tenge
volge van gewelddadige aanranding of verzet 
of van met gevaar gepaard gaande dienstver
richtingen volstrekt ongeschikt zijn verklaard 
langer te dienen, naar daartoe door den Gouver
neur-Generaal of, ten aanûen van hen, die 
buiten Nederlandsch-lndië vertoeven, door den 
Minister van Koloniën te stellen regelen. 

2. Aan burgerlijke landsdienaren kan na 
eervol ontslag uit 's Lands dienst evenredig 
pensioen worden verleend, indien : 

a. zij een diensttijd hebben van tenminste 
tien jaar en ongeschikt worden geacht voor 
verderen dienst ; 

b. zij een diensttijd hebben van tenminste 
vijf j ::.ar en uithoofde van welbewezen ziels- of 
lichaamsgebreken voor verderen dienst onge
schikt zijn verklaard naar daartoe door den 
Gouverneur-Generaal of, ten aanzien van hen, 
die buiten Nederlandsch-lndië vertoeven, door 
den Minister van Koloniën te stellen re
gelen; 

c. het eervol ontslag werd verleend wegens 
eene benoeming tot Hoofd van een veparte
ment van Algemeen Bestuur in Nederland. 

7. 1. Het maandelijksche pensioen bedraagt: 

a. voor normaal pensioen ::16 % van den 
pensioengrondslag ; 

b. voor verminderd pensioen het voor nor
maal pensioen bepaald percentage van den 
pensioengrondslag, verminderd naar reden van 
2 % van dien grondslag per jaar voor den dienst
tijd, welke aan de in artikel 6, eerste lid, onder 
A, van dit reglement genoemde diensttijden 
ontbreekt; 

c. voor vermeerderd pensioen het voor nor
maal pensioen bepaald percentage van den 
pensioengrondslag, vermeerderd naar reden 
van 2 % van dien grondslag per jaar voor d<.in 

• diensttijd, waarmede de in artikel 6, eerste lid, 
onder A, van dit reglement genoemde dienst
tijden zijn overschreden tot een maximum van 
46 % van den grondslag ; 

d. voor verhoogd pensioen 46 % van den 
pensioengrondslag ; 

e. voor evenredig persioen het percentage 
van den pensioengrondslag, dat tot het voor 
normaal pensioen vastgesteld percentage in ge
lijke verhouding staat, als de voor pensioen 
tellende diensttijd tot, de in a.rtikel (', eerste lid, 
onder A, van dit reglement genoemde dienst
tijden. 

2. Het pensioen kan niet meer bedragen 
dan f l 000 's maands. 

f.. Het pensioen wordt verleend door of 
vanwege den Gouverneur-Generaal indien de 
burgerlijke landsdienaar zich ten tijde van zijn 
ontslag in Nederlandsch-lndië bevindt of bij 
de in artikel lO van dit reglement bedoelde 
aanvraag te kennen geeft zich aldaar metter
woon te zullen vestigen; anders door den Mi
nister van Koloniën. 

9. Bij eerste aanstelling wordt de leeftijd 
van den burgerlijken landsdienaar in het des
betreffend besluit vermeld ; indien geen bewijs 
omtrent den leeftijd kan worden geleverd, wordt 
deze door den betrokken gezaghebbendE' daarbij 
naar schatting bepaald : zoonoodig kan het be
trokken diensthoofd later den leeftijd opnieuw 
vaststellen, indien aan de hand van over te 
leggen bescheiden, ter beoordeeling van dat 
diensthoofd, alsnog bewijs omtrent den leeftijd 
wordt geleverd. 

tl}. 1. Zij, die in het genot van pensioen 
wenschen te worden gesteld, moeten een schrif
telijke aanvraag daartoe indienen aan den 
Directeur van Financiën in Nederlandsch-Iridië 
of, wanneer zij zich in Europa bevinden, n,an 
den Minister van Koloni"n. De Roomsch
Katholieke geestelijken, voor zoover zij be
zoldigd worden ten laste van de begrooting 
van Nederlandsch-lndië, dienen eene zoodanige 
aanvraag in Nederlandsch-lndië in bij den 
Gouverneur-Generaal. De aanvragers leggen 
daarbij over : 

a. een door de Algemeene Rekenkamer in 
Ned•rlandsch-lndi, met behulp der bij haar 
aanwezige bescheiden geverifieerden dienst
staat, bevattende, voor ,;:ooveel mogelijk, de 
gegevens, die voor de berekening van het pen
sioen noodig zijn; het wodel van dien staat 
wordt door den Gouverneur-Generaal vastge
steld; 

b. eene verklaring, dat alle gouvernements
stukken, zoowel oorspronkelijke als afschrif
ten, uittreksels of minuten, welke zij onder zich 
mochten hebben, ter beschikking zijn gesteld 
van de Regeering of dat zij geen zoodanig 
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stukken onder zich hebten ; deze verklaring 
kan ook in de aanvraag worden opgenomen ; 

c. eene door den bevoegden ~ezaghebbende 
afgegeven verklaring waaruit bhjkt, welke be
zoldiging gedurende de laatste acht maanden 
is genoten, tenzij deze t ijd met buitenla.ndsch 
verlof wegens langdurigen d ienst of " egens 
ziekte is doorgebracht, in welk geval die ver
k laring niet behoeft te worden overgelegd. 

Zoo noodig kan bovendien worden gevorderd 
de overlegging van een geboorte- of doopakte, 
dan wel, als zoodanig stuk niet kan " orden 
verschaf t, een akte van bekendheid, afgegeven 
door het H oofd van plaatselijk bestuur van de 
geboorte- of woonplaats van den aanvrager. 
op de verklaring van twee getuigen en van de 
besluiten van aanstelling en andere bewijs
stukken der gedane opgaven of " el behoorlijk 
gewaarmerkte afschriften daarvan. 

2. Ten aanzien van hen, die tot de pen
sioensgroep A behooren , kan, wat de over te 
legg•m stukken betreft, worden volstaan met 
een staat van dienst, of, voor zoover aanwezig, 
een uittreksel uit het stamboek, en voor zooveel 
mogelijk, van de beslui ten van aanstelling en 
andere stukken. strekkende tot bewijs van de 
gedane opgaven, of wel behoorlijk gewaarmerkte 
afschriften daarvan . 

11. Wanneer bij aanvraag van pen~ioen niet 
a l de gegevens aanwezig zijn, welke voor de 
berekening van het pensioen vereischt worden, 
kan met inachtneming der voorhanden gegevens 
een voorloopig pensioen worden toegekend . 

12. Geen pensioen wordt toegekend dan met 
vermelding van gronden. 

13. De pensioenen worden in volle guldens 
verleend ; onderdeelen van guldens tellen voor 
een gulden. 

14. 1. Het pensioen, toegekend ingevolge 
ar tikel 6, eerste lid, of tweede li<i, onder c, van 
dit reglement, wordt, voor het eerst uit betaald 
over de maand, volgende op die, waarin het 
eervol ont,slag uit 's Lands dienst is ingegaan . 

2. Ingeval pensioen wordt t oegekend krach
tens art ikel 6, tweede lid, onder a of b, van dit 
reglement, wordt bij die toekenning tevens het 
tijdstip van ingang van het pensioen bepaald. 

3. H et pensioen eindigt met het einde van 
de maand, volgende op die van overlijden en 
n de gevallen, bedoeld in de artikelen 15 en 17 

van dit reglement, met het einde van de maand, 
waarin de oorzaak tot beëindiging is ontstaan . 

15. 1. Wanneer iemand, in het genot van 
een met toepassing van dit reglement verleend 
pensioen, den staat van burgerlijk landsdienaar 
herkrijgt, vervalt dat pensioen. 

2. Indien hij '-s Lands dienst daarna weder 
ver la!<,t, wordt hem, voor zoover hij alt hans 
naar a e bepalingen van dit reglement alsdan 
recht of aanspraak op pensioen kan doen gelden, 
een nieuw pensioen toegelegd, waarbij zijn ge
zamenlijke voor pensioen tellende dienstjaren 
in aanmerking worden gebracht, met dien ver
st,ande, da t tij delijke diensttij d , waarin naast 
hf' t vroegere pensioen inkomsten ten laste van 
de begrooting van Neder/,andsch-I ndië zijn ge
noten, buiten rekening wordt gelaten, 

3. In gelij ker voege wordt een nieuw pen 
sioen toegelegd aan hen, die te voren ten laste 
van de begrooting van Nederlandsch- I ndie een 
pensioen genoten, dat niet met t oepassing van 
d eglement werd t oegekend, voor zoover het 

pensioen niet gelijktijdig is genoten met in 
komsten, die bij de t oepassing van dit regle
ment voor de berekening van het pensioen in 
aanmerking komen. 

Hl. l. Wanneer iemand, in het genot van 
Indisch burgerlijk pensioen, veroordeeld is t ot 
plaatsing in een door het openbaar gezag inge
stelde werkinrichting, tot een vrij heidsstraf 
voor den tijd van drie maanden of tot eeni~e 
zwaardere straf, mist hij gedurende den tiJd 
dat hij zijP straf onder"aat of zich daaraan 
ontkekt l>et genot van het pensioen. 

2. Ten aanz ien van hem, die zijn straf in 
Neder/,and or>dergaat of zich aldaar door de 
vlucht aan de tenuitvoerlegging van het vonnis 
onttrekt, is de Minister van Koloniën -- en ten 
aanzien van hem, die zijn straf in Neder/,andsch
lndië ondergaat of zich alclaar door de vlucht 
aan de tePuitvoerlegging van het vonnis ont 
t rekt, is de Gouverneur-Generaal bevoegd om : 

a. gedurende dien t ijd over het Fensioen 
van den veroordeelde te beschikken ten be
hoeve van zijne vrouw of van zijne wettige, 
gewettigde of wettelijk erkende natuurlijke 
minderjarige afsta=elingen in de rechte linie 
of van 3ijne hloedverwanten in de opgaande 
linie, met dien verst.ande dat indien de gepen
sionneercle, clie vol~ens de i nstellingen van den 
Godsdienst, dien htj belijdt, en de op hem toe
passelijke wetgeving gelijktijdig met meer dan 
één vrouw wettig gehuwd kan zijn, in dat geval 
verkeert, de beschikking slechts geschiedt ten 
behoeve van de oudst.. of eerste der vrouwen 
met wie hij op zoodanige wij ze is gehuwd, en 
overigens als hiervoren bepaald ; 

b. voor zoover van de onder a. bedoelde 
bevo gdheid geen gebruik wordt gemaakt, hem 
die uit de werkinrichting of uit de ge\langenis 
is ontslagen, in het genot te stellen van ei>ne 
uitkeering, welke bii een straftijd van minder 
dan é~n jaar de helft van het bedrag van het 
pensioen over dien st raftijd, en bij een straft ijd 
van langP,ren duur de hi>lft van het jaarlijksch 
bedrag van het pensioen niet te boven gaat . 

17. Het pensioen vervalt, wanneer de t it u
laris buiten Onze toestemming zich in vreemden 
krijgsdienst begeeft of eene door een vreemde 
R egeering opgedragen openbare bediening aan
neemt . 

18. 1. Het pensioen is onv ervreemd baar. 
2. Hij die pensioen geniet, mag dit niet 

verpanden of beleenen, noch daarover op 
andere soortgelijke wijze beschikken. 

3. Indien hij last geeft het pensioen voor 
hem te ontvangen, kan hij die lastgeving alt ijd 
herroepen. 

4. Alle overeenkomsten hiermede strijd ig 
zijn nietig. 

5. Onder de in het tweede lid van dit a rtikel 
verboden beleeningen is niet begrepen het nemen 
van voorschotten op pensioen, hetzij r enteloos, 
hetzij tegen een matige rente, al dan niet tegen 
afgifte der pensioensakte, bij . plaatselijke en 
gemeentebesturen, liefda dige of tot algemeen 
nut werkende instellingen, waartoe ook ge
rekend worden de door den Gouverneur
Generaal aan te wijzen credietinstellingen met 
liefdadig karakter, gedreven door eene a ls 
r echtspersoon erkende vereeniging of eene 
naamlooze vennootschap, mits de bepalingen 
waarnaar die voorschotten geschieden, zijn 
goedgekeurd in Neder/,and door den Minister 
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van Koloniën, in Nederlandsch-Indië door het 
betrokken Hoofd van gewestelijk bestuur. 

6. Wanneer iemand, in het genot van In
disch burgerlijk pensioen, in een gesticht of 
instelling van weldadigheid door het openbaar 
gezag erkend, is opgenomen, of op welke wijze 
ook door zoodanige instelling of door een bur
gerlijke gemeente wordt verpleegd, wordt zoo
lang dit geschiedt, zijn pensioen uitbetaald aan 
het bestuur van dat gesticht, die instelling of 
gemeente. Indien het bedrag van het pensioen 
dat der verplegingskosten overtreft, wordt het 
verschil door het betrokken bestuur aan of 
ten behoeve van den gepensionneerde uitbe
taald. 

19. Het pensioen wordt in zijn geheel ge
lijktijdig genoten met de soldij en de toelage 
verbonden aan de Militaire Willemsorde, aan 
de benoeming tot Broeder der Orde van den 
Nederlandschen Leeuw, en aan de Medaille 
voor Moed en Trouw. 

20. 1. Indien uitsluitend tengevolge van 
een schrijf- of rekenfout het pensioen op een 
te hoog bedrag blijkt te zijn vastgesteld, wordt 
het besluit, waarbij het pensioen is verleend, 
herzien bij een nieuw besluit, dat de gronden 
voor de herziening moet bevatten. 

2. Aan de vermindering van het pensioen 
zal geen terugwerkende kracht mogen worden 
toegekend. 

21. 1. De burgerlijke landsdienaren, wier na. 
te noemen inkomsten maandelijks f 50 of meer 
bedragen, betalen ten behoeve van de pen
sioenen over hunne bezoldiging en wat daarmede 
volgens dit reglement wordt gelijkgesteld, voor
loopige bezoldiging, wachtgeld, nonactiviteits
traktement, verloftraktement en voor zoover 
zij althans niet als bijinkomsten zijn te be
schouwen doch het karakter dragen van be
zoldiging aan een hoofdambt verbonden, ook 
over toelage, daggeld of andere doorloopende 
inkomsten ten laste van de begrooting van 
Ned"rlandsch-Indië, genoten over tijd, die jaar 
voor jaar voor de berekening van Indisch 
burgerlijk pensioen in aanmerking komt, tw,ee 
procent, en genoten over tijd, die voor de helft 
in aanmerking komt één procent. Wanneer op 
of na het tijdstip, waarop het maximum aantal 
voor pensioen tellende dienstjaren wordt be
reikt, inkomsten worden genoten. waarover, a l 
naar gelang zij f 1000 of minder dan wei meer 
dan f 1000 's maands bedragen, met inbegrip 
van den tijd, gedurende welken te voren 
dezelfde of hoogere inkomsten zijn genoten, nog 
niet vier en twintig of zesendertig maanden 
contributie is betaald, zal ook over diensttijd, 
vallende na dat tijdstip, contributie moeten 
worden voldaan, echter alleen over het bedrag, 
waarmede die inkomsten overtreffen de in
komsten, waarover te voren gedurende vieren
twintig of zesendertig maanden is gecontri
bueerd. Die nadere heffing wordt slechts voort
gezet totdat over het meerdere vierentwintig 
of zesendertig maanden contributie is voldaan, 
met inbegrip van den tijd, gedurende welken 
contributie betaald is over de volle inkomsten, 
waarvan dit meerdere deel uitmaakt. 

2. Dezelfde contributie wordt betaald over 
inkomsten, genoten in anderen dienst dan Jn. 
dische burgerlijke dienst, wanneer die dienst 
in aanmerking komt voor Indisch burgerlijk 
pensioen, tenzij over die inkomsten krachtens 

de voor dien anderen dienst geldende pensioens
bepalinge:n reeds aan de Indische geldmiddelen 
is betaald, in welk geval reeds betaalde bij
dragen in mindering worden gebracht van de 
voor geldigmaking van clien anderen dienst ver
schuldigde bijdragen. 

Voor de toepassing van dit voorschrift ge
schiedt de berekening van de inkomsten, in 
militairen dienst bij de landmacht in Neder
landsch-!ndië of elders genoten, volgens een 
door den Gouverneur-Generaal vast t,e stellen 
maatstaf, terwijl ten aanzien van onbezoldigde 
Nederlandsche diensten. die voor Nederlandsch 
pensioen in aanmerking zouden komen, indien 
de betrokkene ambtenaar was in den zin der 
pensioenwet 1922 ,Nederla.,_dsch Staa(shlad 1922 
no. 240) de vorenbedoelde contributie wordt 
betaald naar een inkomen, dat gesteld wordt 
op de helft der eerste bezoldiging in Indischen 
burgerlijken dienst genoten, gerekend over den 
duur dier onbezoldig_de diens_ten. .. 

Als inkomsten b1J het b11zonder onderWIJS 
in Nederland genoten, worden aangemerkt de 
bedragen waarover voor Neclerlandsch pensioen 
is moeten worden bijgedragen, of -zou moeten 
of kurnen zijn bijgedragen. 

3. Voor zooveel door de betrokkenen over 
den in het vorig lid bedoelden anderen dan 
Indischen bmgerlijken diensttijd nog nie is 
voldaan, wat voldaan zou moeten zijn of wotden 
om dien t,id krachtens de voor dieu andreren 
dienst geldende pen<ioensbepalingen te doen 
medetellen voor pensioen op den voet dier 
bepalingen, moet ook dat bedrag worden be
ta.ald. Kan dit bedrag niet worden vastgesteld, 
clan wordt het bepaald op twee procent van 
de gedurende dien dienst genoten_ ,inkomsten 
of, indien geen inkomsten genoten ZIJD, op twee 
procent van de bedragen waarnaar de in het 
vorig lid van dit artikel bedoelde contributie 
in dit geval berekend wordt. 

4. De bovenbedoelde cont,ributies worden 
van de inkomsten, waarover zij geheven worden, 
ingehouden, wanneer bij de uitbetaling daarvan 
reeds vaststaat, dat zij verschuldigd zijn. 

5. Indien later blijkt, dat zulks verzuimd 
is, of wanneer de contributies eerst later ver
schuldigd worden, worden zij, voor zoover 
geen verrekening kan plaats hebben met aan 
den belanghebbende térug te betalen contri
buties aangezuiverd door inhouding van twee 
procei:::t van de daarna te genieten in~omsten, 
pensioen daaronder begrepen, met dien ver
stande, dat na toeke?Din_{{ van __ pe~sioen de 
aanzuivering afloopt mterhJk m VlJf Jaren. 

6. Contributies, welke niet op de aange
duide wijze van de inkomsten kunnen worden 
ingehouden, worden niet ingevorderd. 

22. 1. W~j behouden Ons voor : 
a. ten aanzien van de aanspraken op pen

sioen van een bnrgerlijk landsdienaar in het 
belang van den dienst bijzondere voorzieningen 
te tre,fän, in welk {{eval di~ reglement s~ech~s 
in zoover toepasseliJk zal ZIJD als me~ die b1J
zondere voorzieningen bestaanbaar _ is; .. . 

b. in bijzondere gevallen, waarm b1J dit 
reglement niet is voorzien of waarvoor het geen 
voldoenden maatstaf ter bepaling van het pen
sioen oplevert, het pensioen afzonderlijk te 
regelen. 

2. Ten aanzien van de tot de pensioensgroep 
A behoorende landsdienaren kan de Gouver-
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neur-Generaal om poiitieke of andere gewich
tige redenen van de bepalingen van dit regle
ment afwijken. 

23. Voor burgerlijke landsdienaren, die ge
durende hunnen diensttijd overgaan in eene 
betrekking, behoorende tot eene andere pen
sioensgroep dan die, waarbij de tevoren be
kleede betrekking is ingedeeld, wordt, indien 
voor het verkrijgen van recht op normaal pen
sioen voor de pensioensgroep, waarin zij zijn over
gegaan, een kortere diensttijd is gesteld dan 
voor de pensioensgroep waartoe de vroegere 
betrekking behoorde, de tijd in laatstbedoelde 
betrekking doorgebracht naar gelang de over
gang plaats heeft van de groep A naar de groep 
B, van de groep A naar de groep C, of van de 
groep B naar de groep C, voor de laatste vijf 
zesden, de laatste twee derden, of de laatste 
vier vijfden daarvan als diensttijd in aanmer
king gebracht. 

24. 1. Zij wier rechten of aanspraken op 
pensioen tot den dag van in werkmg treden 
van dit reglement geregeld werden bij het Regle
ment op het verleenen van pensioenen aan 
Europeesche burgerlijke ambtenaren in Neder
landsch-Indië (Indisch Staatsblad 1881 n°. 142) 
en wier betrekking wordt ingedeeld bij een der 
pensioensgroepen A of B, worden ten aanzien 
van deze rechten of aanspraken beschouwd als 
te zijn ingedeeld bij de pensioensgroep C. 

2. De pensioenen van hen, die voor den 
dag van in werking treden van dit reglement 
den dienst hebben verlaten met recht of met 
aanspraak op pensioen ingaande op of na 
l Februari 1925 blijven dan wel worden be
paald op de bedragen, volgens de vóór eerst
bedoelden dag bestaande pensioensvoorschrif
ten den betrokkene toekomend, tenzij van 
herziening naar of vaststelling volgens de voor
schriften van dit reglement vermeerdering van 
inkomsten voor den betrokkene het gevolg is. 

3. Op hen, die binnen den termijn van drie 
jaren na den dag van in werking treden van 
dit reglement uit 's Lands dienst worden ont
slagen met recht of aanspraak op pensioen, 
zoomede op hen, die na dien termijn den lands
dienst verlaten, doch bereids binnen dien ter
mijn recht op pensioen hadden kunnen doen 
gelden, blijven van toepassing de vóór genoemd 
tijdstip geldende pensioensvoorschriften, indien 
zij daartoe het verlangen te kennen geven in 
de bij artikel 10 bedoelde aanvraag. 

4. Wanneer bezoldigingen, met ingang van 
1 Februari 1925 toegekend op den voet der 
Bezoldigingsregeling Burgerlijke Landsdienaren 
1925 (Indisch Staatsblad n°. 43) onder voorbe
houd van herziening bij onjuist blijkende be
rekening met terugvordering van het teveel 
genotene, mede in aanmerking zijn of worden 
gebracht bij de berekening van den grondslag 
van pensioenen, te verleenen volgens de be
palingen van dit reglement, zullen, indien binnen 
een termijn van drie jaar, gerekend van den 
ingangsdatum dier bezoldigingen. hlijkt, dat 
deze tot te hooge bedragen zijn vastgesteld, 
die pensioenen worden herzien en gerekend van 
den ingangsdatum hiervan tot het juiste be
drag worden verminderd. 

5. Ten aanzien van hen, op wie tot den dag 
van in werking treden van dit reglement het 
Reglement op het verleenen van pensioenen aan 
Inlandsche landsdienaren (Indisch Staatsblad 

1887 n°. 192) of het Reglement op het ver
leenen van pensioenen aan de Inlandsche sche
pelingen der Gouvernements Marine (Indisch 
Staatsblad 1911 n°. 336) toepasselijk was, wordt 
bij het vervullen van den voor normaal en 
vermeerderd pensioen gestelden diensttijd aan
genomen, dat zij den voor dat pensioen gevor
derden leeftijd hebben bereikt. 

25. l. Landsdienaren, op wie tot den dag 
van in werking treden van dit reglement van 
toepassing was het Reglement op het verleenen 
van pensioenen aan Europeesche burgerlijke 
ambtenaren (Indisch Staatsblad 1881 no. 142), 
zijn vrijgesteld van de verplichting tot betaling 
van contributie over hunnen voor 1 Februari 
1925 volbrachten diensttijd, voor zoover die 
verplichting niet reeds uit dat reglement voort
vloeide. 

2. Onverminderd het bepaalde bij artikel 24, 
derde lid, blijven ten aanzien van de op den 
dag van in werking treden van dit reglement 
reeds in dienst zijnde predikanten bij de-Protes
tantsche gemeente in Nederlandsch- I ndië en 
van de van Landswege bezoldigde Roomsch
Katholieke geestelijken aldaar van toepassing 
de tot dien dag voor hen geldende pen ioens
bepalingen, indien zij da3:rtoe het verlangen 
binnen zes maanden na dien datum in den vorm 
v:~n eene schriftel~jke verklaring onderscheiden
liJk aan den Directeur van Financiën of aan 
den Gouverneur-Generaal te kennen geven, dan 
wel, voor zoover zij zich buiten Nederlandsch
Indië bevinden aan den Minister van Koloniën. 
Voor degenen, die zulk eene verklaring niet 
uitbrengen, vangt de contributieplicht aan op 
1 Februari 1925. 

3. Ten aanzien van landsdienaren, op wie 
tot den dag van in werking treden van dit 
reglement het Reglement op het verleenen van 
pensioenen aan Inlandsche burgerlijke lands
dienaren (Indisch Staatsblad 1887 n°. 192) of 
het Reglement op het verleenen van pensioenen 
aan Inlandsche schepelingen der Gouverne
ments-Marine (Indisch Staatsblad 1911 n°. 336) 
van toepassing was, vangt de contributieplicht 
aan op 1 Februari 1925. Voor hen geschiedt de 
vaststelling van den voor pensioen geldenden 
diensttijd vol~ens de tot op dat oogenblik op 
hen toepasseliJke bepalingen, voor zoover zulks 
voor ben voordeeliger is dan toepassing van 
de bepalingen van dit reglement. 

4. Ten aanzien van gewezen zoutverkoop
pakhuismeesters, aan wie krachtens de voor
schriften, bedoeld in het vijfde lid van artikel 10 
van het Reglement op het verleenen van pen
sioene1;1 aan Europeesche_ burge_rlijke ambte
naren m Nederland8ch-lndie (/ndt8Ch Staatsblad 
1881 n°. 142), en in het tweede lid van artikel 7 
van het Reglement op het verleenen van pen
sioenen aan Inlandsche burgerlijke lands
dienaren (Indisch Staatsblad 1887 n°. 192), een 
hooger pensioen zou toekomen, dan waarop 
zij volgens dit reglement aanspraak hebben, 
blijven deze voorschriften van toepassing. 

5. Het in dit reglement bij het eerste lid 
van artikel 2, paragraaf d, derde alinea be
paalde, is niet van toepassing op officieren, 
die vóór in werking treden daarvan in Neder
landsch-Indischen burgerlijken dienst zijn over
gegaan. 

6. Landsdienaren, die krachtens de voor 
den dag van in werking treden van dit regll'-
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ment op hen toepasselijke pensioensvoor
schriften diensttijd vóór het vervullen van het 
achttiende levensjaar voor pensioen in rekening 
kunnen brengen, blijven daarop aanspraak be
houden. 

7. De termijn van een jaar, bedoeld in het 
derde lid van artikel 2 van dit reglement, vangt 
ten aanzien van de op den dag van in werking 
treden daarvan in dienst zijnde burgerlijke 
landsdienaren aan met dien dag, wanneer zij op 
dat tijdstip in N ed,erlandsch-I ndië vertoeven en 
anders op den dag van hun terugkeer daar te 
lande. 

26. J. De bepalingen, vervat in de artikelen 
24, eerste en vijfde lid, en 25, eerste, derde, 
vijfde en zesde lid van dit reglement zijn mede 
van toepassing op hen, die op den dag van in 
werking treden daarvan zonder burgerlijk 
landsdienaar te zijn in het genot zijn van burger
lijke bezoldiging, toelage, daggeld of andere 
doorloopende inkomsten ten laste van de be
grootin~ van Neá,erlandsch-Indië, en in on
middellijke aansluiting aan het genot van die 
inkomsten eene aanstelling bekomen, die hun 
den staat van burgerlijk landsdienaar verleent. 

2. Voor hen die, in het geval verkeerend 
omschreven .i.n...Jiet....vorig lid, uit hoofde van 
hunnen landaard geen rechten of aanspraken 
op pensioen konden ontleenen aan de voor het 
in werking treden van dit reglement geldende 
pensioensregelingen, vangt de contributie
plicht aan op 1 Februari 1925. 

27. Dit reglement kan worden aangehaald 
onder den titel van "Indisch Burgerlijk Pen
sioenreglement". 

Behoort bij Koninklijk besluit van 2 Decem
ber 1926 (Staatsblad n°. 391). 

Mij bekend, 
De Minister van Koloniën, KoNINOSBER0ER. 

2 December 1926. BESLUIT, houdende vast
stelling van diensttijdpensioenreglementen 
voor de officieren en voor dé onderofficieren 
van het, Nederlandsch-lndische leger, als
mede wijziging en aanvulling van de bij 
artikel 1 van het Koninklijk besluit van 
4 December 1919 (Nederlandsch Staatsblad 
n°. 801, I ndisch Staatsblad 1920 n°. 65, 
Gouvernementsblad 1920 n°. 13, Publicatie
blad 1920, n°. 24) opnieuw vastgestelde 
gagements- en pensioenreglementen en van 
het Koninklijk besluit van 8 Juni 1905, 
n°. 60 (Indisch Staatsblad n°.528). S. :,92. 

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

Koloniën van 26 October 1926, 8ste Afdeeling, 
n°. 17; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
23 November 1926, n°. 29); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 27 November 1926, 
8ste Afdeeling, n°. 11 ; 

Overwegende : 
1°. dat. het gewenscht is om voor de Euro

peesche en de op gelijken voet behandelde 
officieren, zoom.ede voor de Europeesche en de 
in pensioensvooruitzichten met dezen gelijkge
stelde niet-Europeesche onderofficieren - ~n
sioenregelingen in te voeren, volgens welke 
het pensioen wordt geregeld naar de gedurende 
een bepaalden tijd genoten inkomst,en ; 

2°. dat het gewenscht is te bepalen op welke 
wijze de pensioengrondslag wordt berekend 
voor officieren en onderofficieren, die zich aan 
de onder 1 °. bedoelde pensioenregelingen onder
werpen en hinnen twee jaar, nadat de nieuwe 
militaire salarisregelingen in wt1rking z~jn ge
t,reden, den militairen dienst met recht op 
peneioen of onder toekenning van pensioen 
verlaten; 

3°. dat het gewenscht is nader te bepalen 
op welke militairen van toepassing is het bij 
artikel 1 onder III van Ons besluit van 4 De
cember 1919 n°. 66 (Nederlandsch Staatsblad 
n°. 801, Indisch Staatsblad 1920 n°. 65, Gou
rernementsblad 1920 n°. 13, P•.-blicatirblad J 920 
n°. 24) opnieuw vastgesteld Reglement op het 
verleenen van pensioenen en van onderstanden 
voor ééns aan de E uropeesche en met dezên 
gelijkgestelde milita-iren beneden den rang van 
onderluitenant van het Nederlandsch-Indisch 
leger en zoowel in dat reglement zelf, als in 
de bij artikel 1 van genoemd besluit onder 
I en II vastgest-elde reglementen en in het 
Koninklijk besluit van 8 Juni 1905 n°. 60 
(Ind,'.sch Staatsblad n°. 528) eenige wijzigingen 
te brengen; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. Vast te stellen de bij dit besluit 

behoorende reglementen op : 
I. het verleenen van diensttijdpensioenen 

en onderstanden aan de Europeesche en de op 
gelijken voet behandelde officieren van het 
Nederlandsch-lndische leger; 

II. het verleenen van diensttijdpensioenen 
en van onderstanden voor ééns aan de Euro
peesche en de in pensioensvooruit,zichten met 
dezen gelijkgestelde niet-Europeesche onder
officieren van het Nederlandsch -lndische leger. 

2. Behoudens het bepaalde bij artikel 3 is 
het reglement onder I van artikel 1 van toe
passing: 

a. op hen, die op of na den dag, waarop dit 
reglement in werking treedt, tot officier in 
vasten dienst van het Nederlandscb-Indiscbe 
leger worden aangesteld ; 

h . op hen, die op den dag, waarop dit regle
ment in werking treedt reeds officier in vasten 
dienst bij het Nederlandsch-Indische leger zijn 
en zich binnen de in dat reglement gestelde 
termijnen daaraan vrijwillig onderwerpen. 

3. Het reglement onder I van artikel 1 is 
niet van toepassing op officieren van het N e
derlandsch-Indische leger, die tijdens hun ver
blijf in Nederland als zoodanig nieuw benoemd 
of aangesteld zijn, zoolang zij in Nederland 
vertoeven in afwachting van hunne uitzending 
naar Rederlandsc.h-Indië. 

Voor hen gelden, tot en met den dag waarop 
zij zich in Nederland of elders inschepen om 
hunne bestemming te volgen, de bepalingen 
nopens de toekenning van pensioen, die voor 
het Nederlandsche leger van kracht zijn, met 
dien verstande dat de toekenning geschiedt 
door Onzen Minister van Koloniän. 

4. Het reglement, onder II van artikel 1 
is van toepassing : 

a. behoudens het bepaalde in artikel 37 § 5 
van dat reglement, op de in artikel 1 daarvan 
aangeduide onderofficieren, die op of n a. den 
dag, waarop het reglement in werking treedt, 
bij het Nederlandsch-lndische leger in mili
tajren dienst treder> of daarbij overgaan ; 

• 
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b. oi, de ~n artikel 1 van dat reglement 
aangeduide onderofficieren, die vóór den dag, 
waarop het reglement in werking treedt,, bij 
het Nederlandscb -Indische leger in militairen 
dienst zijn getreden of daarbij zijn overgegaan 
en zich binnen de in het reglement gestelde 
termijnen daarnan vrijwillig onderwerpen. 

5. Met wijziging in zoover van artikel 1 
van Ons besluit van 24 September . 920 n°. 
93 ( Indisch Staatsblad 1921 n°. 27, Gouverne
mP-n!sblad n°. 107, Publicatieblad 1921 r,o, 9) 
te bepalen, dat : 

a. het bij artikel 1 on.der IIJ van Ons besluit 
van 4 December 1919 n°. 66 (Nederlandsch 
Staatsblad n°. 801, Indisch Staatsbla,l 1920 n°. 
65, Gou,vernementsblad 1920 n°. 13, Publicatie
bla,l 1920 n°. 24) opnieuw vastgesteld reglement 
weder zal worder gePoemd : 

"Reglement op het verleenen van persioenen 
,.en var onderstanden voor ééns aan de Euro
"peesche en met dezen gelijkgestelde militairen 
"beneden den rang van onderluitenant van 
,,het Nederlandsch-Indische leger"; 

b. het onder a hiervoren bedoelde reglement 
ook van toepassing is op de Europeanen en 
met dezen gelijkgestelden, die op of na den 
dag, waarop dit besluit in werking treedt, in 
Nederlandsch-Indië bij het Nederlandsch-In
dische leger in dienst treden en a ls militair 
beneden den rang van onderofficier worden 
gepensionneerd, met dien verstande nochtans, 
dat zij, die zich als aanbevolen militair hebben 
verbonden en, zonder tot eene vaste verbin
tenis te zijn toegelaten, den militairen dienst 
verlaten, a lleen dan recht hebben op toeken
ning van pensioen volgens dit reglement, 
wanneer het verlaten van den militii,iren dienst 
een gevolg is van ziels- of lichaamsgebreken 
ontstaan in en door den dienst ; 

c. het onder a hiervoren bedoeld reglement ' 
eveneens van toepassing is op de op of na 1 Juni 
1921, doch vóór den dag waarop dit besluit 
in werking treedt, in Nederlanàsch-Indië bij 
het Nederlandsch-Indische leger in dienst ge
treden Europeanen en met dezen gelijkgestel
den, die - naar door den Gouverneur-Generaal 
van Nederlanàsch-Indië te stellen regelen -
in pensioensvooruitzichten worden gelijkgesteld 
met de in Nederland bij het Nederlands<'h
Indische leger in dienst getreden militairen ; 

d. het onder a hiervoren bedoeld revlement 
mede van toepassing is op niet-Europeesche 
militairen, die op of na 1 Juni 1921, op grond 
van het vijfde lid van artikel 163 van de 
Indische Staat~regeling, met Europeanen zijn 
of worden gelijkgesteld en -- naar door den 
Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-lndië 
te stellen re~elen - in pensioensvooruitzichten 
worden geliJkgesteld met de in Nederland, tij 
het Nederlandsch-Indische leger in dienst ge
treden militairen, •met dien verstande, dat, 
- voor zoover de in dit punt bedoelde mili
tairen bij het Nederlandsch-Indische leger in 
dienst treden op of na den dag, waarop dit 
besluit in werking treedt - zij alleen dan recht 
hebben op pensioen volgens dit reglement, 
wanneer zij als militair beneden den rang van 
onderofficier worden gepensionneerd. 

6. Het bij artikel 1 onder J van Ons besluit 
van 4 December 1919 n°. 66 (Nederlandsch 
Staatsblad n°. 801, Indisch Staatsblad 1920 n°. 
65, Gouvernementsblad 1920 n°. 13, Publicatie-

• 

blad 1920 n°. 24) opnieuw vastgesteld regle
ment op het toekennen van gagement aan de 
Europeescbe militairen beneden den rang van 
officier van het Nederlandsch-Indiscbe leger 
en aan de met hen gelijkgestelde militairen, 
zooals dat sedert is gewijzigd, wordt nader 
gewiizigd als volgt : 

1 °: punt d van artikel 18 wordt gelezen : 
"d. van en met den eersten der tweede 

"maan_~ v~!gende op rlie, waarin de gegageerde 
;,OVPrliJdt. ; 

2°. in het tweede lid van artikel 19 worden 
de woorden "de Gouverneur-Generaal" ver
vangen door "de Directeur van Financiën" ; 

30_ in artikel 21 worden de woorden "na het 
einde van elk kwartaal" vervangen door "in 
de tweede maand van elk kwartaal". 

7. Het bij artikel 1 onder II van Ons besluit 
van 4 December HH9 n°. 66 (Nederlandsch 
Staatsblad n°. 801, Indisch Staatsblad 1920 n°. 
65, Gouvernementsblad 1920 n°. 13, Publicatie
blad 1920 n°. 24) opnieuw vastgesteld reglement 
op het toekennen van pensioen en onder.t,and 
aan de Europeesche en de op gelijken voet be 
handelde officieren van het Nederlandsch
Indische leger, zooals dat sedert is gewijzigd, 
wordt nader gewijzigd a ls volgt : 

1°. punt c van artikel 21 wordt gelezen: 
"c. van en met den eersten der tweede 

maand volgende op die, waarin de gepension
,.neerde overlijdt." ; 

2°. in het tweede lid van artikel 22 worden 
de woorden "de Gouverneur-Generaal" ver
vangen door "de Directeur van Financiën". 

8. Het bij artikel 1 onder III van Ons 
besluit van 4 December 1919 n°. 66 (Neder
landsch Staatsblad n°. 801, Indisch Staatsblad 
1920 n°. 65, Gouvernementsblad 1920 n°. 13, 
Publicatieblad 1920 n°. 24) opnieuw vastgesteld 
reglement op het verleenen van pensioenen en 
van onderstanden voor ééns aan de Europeesche 
en met dezen gelijkgesteli;le militairen beneden 
den rang van onderluitenant van het Neder
landsch-Indische leger, zooals dat sedert is ge
wijzigd en aangevuld, wordt nader gewijzigd 
en aangevuld als volgt : 

1°. § 1 van artikel 9 wordt gelezen: 
,,§ 1. De militair, die bij het Nederlandsch

"Indische leger in dienst is getreden, terwijl 
"hij in het genot was van voortdurend militair 
"pensioen of gagement als gewezen militair van 
"het Nederlandsch-Indische leger of van de 
"troepen in Suriname of Curaçao en wiens 
"pensioen of gagement bij dat in dienst treden 
"is komen te vervallen, wordt bij het verlaten 
"van den dienst gepensionneerd naar reden 
"van zijn geheelen diensttijd, indien hij alsdan 
"valt in de termen van artikel 1. Is dit laatste 
"niet het ~eva!, dan wel heeft de betrokkene 
"tijdens ziJne nieuwe verbintenis het recht op 
"verkrijging van pensioen verloren, dan wordt 
"hem het vroeger toegekend militair pensioen 
"of gagement weder toegekend, tenzij ter zake 
,,andere is bepaald."; 

20. het 1 o lid van artikel 11 wordt gelezen : 
"l. Als diensttijd komt in aanmerking de 

,,overeenkomsti~ de artikelen 13 en 14 bere
"kende tijd, vóor en na de in werking treding 
,,van dit reglement doorgebracht: 

,,a. in militaire betrekkingen bij het Neder
"landsch-Indische leger, daaronder begrepen 
,,het buiten Nederlandsch-lndië gevestigde troe-
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,,pengedeelte van dat leger met dien verstande, 
"dat - voor zoover de in deze betrekkingen 
"doorgebrachte tijd met pensioen of gagement 
,,is vergolden - die tijd alleen dan in aanmer
"king komt, indien het pensioen of gagement 
,,bij weder in dienst treden is komen te ver
,,vallen; 

"b. in burgerlijken Landsdienst, dan wel in 
,,anderen dienst, voor zooveel die t,ijd als dienst
,, tijd in aanmerking zou komen, indien de be
,,trokken militair burgerlijk landsdienaar ware, 
"een en ander behoudens het bepaalde bij 
,,artikel 9 § 1 ten aanzien van de gepension
"neerde of gegageerde militairen van de troepen 
,,in Suriname of Curaçao, wier pensioen of gage
,,ment bij in dienst treden bij het Nederlandsch
,,Indische leger is komen te vervallen." ; 

3°. het tweede lid van artikel 11 wordt 
gelezen: 

"2. Voor het geldig maken van diensttijd 
"als bedoeld in punt b van het eerste lid van 
,,dit artikel, behalve voor zoover betreft dienst
"tijd bij het Nederlandsche leger of bij de 
,,troepen in Suriname of Curaçao, moet de be
" trokken militair, onder overlegging van alle 
,,op dien diensttijd betrekking hebbende be
"scheiden, binnen één jaar nadat hij een vaste 
"verbintenis bij het Nederlandsch-Indische 
"leger heeft aangegaan, het verzoek doen aan 
,,den Commandant van dat leger.". 

4°. Artikel 13, § 1, ten l •, punt a wordt 
gelezen : 

,,a. diensttijd, voorafgegaan aan het tijdstip, 
,,waarop het achttiende levensjaar ia vervuld."; 

5°. aan artikel 18 wordt eene nieuwe § 2 
toegevoegd, luidende : 

,,§ 2. Wanneer het pensioen of gagement 
,,van een militair, die bij het Nederlandsch
"Indische leger in dienst is getreden, terw~jl hij 
"in het genot was van voortdurend militair 
"pensioen of gagement als gewezen militair 
"van het Nederlandsch-Indische leger of van 
"de troepen in Siiriname of Curaçao, bij dat 
"in dienst treden niet is komen te vervallen 
,,en hij - uit hoofde van den na zijne pension
"neering of gageering volbrachten diensttijd 
,,- recht verkrijgt op pensioen volgens dit 
"reglement, dan wordt, ongerekend mogelijke 
"verhoogingen overeenkomstig de artikelen 
"20 en 21, dit pensioen op geen hooger bedrag 
"gesteld dan het verschil tusschen het in den 
"aan dit reglement gehechten staat l~tter B 
"vermelde hoogste bedrag voor den rang of 
"stand, waarnaar ·het pensioen wordt geregeld 
,,en het vroeger toegekend pensioen of gage-. 
,,ment. 

,, Is het vroeger toegekend pensioen of gage
"ment ~elijk aan of hooger dan bedoeld hoogste 
"bedrag, dan wordt geen tweede pensioen 
,,toegekend, tenzij recht bestaat op verhoo
,,gingen, overeenkomstig de artikelen 20 en 21, 
"in welk geval die verhoogingen als pensioen 
,,worden toegekend."; 

6°. § 2 van artikel 18 wordt § 3 ; 
7°. artikel 31, § 1, punt a wordt gelezen : 
,,a. bij weder in dienst treden bij het Neder-

,,landsch-Indische leger, indien het niet inge
" volge het bepaalde bij artikel l ten 1 • is toe
"gekend, of - indien het wel ingevolge deze 
"bepaling is toegekend - belanghebbende bij 
,,dat weder in dienst treden daartoe het ver
,,zoek doet." ; 

so. in § 1 van artikel 28 worden de woor
den "in den aanvang van het kwartaal" ver
vangen door "in de tweede maand van het 
kwartaal"; 

90. Artikel 31, § 1, punt d wordt gelezen : 
"d. bij overlijden van en met den eersten 

"der tweede maand, volgende op die, waarin 
,,het overlijden plaats had."; 

10°. § 2 van artikel 31 vervalt; 
11 o. in § 2 van artikel 32 worden de woorden 

1 "de Gouverneur-Generaal" vervangen door 
,,de Directeur van Financiën". 

9. De staten letter A en B gehecht aan 
het in artikel 8 hierboven genoemd reglement, 
zooals die staten zijn gewijzigd bij Ons besluit 
van 24 September 1920 n°. 91 (Nederlandsch 
Staatsblad n°. 750, Indisch Staatsblad 1921 n°. 
25, Gouvernementsblad n° 105, Publicatieblad 
1921 n°. 5) worden nader gewijzigd als 
volgt: 

a. in staat letter A wordt het bedrag achter 
korporaal (brigadier) gelezen : ,,f 600" ; 

b. in staat letter B sub T wordt het bedrag 
achter korporaal (brigadier) gelezen : ,,f 20" ; 

c. in staat letter B sub II wordt het bedrag 
achter korporaal (brigadier) gelezen: ,,f 800". 

· 10. De wijzigingen en aanvullingen, welke 
ingevolge artikel 8 van dit besluit worden aan
gebracht in artikel 9, § 1, artikel 11, eerste 
lid punt a, artikel 13, § 1, ten 1 •, punt a, 
artikel 18 en artikel 31, § 1, punt a van het 
bij artikel 1 onder III van Ons besluit van 
4 December 1919 n°. 66 (Nederlandsch Staats
blad n°. 801, Indisch Staatsblad 1920 n°. 65, 
Gouvernementsblad 1920 n°. 13, Publicatieblad 
1920 n°. 24) opnieuw vastgesteld reglement op 
het verleenen van pensioenen en van onder
standen voor ééns aan de Europeesche en met 
dezen gelijkgestelde militairen beneden den 
rang van onderluitenant van het Nederlandsch
Indische leger, zijn niet van toepassing op de 
militairen, die vóór den datum, waarop dit 
besluit in werking treedt, met eene vrijwillige 
verbintenis bij het Nederlandsch-Indische leger 
of bij de troepen in Suriname of Curaçao heb
ben gediend. Voor deze militairen blijven van 
kracht artikel 9 § l, artikel 11, eerste lid, 
punt a, artikel 13, § l, ten 1 •, punt a, artikel 18 
en artikel 31, § 1, punt a van dat reglement, 
zooals die bepalingen luidden op den dag voor 
het in werking treden van dit besluit . 

De termijn van één jaar, bedoeld in het 
ingevolge artikel 8 van dit besluit gewijzigde 
tweede lid van artikel 11 van het hiervoren 
genoemde reglement, vangt ten aanzien van 
de op den dag van in werking treden van dit 
besluit in dienst zijnde militairen aan met 
dien dag of met den dag, waarop zij voor het 
eerst na dien datum den werkelijken dienst 
hebben hervat. 

11. De wijzigingen, welke ingevolge artikel 
6, 1 o. en 3°. en artikel 8, 8°. en 9°. van dit 
besluit worden aangebracht in de bij artikel 1 
onder I en III van Ons besluit van 4 December 
1919 (Nederlandsch Staatsblad n°. 801, Indisch 
Staatsblad 1920 n°. 65, Gouvernementsblad 1920 
n°. 13, Publicatieblad 1920 n°. 24) opnieuw 
vastgestelde reglementen, zijn niet van toepas
sing op de krachtens die reglementen gega
geerde of gepensionneerde militairen van het 
Nederlandsch-Indische leger, wier gagement of 
pensioen op den dag van in werking treden 
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van dit besluit reeds hier te lande betaalbaar 
i s gest eld. 

12. In Ons besluit van 8 Juni 1905 no. 60 
(Indisch S taatsblad n°. 528) worden de woorden 
"De Gouverneur-Generaal" vervangen door 
,,De Directeur van F inanciën". 

13. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den dag na dien der afkondiging 
in het Staatsblad van N ederlandsch-Indië en 
werkt - behoudens het bepaalde bij a rt ikel 6, 
a rtikel 7, artikel 8, 8°. , 9°. en ll0 ., a rt ikel 11 
en artikel 12 - terug tot 1 Februari 1925. 

Onze Minist er van K oloniën is belast met 
d e uitvoering van dit beslui t , dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
a fschrift za l worden gezonden aan den Raad 
van Stat e. 

's-Gravenhage, den 2den December 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van K oloniën, K oNINGSBERGER. 
( Uitge,g . 16 De,c. 1926.) 

REGLEMENT op het verleenen van diensttijd
pensioenen en onderstand-en aan de Euro
p eesche en de op gel,ij ken voet behandelde 
officieren van het N ederlandsch-I ndische leger. 

Art. 1. 1. R echt op pensioen hebben de 
officier en, die : 

a. t wintig of meer dienstjaren kunnen doen 
gelden en een leeftijd hebben bereikt van : 

veertig jaar voor subalterne officieren ; 
drie en veertig jaar voor majoors ; 
vijf en veer t ig jaar voor officiere_n van hoo

geren rang; 
b. minder dan twintig dienstjaren, doch t en 

minste vijftien dienstja ren kunnen doen gelden 
en de onder a hiervoren genoemde leeft ijden 
hebben bereikt ; 

c. door welbewezen ziels- of lichaamsgebre
ken, niet het gevolg van eigen moedwillige 
handelin~en of van ongeregeld gedrag, onge
schikt ziJn geworden voor de waarneming van · 
den actieven militairen dienst in Nederlandsch
Indië; 

d. uit den dienst worden ontslagen ter za ke 
van onbekwaamheid of ongeschiktheid om in 
den verkregen rang te dienen in eenige be
trekking bij het wapen of dienstvak; waartoe 
zij behooren. 

2. Aan eervol ontslagen officieren kan 
voorts pensioen worden toegekend, wanneer 
het eervol ont lag werd verleend wegens eene 
ben oeming tot Hoofd van een Depa rtement 
van Algemeen Bestuur in Nederland. 

3. Aan de in het eerste lid onder a en b 
bedoelde offi cieren beneden den mng van 
luitenani.-kolonel wordt het pensioen alleen 
toegekend onder de verplicht ing om, op den 
voet van het bepaalde in de R egeling voor 
het reserve-personeel van het leger in Neder
landsch-Indië, tot het bereiken van den leeftijd 
van vijf en veert ig jaar als reserve-officier t e 
dienen . 

Art. 2. 1. H et recht op pensioen in artikel 
1 bedoeld gaat verloren : 

a. door overgang van het Nederlandsch
Indische leger bij eenigen anderen t a k van 
's Rijks dienst in N ederland, Nederlandsch
Indië, Suriname of Curar,ao; 

b. door overtreding der verordeningen tot 
handha ving van het eigendomsrecht van den 

Staat op de gouvernements-a rchieven in Neder-
landsch-Indië, Suriname of Curaçao ; . 

c. door on tslag uit den dienst wanneer dit 
niet eervol wordt toegekend, en 

d. door vervallen verklaring van den mili
tairen stand bij rechterlijke uitsyraak. 

2. Vervolging wegens misdrij schorst het 
verleenen van pensioen tot na de ui tspraak 
van het eindvonnis. 

Art. 3. Pensioen wordt ook toegekend aan 
den officier, die krachtens artikel 3!l, 2° d, der 
Regeling. vastgesteld bij K oninklijk besluit 
van 8 Sept.ember 1910 n°. 29 (Nederlandsch 
Staat~blad n°. 278, I ndisch S taatsblad n°. 592) 
eervol uit den dienst wordt ontslagen. 

Art. 4. 1. Ziels- en lichaamsgebreken wor
den onderscheiden naar gelang zij al dan niet 
in en door den dienst zijn ontstaan . 

2. Ziels- en lichaamsgebreken in en· door 
den dienst ontstaan, worden met uit~luit ing 
van alle andere, gerekend te zij n : 

a. dezulke, welke het gevolg zijn van ver
won<ling, verminking of letsel in clen strijd 
bekomen, en 

b. die welke, of beschouwd moeten worden 
als het dadelij:, gevolg van vermoeien issen en 
ontberingen bij oorlogsver richtingen of ont
staan zijn buiten den oorlog, doch onder om
standigheden, zoo uitsluitend aan het vol
brengen van militaire dienstplichten verbon
den, dat zij in dit opzicht met de gevolgen van 
oorlogsverr icht ingen kunnen worden gelijk
gest eld. 

A rt. 5. r. Als diensttijd komt in aanmerking 
de t ijd voor en na de inwerkingtreding van dit 
reglement doorgebracht : 

a. in militaire betrekkingen bij het Neder
landsch-Indische leger, daaronder begrepen het 
buiten Nederlandsch-I ndië gevestigde troepen
gedeelte van dat leger, gerekend van en met 
den eersten der maand, waarin die dienst een 
aanvang nam ; 

b. in burgerlijken Landsdienst, dan wel in 
anderen dienst, voor zooveel die tijd als dienst
tijd in aanmerking zou komen, indien de be
t rokken officier burgerlijk landsdienaar wa re. 

2. Voor het geldig maken van diensttijd 
a ls bedoeld in punt b :van het eerste )iel van 
dit artikel, behalve voor zoover betreft dienst 
t ijd bij het Nederlandsche leger of bij dP. troepen 
in Suriname of Curaçao, moet de betrokken 
officier, onder overlegging van alle op dien 
diensttijd betrekking hebbende bescheiden, 
binnen één jaar na zijn eerst e aanstelling tot 

. officier in vasten dienst bij het Neder\andsch
Indische leger, het verzoek doen aan den 
Legerco= andant. 

Art. 6. 1. Bij de regeling van het pensioen, 
wordt niet in rekemng gebrach t : 

a. de diensttijd volbracht vóór het intreden 
van het negen t iende levensjaar ; 

b. de t ij d, doorgebracht op non-activiteit , 
verleend overeenkomstig artikel 71, 1°. c en 
2°. d en e van de R egeling vastgest eld bij 
K oninklijk besluit van 8 Sep tember 1910 n°. 39 
(Nederlandsch Staatsblad n°. 278, I ndisch Staats
blad n°. 592) en wegens het aanvaarden van 
het lidmaatschap van de Tweede K amer der 
Sta t en-Generaal, zoomede de t ijd door den 
officier doorgebracht met buitenlandsch verlof 
buiten bezwaar van 's Lands schatkist ; 

c. de dienqttijd, van den wegens deserLie 
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rechterlijk veroordeelde, voorafgegaan aan 
zijne weder indienststelling ; 

d. de tijd, gedurende welken de tot gevan
genisstraf, hechtenis of detentie veroordeo>lde 
in verzekerde bewaring is geweest, uitgezon
derd de duur vari het voorloopig arrest, voor 
zoover die bij de veroordeeling niet in min
dering is gebracht van de opgelegde straf ; 

e. de tijd, gedurende welken de milicien in 
reserve gesteld of met groot verlof is geweest. 

2. Tenzij de toepassing van punt b van het 
eerste lid van artikel 5 aanleiding geeft tot 
berekening jaar voor jaar, wordt voor de helft 
in rekening gebracht : 

a. behourlens het bepaalde in 1id 4 sub b 
van dit artikel, de tijd buiten Nederlandsch
Indië doorgebracht, hetzij met verlof, hetzij 
gedetacheerd bij het Nederlandsche leger, het 
Departement van Koloniën of de Koloniale 
Reserve, dan wel bij laatstgenoemd Korps 
ingedeeld of buiten de sterkte gevoerd, een 
en ander gerekend, in geval van verlof en 
detacheering, van en met den dag van insche
ping in Nederlandsch-Indië tot en met den dag 
van ontscheping aldaar ; 

b. de tijd in krijgsgevangenschap doorge
bracht· 

c. de' tijd, gedurende welken de officier met 
machtiging der Koningin in vreemden krijgs
dienst is geweest. 

3. Non-activiteit buiten Nederlandsch-Indië, 
als bedoeld in artikel 71, Je b van de Regeling 
vastgesteld bij Koninklijk besluit van 8 Sep
tember 1910 n°. 39 (Nederlandsch Staatsblad 
n°. 278, Indisch Staatsblad n°. 592), zoomede 
non-activiteit verleend wegens het aanvaarden 
van het lidmaatschap van de Eerste Kamer 
der Staten-Generaal, wordt voor de toepassing 
van dit reglement gelijkgesteld . met verlof, 
met bezwaar van 's Lands schatkist buiten 
N ederlandsch-I ndië doorgebracht. 

4. Voor zoover hiervoren niet anders is be
paald, wordt jaar voor jaar in rekening gebracht : 

a. de tijd in 's Rijks dienst doorgebracht in 
Nederlandsch-Indië of op reis derwaarts, gere
kend van en met den dag van inscheping in 
Nederland of elders ; 

b. de tijd doorgebracht als gedetacheerd : 
1°. bij de troepen in Suriname of Curaçao 

en wel van en met den dag van inscheping 
derwaarts tot en met den dag van ontscheping 
in Nederland ; 

2°. als leeraar aan de Hoogere Krijgsschool, 
bij aanwijzing tot die betrekking gedurende 
verblijf van den betrokken officier in Neder
landsch-I ndië, van en met den dag van insche
ping tot en met den dag van ontscheping aldaar, 
bij aanwijzing tot die betrekking gedurende 
verblijf buiten Nederlandsch-Indië, van en met 
den eersten dag der maand volgende op die, 
waarin het betrekkelijk besluit of de betrek
kelijke beschikking is gedagteekend tot en 
met den dag van ontscheping in Nederlandsch
lndië. 

Art. 7. Bij de berekening van den voor 
pensioen geldigen diensttijd, wordt het eind
cijfer tot jaren en maanden afgerond. Over
schietende dagen worden voor een volle maand 
gerekend. 

Art. 8. 1. Het pensioen wordt berekend 
naar een pensioengrondslag. die - behoudens 
het bepaalde in lid 4 punten a, b en c en in lid 6 

van dit artikel - gelijk is aan de hoogste maan
delijksche bezoldiging, welke gedurende vier 
en twintig maanden is genoten ; bij de bere
kening van de hoogste gemiddeld over een 
maand genoten bezoldiging, wordt naar de 
inkomsten per kalendermaand gerekend. 

2. Ind'en - uitgezonderd in de gevallen 
genoemd in lid 4 punten a, b en c en in lid 6 
van dit artikel - de hoogste maandelijksche 
bezoldiging niet is genoten gedurende vier en 
twintig maanden, wordt de pensioensgrondslag 
berekend naar het gemiddelde van de hoogste 
en de naast daarbij komende bezoldigingen 
over vier en twintig maanden. 

3. Waar de hiervoren gestelde maatstaf 
ontbreekt, strekt tot pensioengrondslag, een 
bedrag gelijk aan de middelsom der genot.en 
maandelijksche bezoldiging. 

4. Het pensioen wordt berekend naar een 
pensioengrondslag die gelijk is aan de hoogst 
genoten maandelijksche bezoldiging, ongeacht 
den tijd gedurende welken die bezoldiging is 
genoten: 

a. voor kapiteins, die - hoewel nog vol
komen geschikt voor hun rang zijnde - uit 
hoofde van dienstbelang het leger moeten 
verlaten; 

b. bij ongeschiktverklaring voor de waar
neming van den actieven militairen dienst in 
Nederlandsch-Indië wegens ziels- of lichaams
gebreken, ontstaan in en door den dienst ; 

c. voor den officier, die na verkregen recht 
op pensioen overeenkomstig artikel 1 eerste 
lid punt a, hoewel nog volkomen geschikt voor 
den door hem bekleeden rang, het leger moet 
verlaten, omdat hij overcompleet is geraakt, 
hetzij door het opheffen van zijne betrekking, 
hetzij door de geheele of gedeeltelijke ontbin
ding van het wapen, het korps, den staf of het 
dienstvak, waartoe hij behoort. 

5. De beslissing of een kapitein, hoewel 
nog volkomen geschikt voor zijn rang zijnde, 
overeenkomstig lid 4 punt a hiervoren, uit 
hoofde van dienstbelang het leger moet ver
laten, berust in Nederland bij den Minister 
van Koloniën, in Nederlandsch-Indië bij den 
Commandant van het leger. 

6. Voor officieren, verkeerende in het bij 
lid 4 punt b van dit artikel bedoelde -geval, die 
wegens de in dat punt bedoelde gebreken in 
Nederlandsch-Indië in een toestand geraken 
waarin zij niet de volle aan hun rang of betrek
king verbonden bezoldiging genieten of die 
wegens bedoelde gebreken met verlof wegens 
ziekte naar Europa vertrokken zijnde tijden 
verblijf aldaar eervol worden ontslagen, wordt 
als pensioengrondslag aangenomen het bedrag 
der hoogste maandelijksche bezoldiging, welke 
zij, waren zij in werkelijken dienst in Neder
landsch-Indië gebleven, zouden hebben genoten. 

9. 1. Onder bezoldiging wordt in dit regle
ment verstaan het aan den rang of de betrek
king verbonden vast traktement, zonder bij 
berekening van toelagen, indemniteiten, emo
lumenten, wisselvallige inkomsten of andere 
voordeelen, tenzij uitdrukkelijk door de Ko
ningin of door den Gouverneur-Generaal ten 
aanzien van zoodanige bijberekening anders 
is bepaald. 

2. Met bezoldiging worden gelijkgesteld : 
a. de personeele toelagen, die in geval va-n 

reorganisatie van een wapen, een dienstvak of 
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onderdeel van een wapen of dienstvak, worden 
toegelegd ter verv,i,nging van vroeger genoten 
of in uitzicht gestelde inkomsten, welke voor 
de berekening van pensioen in aanmerking 
kwamen; 

b. wachtgeld, non-activiteitstraktement of 
voorioopige bezoldiging, zoolang deze inkom
sten ,rermeerderd zijn met eene toelage wegens 
het bewijzen van doorloopende dienstverrich
tingen en alsdan onder bijberekening van deze 
toelage. 

10. 1. Het normaal maandel~jksch pen
sioen, waarop recht wordt verkregen bij een 
diensttijd van twintig jaar en het bereiken van 
de in artikel 1 eerste lid punt a genoemde 
leeftijden, bedraagt, behoudens mogelijke ver
hoogingen overeenkomstig de a rtikelen 11, 12 
en 13, zes en dertig procent van den pensioen
grondslag. 

2. Bij een diensttijd van meer dan twintig 
jaren en het bereiken van de in artikel 1 punt a 
genoemde leeftijden wordt een vermeerderd 
maandelijksch pensioen toegekend, hetwelk, 
behoudens mogelijke verhoogingen overeen
komstig de artikelen 11, 12 en 13, bedraagt 
het voor normaal maandelijksch pensioen be
paald percentage van den pensioengrondslag, 
vermeerderd naar reden van twee procent van, 
dien grondslag per jaar, waarmede de in het 
eerste lid van dit artikel genoemde diensttijd 
is overschreden, tot een maximum van zes en 
veertig procent van den grondslag. 

3. Wanneer recht op pensioen is verkregen, 
overeenkomstig artikel l , eerste lid punt b 
wordt een verminderd maandelijksch pensioen 
tegekend, hetwelk, behoudens mogelijke ver
hoogingen overeenkomstig de artikelen 11, 12 
en 13, bedraagt het voor normaal maandelijksch 
pensioen bepaald· percentage van den pensioen
grondslag, verminderd naar reden van twee 
procent van dien grondslag per jaar voor den 
diensttijd, welke aan den in het eerste lid van 
dit artikel genoemden diensttijd ontbreekt. 

4. Behoudens mogelijke verhoogingen over
eenkomstig de artikelen 11, 12 en 13, bedraagt 
het maandelijksch pensioen van de officieren 
die gepensionneerd worden wegens in en door 
den dienst ontstane ziels- of lichaamsgebreken, 
zes en veertig procent van den pensioengrond
slag. 

5. Aan den officier, die niet v11,lt in de 
termen van de vorige leden van dit artikel en 
niet verkeert in het geval, bedoeld bij artikel 3, 
wordt een evenredig maandelijksch pensioen 
toegekend, hetwelk, behoudens mogelijke ver
hoogingen overeenkomstig de artikelen 11, 12 
en 13, bedraagt het percentage van den pen
sioengrondslag, dat tot het voor normaal 
maandelijksch pensioen vastgesteld percentage 
in gelijke verhouding staat als de voor pensioen 
geldende vervulde diensttijd tot een diensttijd 
van twintig dienstjaren, met dien verst.ande, 
dat het maandelijksch pensioen niet minder 
bedraagt dan achttien procent van den pen
sioengrondslag. 

6. In het geval, bedoeld bij art,ikel 3, be
draagt het pensioen, behoudens mogelijke ver
hoogingen overeenkomstig de artikelen 11. 12 
en 13, de helft van het bedrag, dat aan den 
betrokken officier zou zijn toegekend, indien 
hij ware gepensionneerd overeenkomstig het 
vorig lid van dit artikel. 

7. De pensioenen worden in volle guldens 
bepaald, waarbij overschietende onderdeelen 
alR een gulden worden berekend. 

8. Het maandelijksch pensioen, met inbe
grip van mogelijke verhoogingen overeenkom
stig de artikelen 11, 12 en 13, kan niet meer 
bedragen dan f 1000. 

Art. 11. 1. Het bedrag van het maandelijksch 
pensioen, berekend overeenkomstig de eerste 
zes leden van artikel 10 wordt verhoogd, wan
neer verwonding, verminking, letsel of andere 
lichaams- of zieTs-gebreken gepaard gaan met : 

1°. het verlies van één of meer ledematen; 
2°. het geheel en onherstelbaar verlies van 

het gezichtsvermogen in één of beide oogen ; 
3°. het verkeeren in een hulpbehoevenden 

lichaams- of geestestoestand wegens andere 
oorzaken dan die genoemd onder Jo. en 20. 

2. De verhooging bedraa~t per maand : -
a. wegens het verlies van eén der ledematen 

of wegens het verlies van het gezichtsvermogen 
in één der oogen f 50 ; 

b. wegens het verlies van twee of meer 
ledematen of het verlies van het, gezichtsver
mogen in beide oogen f 100 ; 

c. wegens het verkeeren in een hulpbehoe
venden !ichaams- of geeRtestoestand f 50 of 
f 100 al naar gelang de toestand waarin de 
betrokkene verkeert te vergelijken is met 
dien onder a dan wel met dien onder b. 

3. Ingeval het verlies van het gezichts
vermogen in één oog of in beide oogen, het 
verlies van één of meer ledematen of een hulp
behoevende lichaams- of geestestoestand samen
gaan, wordt voor de berekening der pensioens
verhoogingen ieder der redenen voor de toe
kenning eener verhooging op vorenbedoelden 
voet afzonderlijk in rekening gebracht, met 
dien verstande evenwel, dat het totale bedrag 
der toe te kennen verhoogingen het bedrag 
van f 200 per maand niet mag overschrijden. 

4. Onder " ledematen" worden verstaan 
"handen" en "voeten", onverschillig of met 
het verlies daarvan ook dat van armen en 
beenen gepaard gaat. 

5. De gemelde verhoogingen worden niet 
toegekend, indien de boven omschreven toe
standen moeten worden toegeschreven aan 
eigen moedwillige handelingen of aan ongere
geld gedrag. 

6. In hulpbehoevenden toestand, aanspraak 
gevende op pen,0 ioensverhooging , worden ge
acht te verkeeren zij, die ten gevolge van de 
ziekte of gebreken, waarvoor zij voor den 
militairen dienst werden afgekeurd, bijzondere 
vetpleging, verzorging of bewaking behoeven, 
dan wel door die ziekte of gebreken in e-nstige 
mate belemmerd worden tot het verrichten 
van arbeid om hunne inkomsten te brengen in 
overeenstemming met de behoeften van hun
nen maatschappelijken stand. 

7. Bi~ de beoordeeling of een hulpbehoe
vende toestand bestaat, wordt alleen in be
schouwing genomen de toestand, waarin de 
afgekeurde lichamelijk of geestelijk verkeert ten 
gevolge van de ziekte of de gebreken, die tot 
de afkeuring hebben geleid of waarvoor aan
spraak op verhooging van pensioen bestaat. 

Art. 12. 1. Indien een officier, tengevolge 
van de ziekte of de gebreken, die tot zijne 
afkeuring hebben geleid, in een hulpbehoeven
den lichaams- of geestestoestand verkeert, 
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doch twijfel bestaat of die toestand blijvend ·, s, 
wordt de verhooging bedoeld in punt e van 
het vorig art.ikel voor een bepaalden tijd, niet 
korter dan een jaar, toegekend . 

2. Is de verhooging voor korteren termijn 
dan vijf jaar toegekend. dan kan zij eens of 
meermalen worden verlengd, indien bij een 
geneeskundig onderzoek blijk.,, dat de belang
hebbende nog in een hulpbehoevenden lichaams
of geestestoestand verkeert, met dien ver
stande, dat de verhooging in geen geval kan 
worden genoten over een langeren dan ge
melden termijn van vijf jaar. 

3. Het in het vorig: lid bedoeld genees
kundig onderzoek, waarvoor in N ederlanrl door 
den Minister van Koloniën, in N ederûmdsch-
1 ndië door den Commandant van het leger, 
genoegen kan worden genomen met de ver
klaring van burgerlijke geneeskundigen, mag 
niet langer dan drie maanden vóór den ver
valdag: van de tijdeltjk toegekende pensioens
verhoog:ing plaats hebben. 

4. De tijdelijke pensioensverhooging wordt 
veranderrl in eene voort-durende, wanneer bij 
militair geneeskundig onderzoek blijkt, dat de 
belanghebbende blijvend in een hulpbehoeven
den lichaams- of geestestoestand verkeert, 
met dien verstande, dat zoo daartoe aanlei
ding bestaat, een tijdelijke verhooging van 
f 50 kan gewijzigd worden in eene voort
durende verhoo~ing van f 100 en omgekeerd. 

5. De tijdeltjke pensioensverhooging kan 
bij wijze van uitzondering ook zonder militair 
geneeskundig onderzoek worden veranderd in 
e.ene voortdurende, wanneer in Nederland ten 
genoege van den Minister van Koloniën, in 
Nederlandsch-Indië ten .genoege van den Com
mandant van het leger, uit eene geneeskundige 
verklaring blijkt, dat de afgekeurde niet in 
staat is zich aan een militair geneeskundig 
onderzoek te onderwerpen en de redenen, die 
de verhooging oorspronkelijk deden toekennen, 
nog bestaan. . 

6. Geene verlenging van een tijdelijke 
pensioensverhooging en gëene verandereing van 
een tijdelijke in een voortdurende pensioens
verhooging heeft plaats, tenzij bij het laat
stelijk ingesteld geneeskundig onderzoek oor
zakelijk verband is gebleken tusschen de 
daarbij bevonden ziekte of gebreken en die, 
welke aanvankelijk tot de toekenning van 
eene tijdelijke pensioensverhooging aanleiding 
hebben gegeven. 

7. Om voor de. verlenging van eene tijde
lijke pensioensverhooging of voor toekenning 
van eene voortdurende in stede van eene 
tijdelijke pensioensverhooging in aanmerking 
te komen, moet de belanghebbende eene a.an
vrage inzenden vóór of binnen drie maanden 
na den vervaldag van de vorige verhooging. 
Door het niet tijdig inzenden van de aanvraag 
gaat de aanspraak op het verder genot van de 
tijdelijke pensioensverhooging of op de toeken
ning van eene voortdurende pensioensverhoo
ging verloren, tenzij, in Nederland door den 
Minister van Koloniën, in Nederlandsch-lndië 
door den Commandant van het leger, termen 
w?rden gevonden om van deze bepaling af te 
w13ken. 

8. De in het vorig lid bedoelde aanvragen 
worden gericht, buiten Nederlandsch-Indië tot 
den Minister van Koloniën, in Nederlandsch-

Indië tot den Commandant van het leger aldaar. 
Art. 13. 1. Officieren, die ondanks de 

ziekten of gebreken, welke aanspraak geven 
op pensioensverhooging ingevolge artikel ll. 
blijven doordienen, verkrijgen wanneer zij later 
gepensionneerd worden, boven het hun toe
komend pensioen de verhooging overeenkom
stig evengenoemd artikel en binnen de aldaar 
aangegeven grenzen. 

2. Overigens ligt aan de toekenning van 
het pensioen ten grondslag de toestand waarin 
de belanghebbende zich bevindt bij het ver
laten van den dienst. 

3. Latere verbetering of verergering brengt 
- behoudens het bepaalde in artikel 12 -
in het vastgesteld pensioen geene verandering, 
met dien verstande nochtans, dat ingeval ter 
zake van verwonding, verminking, letsel, ziels
of lichaamsgebreken pensioen werd toegekend 
en die gebreken den gepensionneerde later, 
mits niet door eigen moedwillige ha.ndelingen 
of ongeregeld gedrag, in een toestand brengen, 
die, had hij reeds bij de pensionneering bestaan, 
recht zou hebben gegeven op een hooger pen
sioen dan ver.leend werd, de belanghebbende 
alsnog in het genot van dat hoogere pensioen 
wordt gesteld, indien de daartoe strekkende 
aanvraag binnen vijf jaar na het verlaten van 
den dienst wordt ingediend. 

Art. 14. 1. Door de officieren wordt ten 
behoeve van de pensioenen een bijdrage be
taald van één procent van hun bezoldiging en 
wat daarmede volgens dit reglement wordt 
gelijk gesteld, voorloopige bezoldiging, wacht
geld, nonactiviteitstraktement en verloftrak
tement, genoten over den tijd, die jaar voor 
jaar bij de berekening van den voor pensioen 
geldigen diensttijd in aanmerking komt. 

2. Wanneer op of na het tijdstip, waarop 
het maximum aantal voor pensioen tellende 
dienstjaren wordt bereikt, inkomsten worden 
genoten waarover met inbegrip van den tijd 
gedurende welken te voren dezelfde of hoogere 
inkomsten zijn genoten nog niet vierentwintig 
maanden bijdrage is betaald, zal ook over 
verderen jaar voor jaar tellenden diensttijd, 
vallende na dat tijdstip, bijdrage moeten wor
den voldaan, echter alleen over het bedrag 
waarmede die inkomsten overtreffen de inkom
sten waarover tevoren gedurende vierentwintig 
maanden is bijgedragen. Die nadere heffing 
wordt, slechts voortgezet totdat over het meer
dere vierentwintig maanden is bijgedragen, 
met inbegrip van den tijd gedurende welken 
bijdrage betaald is over de volle inkomsten, 
waarvan dit meerdere deel uitmaakt. 

3. Dezelfde bijdrage wordt betaald over 
inkomsten, genoten in anderen dienst dan als 
officier in vasten dienst bij het Neder landsch
Indische leger, wanneer die dienst. in aanmer
king komt voor pensioen volgens dit reglement, 
tenzij over die inkomsten, krachtens de voor 
dien anderen dienst geldende pensioenbepalin
gen, reeds aan de Indische geldmiddelen is 
betaald. Voor de toepassing van dit voorschrift 
geschiedt de berekening van de inkomsten, 
genoten in anderen militairen dienst bij de 
landmacht in Nederlandsch-Indii! dan als 
officier van die. landmacht of in militairen 
dienst, elder8, volgens een door den Gouver
neur-Generaal vast te stellen maatstaf. 

4. Voor zoover door de betrokkenen over 
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d ien in het vorig lid bedoelden anderen dienst 
dan als officier in vasten dienst bij het Neder
landsch-Tndische leger nog niet is voldaan, 
":'~t voldaan zou moeten zij1;1 of wordèn om dien 
t1Jd krachtens de voor dien anderen dienst 
geldende pensioenbepalingen te doen mede
tellen voor pensioen op den voet dier bepalingen, 
moet ook dat bed, ag worden betaald. Kan 
dit bedrag niet worden vastgesteld, dan wordt 
het bepaald op één procent van de inkomsten, 
welke tijdens d ien dienst zijn genoten gedu
rende den tijd, die jaar vpor jaar bij de 'bere
kening van den voor pensioen geldigen dienst
tijd in aanmerking komt. 

5. De vorenbedoelde bijdragen worden van 
de inkomsten, waarover zij geheven worden, 
ingehouden, wanneer bij de uitbetaling daarvan 
reeds vaststaat-, dat zij verschuldigd zijn. 
Tndien later blijkt, dat zulks verzuimd is of 
wanneer de bijdragen eerst later verschuldigd 
worden, worden zij. voor zoover geen ver
rekening kan plaats hebben met aan den be
langhebbende terug te betalen bijdragen, aan
gezuiverd door inhouding van één procent van 
de daarna te genieten inkomsten, pensioen 
daaronder begrepen, met dien verstande, dat 
na toekenninl!. van pensioen, de aanzuivering 
afloopt uiterlijk in vijf jaren. 

6. Bijdragen, welke niet op de aangeduide 
wijze kunnen worden ingehouden, worden niet 
ingevorderd. 

7. De op den da~ van inwerkingtreden van 
dit reglement in dienst zijnde officieren zijn 
geen bijdraga, als in dit artikel bedoeld, ver
schnldigd over vóór 1 Februari 1925 genoten 
ink0msten . 

Art. 15. 1. Behoudens het bepaalde in 
het tweede lid van dit artikel, gaat het pensioen 
in van en met den dag volgende op dien, waarop 
de bezoldiging het laatst werd genoten. 

2. In geen geval wordt het pensioen ge
noten gedurende den tijd dien de officier, 
buiten bezwaar van d,en lande, met verlof of 
non-actief doorbracht, in welk geval het pen
sioen ingaat op den eersten dag der maand 
volgende op dien, waarin het ontslag is ingegaan. 

Art. 16. l. Aan officieren, gepensionneerd 
wegens het volbrengen van den diensttijd, 
bedoeld in artikel 1, eerste lid, punt a, kan, 
wanneer zij in werkelijken dienst bij 's Rijks 
Zee- of Landmacht dan wel bij de Koloniale 
landmacht of de Gouvernementsmarine wor
den hersteld, worden vergund het pensioen te 
genieten gelijktijdig met de inkomsten aan den 
werkelijken dienst verbonden. 

2. Die vergunning wordt verleend, in 
Nederland door de Koningin, in N ederlandsch-
1 ndië door den Gouverneur-Generaal onder 
nadere Koninklijke goedkeuring. 

3. Verlaat de gepensionneerde den dienst 
bij het Nederlandsch-lndische leger opnieuw, 
dan wordt zijn pensioen, overeenkomstig de 
bepalingen van dit reglement, herzien met 
inachtneming van zijn jongst doorgebrachten 
diensttijd. H et opnieuw te verleenen pensioen 
za l in geen geval minder bedragen dan het 
vroeger genotene. 

4. H et pensioen wordt in zijn geheel gelijk
tijdig genoten met de soldij verbonden aan de 
Militaire Willerpsorde en de toelage verbonden 
aan de benoeming tot broeder der Orde van 
den Neder landschen Leeuw. 

Art. 17. 1. De Koningin behoudt zich voor 
om de zich buiten Nederlandsch- I ndië bevin
dende gepensionneerde officieren in geval van 
oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone 
omstandigheden, bedoeld bij artikel 187 der 
Grondwet, op t e roepen, om, na daartoe ge
schikt te zijn bevonden, in dienst te worden 
gesteld bij de strijdkrachten van den Staat. 

2. H et pensioen van den officier, die, zon
der geldige redenen, · aan de oproeping niet 
voldoet of zich aan de wederindienststelling 
onttrekt, wordt, op uitspraak van den Minister 
van Koloniën, geschorst. 

3. Deze schorsing neemt aanvang met den 
dag, waarop de gepensionneerde moest opko
men en niet opgekomen is, en eindigt met dien 
waarop de gepensionneerden, die aan de op
roeping hebben voldaan, bij algemeenen maat
r egel van hunne verplichting tot den werke
lijken dienst worden ontslagen. 

Art. 18. Overeenkomstig het bepaalde bij 
artikel 17 is de Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië bevoegd om in geval van 
oorlog, oorlog gevaar of andere buitengewone 
omstandigheden in Nederlandsch-Indië, be
doeld bij artikel 26 eerste lid vàn het Dienst
plichtbesluit, vastgesteld bij Koninklijk besluit 
van 28 Mei 1923 n°. 65 (Indisch Staatsblad n°. 
408) de zich aldaar bevindende gepension
neerde officieren voor wederindienststelling op 
te roepen, zullende de schorsing, in het voor
gaande artikel bedoeld, worden toegepast op 
uitspraak van den Commandant van het leger. 

Art. 19. H e~ pensioen vervalt : 
a. wanneer de gepensionneerde eenige ge

regelde rijksinkomst geniet van een vreemde 
mogendheid, en dat wel van en met den eer
sten der maand volgende op die waarin dit 
blijkt ; hem kan door den Minister van Ko
loniën worden vergund -het pensioen tot weder
opzeggens te behouden, indien vóór of uiterlijk 
r.es maanden na het aanvaarden van de be
trekking, waaraan die rijksinkomst is ver
bonden, van den belanghebbende eene schrif
telijke aanvraag tot het bekomen van goed
keuring op die aanvaarding bij het Departement 
van Koloniën wordt ontvangen ; ook kan op 
daartoe door hem gedane aanvraag aan den 
gepensionneerde, den staat van Nederlander 
n iet bezittende, die na t erugkeer in zijn eigen 
land geregelde rijksinkomsten geniet uit hoofde 
van diensten, waartoe hij krachtens de wetten 
des lands is verplicht, door den Minister van 
K oloniën worden vergund ,het pensioen tot 
wederopzeggens te blijven genieten ; 
, b. wanneer de betaling gedurende vijf ach

tereenvolgende jaren niet is opgevorderd ; 
nochtans kunnen zij, wier pensioen volgens 
deze paragraaf verviel, op hun ver~o~k, buiten 
Nederlandsch-Indië door den MmIBter van 
Koloniën, in Nederlandsch-l ndië door den Gou
verneur-Generaal, in het genot daarvan her
steld worden, in welk geval de uitkeering 
aanvangt van en met het kwartaal, volgende 
op dat, waarin de aanvraag tot herstel is 
ingekomen; 

c. van en met den eersten der tweede maand, 
volgende op die, waarin de gepensionneerde 
overlijdt. 

Art. 20. 1. De gepensionneerde of onder
stand geniet ende, die is veroordeeld tot gevan
genisstraf van drie maanden, tot hechtenis 
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van drie maanden, tot plaatsing in eene Rijks
werkinrichting of tot eenige zwaardere straf, 
mist, gedurende den tijd, dat hij zijne straf 
ondergaat of zich door de vlucht aan de ten
uitvoerlegging van het vonnis onttrekt, het 
genot van pensioen of onderstand. 

2. Ten aanzien van hem, die in Neder/,a,nd 
zijne straf ondergaat of zich aldaar door de 
vlucht aan de tenuitvoerlegging van het vonnis 
onttrekt, is de Minister van Koloniën en ten 
aanzien van hem, die zijne straf in Neder
landsch-lndië ondergaat of zich aldaar door de 
vlucht aan de tenuitvoerlegging van het vonnis 
onttrekt, is de Directeur van Financiën, daartoe 
termen vindende, bevoe~d om : 

1 °. gedurende dien tijd over het pensioen 
of den onderstand van den veroordeelde te 
beschikken ten behoeve van zijne vrouw, van 
zijne minderjarige afstammelingen in de rechte 
linie of van zijne bloedverwanten in de op
gaande linie ; 

2°. voor zoover van de onder 1° bedoelde 
bevoegdheid geen gebruik wordt gemaakt, 
hem die uit de gevangenis of Rijkswerkinrich
ting is ontslagen, in het genot te stellen van 
eene uitkeering, welke bij een straftijd van 
minder dan één jaar de helft van het bedrag 
van het pensioen of den onderstand over dien 
straftijd en bij een straftijd van langeren duur 
de helft van het jaarlijksch bedrag van het 
pensioen of den onderstand niet te boven gaat. 

Art. 21. Het pensioen kan in Nederland door 
den Minister van Koloniën, in Neder/,a,ndsch
lndië door den Commandant van het leger, 
worden ingetrokken, wanneer blijkt dat de 
gepensionneerde de verordeningen tot hand
having van het eigendomsrecht van den Staat 
op de Gouvernements-archieven in Neder
/,a,ndsch-lndië, Suriname of Curaçao heeft over
treden. 

Art. 22. l. Alle in dit reglement vermelde 
pensioenen worden genoten onder den last aan 
de zijde van den gepensionneerde, tot naleving 
van alle verplichtingen, hem krachtens dit 
reglement opgelegd of aan dat genot bij latere 
algemeene verordeningen te verbinden. 

2. De aanvragen tot het verkrijgen van 
pensioen worden gericht in Neder/,a,nd tot den 
Minister van Koloniën, in Nederlandsch-lndië 
tot den Commandant van het leger aldaar; zij 
worden steeds ingediend zooveel mogelijk met 
inachtneming der eischen van de militaire 
hiërarchie. 

3. De pensioenen worden verleend in Ne
derland door den Minister van Koloniën, in 
N ederlandsch-lndië door den Legercommandant; 
in de daartoe strekkende beschikkingen wordt 
steeds melding gemaakt van de artikelen van 
dit reglement, waarop deze berusten. Van de 
beslissingen van den Minister van Koloniën en 
van den Gouverneur-Generaal is beroep op 
de Koningin, van die van den Leger-comman
dant op den Gouverneur-Generaal. 

4. Indien uitsluitend tengevolge van een 
schrijf- of rekenfout het pensioen op een te 
hoog bedrag blijkt te zijn vastgesteld, wordt 
de beschikking, waarbij het pensioen is ver
leend, herzien bij een nieuwe beschikking, 
welke de gronden voor de herziening moet 
bevatten. Aan de vermindering van het pen
sioen mag geen terugwerkende kracht worden 
toegekend. 
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5. Pensionneering gaat gepaard met - of 
wordt voorafgegaan door - toekenning van 
eervol ontslag uit den militairen dienst. 

6. Nopens de toekenning van het pensioen 
wordt . den belanghebbende een authentiek be
wijsstuk uitgereikt. 

Art. 23. De pensioenen zijn, na overlegging 
der vereischte bewijsstukken, betaalbaar, in 
N eder/,a,nd na het einde van elk kwartaal, in 
Neder!andsch-lndië na den afloop van elke 
maand, een en ander behoudens het bepaalde 
bij artikel 62 der Indische Comptabiliteitswet 
(Neder/,a,ndsch Staatsb/,a,d 1925 n°. 328, Indisch 
Staatsblad 1925, n°. 448). 

Art. 24. l. De pensioenen, krachtens dit 
reglement verleend, zijn onvervreemdbaar, 
voor zooveel zij in N eder/,a,nd betaald worden, 
overeenkomstig de wet van 26 Mei 1849 (Ne
derlandsch Staatsblad n°. 24). 

2. De gepensionneerde kan daarover op 
geenerlei wijze beschikken, ook niet door ver
panding of beleening. 

3. Indien hij last geeft om het pensioen 
voor hem te ontvangen, kan hij die lastgeving 
altijd herroepen. 

4. Alle overeenkomsten hiermede strijdig 
zijn nietig. 

5. Deze bepaling wordt uitgedrukt in het 
authentiek bewijsstuk bedoeld aan het slot 
van artikel 22. 

6. Onder de hier bedoelde verboden be
leeningen zijn niet begrepen de voorschotten 
door gemeentebesturen, liefdadige of tot alge
meen nut werkende instellingen, hetzij rente
loos, hetzij tegen een matige rente verstrekt, 
tegen tijdelijke afgifte van het voormelde 
authentiek bewijsstuk, mits de bepalingen, 
volgens welke die voorschotten worden uit
gekeerd zijn goedgekeurd, in Nederland door 
Gedeputeerde Staten der betrokken provincie, 
in Neder/,a,ndsch-lndië . door de autoriteiten 
daartoe aan te wijzen door den Gouverneur
Generaal. 

Art. 25. l. Aan officieren, die uit den 
militairen dienst worden ontslagen ingevolge 
een van de punten 1 ° tot en met 10° van artikel 
42 der Regeling, vastgesteld bij Koninklijk 
besluit van 8 September 1910 n°. 39 (Neder
landsch Staatsblad n°. 278, Indisch Staatsblad 
n°. 592) wordt, wanneer bij de redenen van 
het ontslag verzachtende omstandigheden zijn 
of worden aangenomen, voortdurende of tij 
delijke onderstand toegekend. 

2. Voortdurende onderstand wordt ver
leend, wanneer de ontslagene een diensttijd 
tE'lt van ten minste acht dienstjaren, die inge
val van pensionneering geldend zouden zijn. 

3. Bij minderen diensttijd wordt tijdelijke 
onderstand toegekend en wel voor een tijdvak, 
gelijk aan de helft van den volbrachten dienst
tijd, die in geval van pensionneering geldend 
zou zijn. 

4. De onderstand bedraagt de helft van 
het pensioen, dat den officier zou zijn toege
kend, indien hij den dienst had moeten ver
laten wegens ziels- of lichaamsgebreken, niet 
in en door den dienst ontstaan. 

5. Op de aan officieren te verleenen onder
standen zijn mutatis mutandis toepasselijk de 
bepalingen in de artikelen 15, 17, 18, 19, 20, 
21, 22 (uitgezonderd het 5• lid), 23 en 24 ten 
aanzien der pensioenen vastgesteld. 

52 
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6. Op deo onderstand wordt om geenerlei 
reden kortiog toegestaan ten behoeve van par
ticuliere schnldeischers. 

7. De onderstand wordt niet uitgekeerd 
zoolang de in het genot daarvan ge~telde voor
malige officier eene geregelde inkomst geniet 
ten laste der g~ldmid1elen van N eder/,a,nd, 
Neder/,a,ndsch-lndië, Suriname of Curaçao. 

Art. 26. In gevallen waarin bij dit regle
ment Piet is voorzien of waarvoor het geen 
voldoenden maatstaf ter bepaling van het pen
sioen oplevert, dan wel wanneer uitstekende 
militaire daden eene buitengewone geldelijke 
belooning vorderen ten laste der begrooting 
van Ned,er/,a,ndsch-lndië, behoudt de Koningin 
Zich voor daarin te voorzien bij een :i.fzonder
lijk en met redenen omkleed besluit. 

Art. 27. I'it reglement kan worden aan
gehaald onder 'den titel : 
.,Diensttijdpensioenreglement voor officieren". 

Overgangsbepalingen. 
Art .. 28. l. Zij, die tot officier in vasten 

dienst bij het Nederlandsch-Indische leger zijn 
benoemd vóór den dag, waarop dit reglement 
in werking treedt, moeten - behoudens het 
bepaalde in het vierde lid van dit artikel -
binnen drie jaren na dien dag of, wanneer zij 
eerder den militairen dienst verlaten, vóór het 
verlaten van den militairen dienst, schriftelijk 
verklaren of zij zich al dan niet aan de bepa
lingen van dit reglement wenschen te onder-
werpen. ' 

2. De in het vorig lid bedoelde officieren 
die zich aan de bepalingen van dit reglement 
onderwerpen, zijn de in artikel 14 eerste lid 
bedoelde bijdrage verschuldigd van 1 Februari 
1925 af, tenzij zij op dien dag niet, in het genot 
waren van inkomsten, waarover de bijdrage 
wordt geheven, in welk geval zij die bijdrage 
verschuldigd zijn van _af den dag, waarop zij 
in het genot van zoodanige inkomsten zijn 
getreden. 

3. De in het eerste lid bedoelde officieren, 
die zich niet aan de bepalingen van dit regle
ment wenschen te onderwerpen, dan wel de 
in dat lid bedoelde termijnen hebben laten 
voorbijgaan, zonder de daarin bedoelde ver
klaring af te geven, blijven, behoudens het 
bepaalde in het vierdA lid van dit artikel, onder
worpen aan de bepalingen van het R eglement 
op het toekennen van pensioen en onderstand 
aan de Europeesche en de op gelijken voet 
behandelde officieren van liet .Nederlandsch
Indische leger, opnieuw vastgesteld bij Ko
ninklijk besluit van .4 December 1919 n°. 66 
(Nederwndsch Staatsblad n°. 801, Indisch Staats
l-la.d 1920 n°. 65), zooals dat reglement sedert 
is of nader zal worden gewijzigd en aangevuld. 

4. De in het eerste lid bedoelde officieren, 
die op het einde van den in dat lid genoemden 
termijn van drie jaren reeds recht op pensioen 
hadden kunnen doen gelden, doch eArst na het 
verstrijken daarvan den dienst eervol en met 
behoud van recht op pensioen verlaten, kunnen 
de in het aangehaalde lid bedoelde schriftelijke 
verklaring na afloop van dien termijn, doch 
vóór het verlaten van den dienst indienen, 
wordt hun pensioen volgens dit reglement 
geregeld, dan is voor hen van toepassing het 
bepaalde in het tweede lid van dit artikel. 

5. De in het eerste lid van dit artikel ver-

vatte bepaling, dat zij die den miÏitairen dienst 
verlaten binnen den daarin genoemden termijn 
van drie jaar, vóór het verlaten van den 
militairen dienst schriftelijk moeten verklaren 
of zij zich aan de bepalingen van dit reglement 
wenschen te onderwerpen, geldt niet voor hen, 
die - in Nederland ter beoordeeling van den 
Minister van Koloniën, in Ned,erl.andsch-lndië 
ter beoordeeling van den Commandant van het 
leger - niet tijdig in de gelegenheid konden 
worden gesteld de betrekkelijke verklaring af 
te geven. Door hen kan deze verklaring ook 
nà het verlaten van den militairen dienst wor
den afgegeven. 

Art. 29. l. De termijn var, één jaar, be
doeld in het tweede lid van artikel 5 van dit 
reglement, vangt_ ten aanzien van de op_ den 
dag van inwerkingtreden daarvan in dienst 
zijnde officieren aan met dien dag ol met den 
dag, waarop zij voor het eerst na bedoelden 
datum den werkelijken dienst hebben hervat. 

2. Het bepaalde in artikel 6, eerste lid 
punt a, volgens welk punt diensttijd, vol
bracht vóór het intreden van het negentiende 
levensjaar bij de regeling van het pensioen 
niet in rekenin~ wordt gebracht, geldt niet 
voor hen, die voór den dag, waarop dit regle
ment in werking treedt, in militairen dienst 
zijn getreden. Voor hen blijft de bepaling 
gelden, dat diensttijd volbracht vóór het 
intreden van bet zeventiende levensjaar bij 
de regeling van het pensioen niet in rekening 
wordt gebracht. 

Art. 30. De pensioengrondslag van hen. 
aan wie na een op of na l Februari 1925 inge
gaan eervol ontslag uit den militairen dienst 
alsnog pensioen wordt verleend of wier toe
gekend pensioen wordt herzien op den voet 
van dit reglement, wordt, indien de Militaire 
Bezoldigingsregeling 1925 (Indisch Staatsb/,a,d 
1925 n°. 44) heeft geleid tot een verhooging 
van de bezoldiging verbonden aan den laat
stelijk of tevoren door hen bekleeden rang, 
vastgesteld naar den maatstaf alsof genoemde 
bezoldigingsregeling op l Februari 1923 in 
werking ware getreden. 

Behoort bij het Koninklijk besluit van 
2 December 1926 n°. 30, Staatsblad n°. 392. 

Mij bekend, 
De llfinister van Koloniën, KONINGSBERGER. 

REGLEMENT op het verleenen van diensttijd
pensioenen en van onderstand,en voor eens 
aan d,e Europeesche en de in pensioens
vooruitzichten met dezen gel,ij kg es telde niet
Europeesche ond,erofficieren van het Neder
landsch-1 ndische leger. 

HOOFDSTUK I. 

Inleiding. 

Art. I. Waar in dit reglement wordt ge
sproken van onderofficieren, worden daarmede 
bedoeld: 

a. de Europeesche onderofficieren van het 
Nederlandsch-Indische Leger met den rang 
van sergeant (wachtmeester, fourier) of een 
hoogeren rang tot en met den rang van onder
luitenant; 

h. de niet-Europeesche onderofficieren van 
het Nederlandsch-Indische leger. die - voor 
zooveel noodig naar door den Gouverneur-



819 2 D E C E M B E R (S.392) 1926 

Generaal te stellen regelen - in pensioensvoor
uitzichten met de in punt a bedoelde onder
officieren zjjn of worden gelijkgesteld. 

HOOFDSTUK Il. 
Van het recht op pensioen en op onderstand 

voor ééns. 
Art. 2. Recht op •;oorlditrend pensioen 

wordt, ongerekend in de gevallen bedoeld bij 
de artikelen 4 § 4 en 5 § 2, verkregen : 

1°. na beëindigi_ng van een diensttijd van 
twintig of meer dienstjaren en het bereiken 
van een leeftijd van veertig jaar: 

2°. na beëindiging van een diensttijd van 
minder dan twintig doch ten minste vijftien 
dienstjaren en het bereiken van een leeftijd 
van veertig jaar ; 

3°. als de onderofficier den dienst moet 
verlaten wegens in en door den dienst ontstane 
ziels- of lichaamsgebreken, die hem ongeschikt 
maken voor de verdere waarneming van den 
militairen dienst zoowel in als buiten Europa, 
en niet gezegd kan worden, dat hij eene genees
of heelkundige behandeling, waardoor de ge
schiktheid voor dien dienst zou · kunnen her
wonnen, opzettelijk bemoeilijkt of belet heeft ; 

4°. als de onderofficier den dienst moet 
verlaten wegens ziels- of lichaamsgebreken, 
clie hem, ongeschikt maken voor de verdere 
waarneming van den militairen dienst zoowel 
in als buiten E•,ror,a, niet ontstaan in en door 
den dienst en niet het gevolg van eigen moed
willige handelingen of ongeregeld gedrag, mits 
de belanghebbende tevens een diensttijd van 
ten minste zes dienstjaren kunne doen gelden ; 

5°. als de onderofficier den dienst moet 
verlaten onder gelijke omstandigheden, als 
hiervoren onder 4°. bedoeld, zonder te voldoen 
aan den daarbij ten aanzien van den diensttijd 
gestelden eisch, doch voor altijd geheel of ten 
deele buiten staat wordt bevonden om in zijn 
levensonderhoud te voorzien ; 

6°. door den in Nederlandsch-lndië geboren 
en aldaar in militairen dienst getreden onder
officier, zoom9de door den m et eene in Neder
landsch-lndië geboren vrouw gehuwden onèer
officier, die hoewel allé;'.-n lichamelijk ongeschikt 
voor de verdere waarneming van den mili
tairen dienst in Nederlandsch-lndië, nochtans op 
dien grond den dienst moet verlaten en overi
gens in de termen valt van het bepaalde onder 
30, 40 of 50 hiervoren; 

7~. als de onrlerofficier, die niet valt in de 
termen van een cler voorafgaande bepalingen, 
den dienst moet verlaten wegens onbekwaam
heid of ongeschiktheid om in den verkregen 
rang of stand bij de Nederlandsch-Indische 
landmacht te dienen of wegens het eindigen 
van een dienstverband. welks vernieuwing is 
geweigerd om andere redenen dan wegens 
wangedrag, handelingen of gedragingen, welke 
de tucht ondermijnen, onzedelijkheid of ver
regaande nalatigheid in de vervuÜing der dienst
plichten, een en ander mits de belanghebbende 
tevens een diensttijd van ten minste tien 
dienstjaren kunne doen gelden. 

Art. 3. § 1. Waar in dit reglement niet 
bepaald wordt gewag gemaakt van "werke
lijke" dienstjaren, doelt het woord "dienst
jaren" op een diensttijd, berekend overeen
komstig de artikelen 12-15. 

§ 2. 1. Ais "eigen moedwillige handelin
gen" worden bij de toepassing van dit reglement 
beschouwd alle daden, gepleegd met het ken
nelijk doel om lichameliJke ongesteldheid voor 
den militairen dienst te veroorzaken, zoomede 
het opzettelijk bemoeilijken of beletten. van 
eene genees- of heelkundige behandeling, waar
door de geschiktheid voor den militairen dienst 
zou kunnen zijn herwonnen. 

2. Onder het opzettelijk bemoeilijken of 
beletten van eene genees- of heelkundige be
handeling wordt, v erstaan het bemoeilijken of 
beletten onder omstandigheden, die wjjzen op 
het kennelijk doel van den belanghebbende 
om voor den militairen dienst ongeschikt te 
blijven . 

3. De beslissing in hoever eene genees- of 
heelkundige behandeling, in den zin van het 
voren bepaalde, a l dan niet opzettelijk be
moeilijkt of belet is geworden, berust : in 
Nederland bij den Minister van Koloniën, in 
Nederlandsch-lndië bij den Commandant van 
het le~er. 

4. Zie1s- of lichaamsgebreken, ontstaan door 
misbruik van alcoholische of narcotische mid
delen, worden geacht het gevolg te zijn van 
,,ongeregeld gedrag" . 

§ 3. Ziels- of lichaamsgebreken, ontstaan 
,.in en door den dienst' , worden, met uit
sluiting van alle andere, gerekend te zijn: 

a. die, welke het gevolg zijn van verwon
ding, verminking of letsel in den strijd bekomen ; 

~- die, welke beschouwd moeten worden, of 
als het gevolg van vermoeienissen of ontberin
gen bij oorlogsverrichtingen, àf ontstaan zijn 
buiten den oorlog, doch onder omstandigheden, 
zóó uitsluitend aan het volbrengen van mili
taire dienstplichten verbonden, dat de bekomen 
gebreken in dit opzicht met de gevolgen van 
oorlogsverrichtingen kunnen worden gelijkge
steld. 

Art. 4. § l. Recht op tijdelijk pensioen 
wordt, ongerekend in het geval bedoeld bij 
artikel 5 § 2, verkregen : 

1 °. als de onderofficier den dienst moet 
verlaten onder gelijke omstandigheden, als 
vermeld in artikel 2, onder 4°. niet verkeert 
in het geval, voorzien onder 5° van dat artikel, 
en een diensttijd kan doen gelden van minder 
dan zes doch ten minste vier dienstjaren ; 

2°. als de onderofficier den dienst moet 
verlaten, onder dezelfde omstandighed n als 
hiervoren onder 1 ° bedoeld, zijn diensttijd 
minder dan vier dienstjaren bedraagt, doch 
hij tijdelijk geheel o{ ten deele buiten staat 
wordt bevonden om in zijn levensonderhoud 
te voorzien ; 

3°. door den in Nederlandsch-lndië geboren 
en aldaar in militairen dienst getreden onder
officier, zoomede door den met eene in Neder
landsch-lndil geboren vrouw gehuwden onder
officier, die, hoewel a lléén lichamelijk onge
schikt voor de verdere waarneming van den 
militairen dienst in Neikrlandsch-lndi 1. , noch
tans op dien grond den dienst moet verlaten; 
en ovexigens in de termen valt van het be
paalde onder 1° of 2° hiervoren; 

4°. als de orderofficier den dienst moet 
verlaten onder gelijke omstandigheden, als 
vermeld in artikel 2 onder 7<, doch een dienst
tijd kan doen gelden van minder dan tien, 
maar ten min~te vier dienstjaren. 
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§ 2. J . H et t ij delij k pensioen wordt voor 
niet korter dan éen jaar en voor niet langer 
dan vijf jaar toegekend. 

2. I s het voor korteren termijn dan vijf 
ja.ren toegekend, dan kan het, indien bij een 
geneeskundig onderzoek èlijkt, dat de belang
hebbende tijdelijk geheel of ten deele buiten 
staat is om in zijn levensonderhoud te voor
zien, met inachtneming van het bepaalde bij 
ar t ikel ! 8, § 5, punten a en b, eens of meer
malen worden verlengd, met dien verstande, 
dat het in geen geval kan worden genoten 
over een langeren dan den gemelden termijn 
van vijf •aren, daaronder c. q. begrepen de 
tij d van schorsing ingevolge artikel 32 en de 
tijd waarover t\jdelijk pensioen niet werd toe
gekend, omdat de belanghebbende nog dan wel 
weder geschikt was om in zijn levensonderhoud 
te voorzien. 

§ 3. Het in de vorige paragraaf bedoeld 
geneeskundig onderzoek mag niet langer dan 
drie maanden vóór den vervaldag van het 
t ijdelijk pensioen hebben plaats gehad. 

§ 4. H et t ij delijk pensioen wordt veranderd 
in voortdurend pensioen, wanneer bij militair 
geneeskundig onderzoek blijkt, dat de t ijdelijk 
gepensionneerde voor altijd geheel of ten deele 
buiten staat is om in zijn levensonderhoud te 
voorzien. 

§ 5. Geene verlenging van tijdelijk pensioen 
en geene verandering van tij delijk in voort
durend pensioen heeft plaats, tenzij bij het 
laatstelijk ingesteld geneeskundig onderzoek 
oorzakelijk verband is gebleken tusschen de 
daarbij bevonden ziels- of lichaamsgebreken 
en die, welke aanvankelijk tot de toekenning 
van tijdelij k pensioen aanleiding hebben ge
geven. 

Art. 5. S 1. Recht op onderstand voor ééns 
wordt verkregen : 

1°. door den niet voor toekenning van 
pensoen in aanmerking komenden onder
officier, cJ ie den dienst moet verlaten "egens 
ziels- of lichaamsgebreken, welke hem onge
schikt maken voor de verdere waarneming 
van den militairen dienst zoowel in als buiten 
Eurona, en niet het gevolg zijn van eigen 
moedwillige handelingen of ongeregeld gedrag ; 

2°. door den in Nederlandsch-lndië geboren 
en aldaar in militairen dienst getreden onder
officier, zoomede door den met eene in Neder
land-ich- '1idië geboren vrouw gehuwden onder
officier, die, 7.0nder in het genot van pensioen 
te kunnen worden gesteld, cJen dienst moet 
verlat en wegens ziels- of lichaamsgebreken, 
welke hem alléén ongeschikt maken voor de 
verdere waarneming van den militairen dienst 
in Nederlandsch -Indië, en niet het gevolg zijn 
van eigen moedwillige handelingen of ongere-
geld gedrag; · 

3°. door den gewezen onderofficier, wiens 
t ijdelijk pensioen niet verlen~d wordt, omdat 
hij nog dan wel weder geschikt is om in zijn 
levensonderhoud t e voorzien. 

§ 2 . Aan den gewezen onderofficier, wien 
aanvankelijk een onderstand voor ééns is toe
gekend, wordt, op den voet der regelen, neer
gelegd in de artikelen 2 en 4, alsnog voort
durend of tij delijk pensioen toegekend, indien 
blijkt dat hij, tengevolge van de ziels- of 
lichaamsgebreken, welke hem laatstelijk onge
schikt maakten voor de verdere waarneming 

van den militairen dienst, voortdurend geheel 
of ten deele, dan wel t ijdelijk geheel of ten 
deele, niet in staat is om in zijn levensonder
houd te voorzien. 

Art. 6. § 1. 1. Behoudens het bepaalde 
in de volgende paragraaf en in pamgrafen 3 
en 5 van artikel 20, wordt t er zake van ver
wonding, verminking, letsel, zie!s- of lichaams
gebreken, geen onderstand voor ééns toegekend 
en geen pensioen verleend, gewijzigd, verlengd 
of verhoogd, zonder dat over het ontstaan, 
den aard en de gevolgen van de verwonding, 
de verminking, het letsel, de ziels- of lichaams
gebreken, welke recht op onderstand of pen
~ioen geven, een ..n ilitair geneeskundig onder
zoek heeft plaats gehad, naar regelen, te stellen 
bij algemeene verordening. 

2. Dit militair geneeskundig onderzoek 
wordt, op last of met machtiging van de be
voegde autoriteit, of op verzoek van den 
belanghebbende éénmaal herhaald, mede over
eenkomstig bij algemeene verordening te 
stellen regelen. 

§ 2. 1n Nederland kan door den Minister 
van Koloniël:} en in Nederlandsch-I ndië door 
den Commandant van het leger ~enoegen 
genomen worden met de verklaringen van bur 
gerlijke geneeskundigen betreffende tijdelijk 
gepensionneerden, di.e voor eene verlenging van 
het tijdelijk pensioen overeenkomstig artikel 4 
paragraaf 2 in aanmerkmg komen, of aan
spraak hebben op onderstand voor ééns inge
volge artikel 5, paragraaf 1, onder 3°. 

Art. 7. § 1. H et recht op verkrijging van 
pensioen of van onderstand voor eéns gaat 
verloren: 

a. in geval van ontslag wegens wangedrag, 
handelingen of gedragingen, welke de t ucht 
ondermijnen, onzedelijkheid of verregaande 
nalatigheid in de vervulling der dienstplichten ; 

b. in geval van veroordeeling tot militaire 
detentie, gevangenisstraf of eenige zwaardere 
straf, indien verwijdering uit den dienst daar
van het gevolg is of wel in geval van gelijke 
veroordeeling na het verlaten van den dienst 
wegens een misdrijf, vóór dat tijdstip begaan , 
indien uit den aard der zaak verwijdering uit 
den dienst daarvan het gevolg zou geweest zijn ; 

c. in geval van het verlaten van den dienst 
uit hoofde van ongeschiktheid wegens ziels- of 
lichaamsgebreken, ontstaan of vóórtdUl'end 
tengevolge van eigen moedwillige handelingen 
of van ongeregeld gedrag ; 

d. in geval van een rechterlijk gewijsde t er
zake van desertie of van eene krijgstuchtelij ke 
bestraffing terzake van vermissing in Neder
landsch-Indië voor langer dan acht en twin•-ig 
dagen, in beide gevallen indien verwijdering 
uit den· dienst daarvan het gevolg is ; 

e. in geval van het verlaten van den d ienst 
uithoofde van lichaamsgebreken ontstaan vóór 
het in dienst treden en bij het geneeskundig 
onderzoek niet waarneembaar, doch waarvan 
het bestaan den betrokkene bekend was en 
bij bedoeld onderzoek opzet telij k werd ver
zwegen. 

§ 2. Vervolging wegens misdrijf schorst de 
beslissing omtrent de toekenning van pensioen 
of van onderstand voor ééns tot na de uitspraak 
van het eindvonnis. 

Art. 8. Overgang in eenigen anderen tak 
van R ijksdienst in Nederland, Nederlandsch-
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Indië, Suriname of Curaçao, waaraan uitzicht 
op pensioen of gagement is verbonden, heeft 
tengevolge dat de betrokkene geen recht meer 
kan doen gelden op de verkrij~ing van pensioen 
of van onderstand voor éens volgens dit 
reglement. 

Art. 9. § 1. Behoudens het bepaalde bij 
§ 2 van dit artikel, gaat het pensioen, dan wel 
de verhooging van pensioen, ook wanneer de 
toekenning heeft plaats gehad ingevolge artikel 
11 § 2, in met -den dag, waarop de bezoldiging 
heeft opgehouden. 

§ 2. De verhooging van pensioen, bedoeld 
bij artikel 22, ~aat in met den dag, waarop 
de aanvrage biJ het Ministerie van Koloniën 
in Neder/,and of bij het Departement van 
Oorlog in Nederlandsch-Indië is ontvangen. 

Art. 10. § 1. De onderofficier, die bij het 
Nederlandsch-Indische leger in dienst is ge
treden, terwijl hij in het genot was van voort
durend militair pensioen of gagement als ge
wezen militair van het Nederlandsch-Indische 
leger of van de troepen in Suriname of Curaçao 
en wiens pensioen of gagement bij dat in 
dienst treden is komen te vervallen, wordt bij 
het verlaten van den dienst gepensiom1eerd 
naar reden van zijn geheelen diensttijd, indien 
hij alsdan valt in de termen van artikel 2. 
Is dit laatste niet het geval, dan wel heeft de 
betrokkene tijdens zijne nieuwe verbintenis 
het recht op verkrijging van pensioen verloren, 
dan wordt hem het vroeger toegekend militair 
pensioen of gagement weder toegekend, tenzij 
ter zake anders is bepaald. 

§ 2. Het pensioen, toegekend overeenkom
stig § 1 hiervoren, bedraagt niet minder dan 
het vroeger verleende pensioen of ga$ement. 

Art. ll. § 1. Aan den onderofficier, die 
recht heeft op pensioen ingevolge artikel 2 
onder 1° of 2<>, wordt dat pensioen toegekend 
op zijn verwek. 

§ 2. Wanneer een onderofficier, zonder toe
kenning van pensioen of zonder erkennin!-, van 
het recht op pensioen, den dienst heeft ver
laten, hoewel hij recht op pensioen kon doen 
gelden, of wanneer een gepensionneerd militair, 
buiten het geval bij artikel 22 voorzien, recht 
heeft op een hooger pensioen dan hem werd 
verleend, wordt hij op zijn verzoek alsnog in 
het genot van :het hem toekomend pensioen 
of hooger pensioen gesteld. 

§ 3. Om vo@r verlenging van tijdelijk pen
sioen of voor t@ekeilllÎilg van voortdurend in 
stede van tijdelijk pensioen in aanmerking te 
komen, moet de ,belanghebbende eene aanvrage 
inzenden binnendriemaanden na den vervaldag 
van het vorig -pensioen. Door het niet tijdig 
inzenden van de .aanvraag $aat de aanspraak 
op het verder ·genot van tiJdelijk pensioen of 
op toekeilllÎilg van voortdurend pensioen ver
loren, tenzij, in :N eder/,and door den Minister 
van Koloniën, in .Neder/,andsch-Indië door den 
Commandant vrun het leger, termen worden 
gevonden om van · deze bepaling af te wijken. 

§ 4. De aanv:ragen worden in alle voren
bedoelde gevallen gericht : in Neder/,andsr,;h,.. 
Itldië ,aan den Commandant van het leger en 
Chef van het DepaTtement van Oorlog, elders 
aan den Minister ,;,:an Koloniën in Nederland . 

§ .5. Hij, die zonder toekenning van onder
stand v-0or ééns en tzonder erkenning van het 
recht daarop den dienst heeft verlaten, hoewel 

hij recht op onderstand kon doen gelden, zoo
mede hij, die aanspraak heeft op onderstand 
ingevolge artikel 5 paragraaf 1, onder 3°, 
wordt op zijn verzoek in het genot van dien 
onderstand gesteld, mits zijne op den voet 
van § 4 hiervoren in te zenden aanvrage wordt 
ontvangen binnen zes maanden na het ver
laten van den dienst of na ommekomst van 
den termijn, waarvoor hem tijdelijk pensioen 
is verleend. 

HOOFDSTUK III. 

Van den diensttijd. 

Art. 12. § 1. Als diensttijd komt in aan
merking de overeenkomstig de artikelen 14 en 
15 berekende tijd, vóór en na de inwerking
treding van dit reglement doorgebracht : 

a. in militaire betrekkingen bij het Neder
landsch-Indi_sche leger, daaronder begrepen 
het buiten Nederlandsch-Indië gevestigde troe
pengedeelte van dat leger, met dien verstande, 
dat, voor zoover de in deze betrekkingen door
iebrachte tijd reeds met _p~n_siO!)l). 9f gagement 
1s vergolden, die tijd alleen dan in aanmerking 
komt, indien het pensioen of gagement bij 
weder in dienst treden is komen te vervallen ; 

b. in burgerlijken Landsdienst, dan wel in 
anderen dienst, voor zooveel die tijd als dienst
tijd in aanmerking zou komen, indien de be
trokken onderofficier burgerlijk landsdienaar 
ware, een en ander behoudens het bepaalde 
bij artikel 10 § l ten aanzien van gepension
neerde of gegageerde militairen van de troepen 
in Suriname of Curaçao, wier pensioen of 
gagement bij in dienst treden bij het Neder
landsch-Indische leger is komen te vervallen. 

§ 2. Voor het geldig maken van diensttijd 
als bedoeld in punt b van § 1 van dit artikel, 
behalve voor zoover betreft diensttijd bij het 
Nederlandsche leger of bij de troepen in Suri
name of Curaçao, moet de betrokken onder
officier, onder overlegging van alle op dien 
diensttijd betrekking hebbende bescheiden, 
binnen één jaar na bevordering of benoeming 
tot onderofficier in vasten dienst bij het Neder
landsch-Indische leger het verzoek doen aan 
den Legercommandant. 

Art. 13. Als diensttijd op den voet van 
artikel 12, § 1, a, komt mede in aanmerking : 

a. dienst bij mobiele schutterijen; 
b. de tijd van krij~sgevangenschap ; 
c. dienst bij de liJfwachten aan de hoven 

der Inlandsche vorsten te Soerakarta en 
Djokjakarta. 

Art. 14. § 1. Bij de vaststelling van den 
voor pensioen geldigen diensttijd, als bedoeld 
bij artikel 12, § 1, a en artikel 13, wordt het 
volgende in acht genomen : 

1°. Niet ·in aanmerking komt: 
a. diensttijd, voorafgegaan aan het tijdstip 

waarop het achttiende levensjaar is vervuld ; 
b. de tijd gedurende welken de militair aan 

de strengere krijgstucht onderworpen is ge
weest .; 

c. de tijd, in gijzeling doorgebracht ; 
d. de tijd, gedurende welken de tot gevan

genisstraf, hechtenis of detentie veroordeelde 
in verzekerde bewaring is geweest, uitgezon
derd de duur van het voorloopig arrest, indien 
dit bij de veroordeelin~ niet in mindering is 
gebracht van de opgelegde straf ; 
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e. de tijd, voorafgaande aan het verlaten 
van den dienst onder omstandigheden, welke 
het recht op verkrijgen van pensioen deden 
verloren gaan ; 

/. de tijd, (,ledurende welken de militair 
deserteur is geweest, wanneer hij wegens deser
tie is veroordeeld bij een in kracht van gewijsde 
gegaan vonnis, dan wel wanneer het recht 
tot strafvordering te dier zake is teniet gegaan, 
alsmede de tijd, gedurende welken de militair, 
die uit de sterkte van het leger afgevoerd en 
krijgstuchtelijk gestraft werd wegens ver
missing voor langer dan acht en twintig dagen, 
uit de sterkte van het leger is afgevoerd ge
weest; 

g. de militaire diensttijd, voorafgegaan aan 
de hiervoren onder letter / bedoelde desertie 
of vermissing voor langer dan acht en twintig 
dagen, tenzij er in de omstandigheden, waar
onder de desertie of de vermissing plaats had, 
dan wel in het gedrag van den betrokkene 
gedurende zijn lateren diensttijd of ook om 
andere redenen, in Nederl,and door den Mini~ter 
van Koloniën, in Nederlandsch-Indië door den 
Gouverneur-Generaal, termen zijn gevonden 
om het hier bepaalde niet toe te passen. 

2°. Jaar voor iaar wordt geteld: 
a. de tijd, in werkelijken dienst doorgebracht 

in Nederl,andsch-lndië, Suriname of Curaçao, 
dan wel daarbuiten, doch tusschen de keer
kringen, en gedurende den overtocht uit 
Nederland derwaarts, van en met den dag van 
inscheping, zoomede gedurende den overtocht 
naar Nederl,and, tot en met den dag van ont
scheping; 

b. de tijd, doorgebracht bij eenig op voet 
van oorlog gesteld troepengedeelte, behoorende 
tot het Nederlandsch-fadische leger, dat heeft 
deelgenomen aan krijgsverrichtingen buiten 
Nederl,andsch-Indië, Suriname of Curaçao en 
buiten de keerkringen indien - en voor zoover 
- door de Koningin wordt bepaald, dat die 
tijd jaar voor jaar in rekening zal worden 
gebracht. 

3°. Voor de helft wordt geteld: 
a. de tijd, in Nederland doorgebracht bij 

eenig tot het Nederlandsch-Indische leger be
hoorend, niet op voet van oorlog gesteld troe
pengedeelte ; 

b. de tijd, doorgebracht onder omstandig
heden, als omschreven onder 2°, letter b hier
voren, voor zoover door de Koningin geene 
beschikking, als daar bedoeld, ten aanzien van 
dien tijd is genomen ; 

c. de tijd, met verlof buiten Nederlandsch
lndië doorgebracht, gerekend van en met den 
dag van inscheping bij vertrek tot en met den 
dag van ontscheping bij terugkeer van het 
verlof; 

d. de tijd, doorgebracht in krijgsgevangen
schap. 

Art. 15. Bij de berekening van den voor 
pensioen geldigen diensttijd, wordt het eind
cijfer tot jaren en maanden afgerond. Over
schietevde dagen worden voor een volle maand 
gerekend. 

HOOFDSTUK IV. 

Van den pensioengrondsl,ag. 

Art. 16. § 1. Het pensioen wordt berekend 
naar een pensioengrondslag, die - behoudens 

het bepaalde in § 4 punten a en b en in § 5 
van dit artikel gelijk is aan de hoogste maan
delijksche bezoldiging, welke gedurende vier 
en twintig maanden is genoten ; bij de bere
kening van de hoogste gemiddeld over een 
maand genoten bezoldiging, wordt naar de 
inkomsten per kalendermaand gerekend. 

§ 2. Indien - uitgezonderd in de gevallen 
genoemd in § 4 punten a en b en in § 5 van 
dit artikel •- • de hoogste maandelijksche he
zoldiging niet is genoten gedurende vier en 
twintig maanden, wordt de pensioengrondslag 
berekend naar het gemiddelde van de hoogste 
en de naast daarbij komende bezoldigingen 
over vier en twintig maanden. 

§ 3. W'aar de hiervoren gestelde maatstaf 
ontbreekt, strekt tot pensioengrondslag een 
bedrag gelijk aan de middelsom der genoten 
maandelijksche bezoldiging. 

§ 4. Het pensioen wordt berekend naar 
een pensioengrondslag, die gelijk is aan . de 
hoogst genoten maandelijksche bezoldiging, 
ongeacht den tijd gedurende welken die be
zold iging is genoten : 

a. bij ongeschiktverklaring voor de verdere 
waarneming van den militairen dienst wegens 
ziels- of lichaamsgebreken, ontstaan in en door 
den dienst; 

b. voor den onderofficier, die na verkregen 
recht op pensioen, overeenkomstig artikel 2 
punt 1c, hoewel nog volkomen geschikt voor 
den door bem bekleeden rang, het leger moet 
verlaten, omdat hij overcompleet is geraakt, 
hetzij door het opheffen van zijne betrekking, 
hetzij door de geheele of gedeeltelijke ontbin
ding van het wapen, het korps, den staf of het 
dienstvak, waartoe hij behoort. 

§ 5. Voor onderofficieren, verkeerende in 
het bij § 4 punt a van dit artikel bedoelde 
geva!, die wegens de in dat punt bedoelde 
gebreken in Nederlandsch-Indië in een toe
stand geraken waarin zij niet de volle aan hun 
rang of betrekking verbonden bezoldiging ge
nieten of die wegens bedoelde gebreken naar 
Nederland zijn opgezonden om in het genot 
van verlof wegens ziekte te worden gesteld 
tijdeus verblijf aldaar worden ontslagen, wordt 
als pensioengrondslag aangenomen het bedrag 
der hoogste maandelijksche bezoldiging, welke 
zij, waren zij in werkelijken dienst in Neder
landsch-Indi [ gebleven, zouden hebben genoten. 

Art. 17. § 1. Onder bezoldiging wordt in 
dit reglement verstaan het aan den rang of de 
betrekking verbonden vast traktement, zon
der bijberekening van toelagen, indemniteiten, 
emolumenten, wisselvallige inkomsten of andere 
voordeelen, tenzij uitdrukkelijk door de Ko
ningin of door den Gouverneur-Generaal ten 
aanzien van zoodanige bijberekening anders is 
bepaald. 

§ 2. Met bezoldiging worden gelijkgesteld : 
a. de personeele toelagen, die ingeval van 

reorganisatie van een wapen, een dienstvak of 
onderdeel van een wapen of dienstvak, worden 
toegekend ter vervanging van vroeger genoten 
of in uitzicht gestelde inkomsten, welke voor 
de berekening van pensioen in aanmerking 
kwamen; 

b. wachtgeld, non-activiteitstraktement of 
voorloopige bezoldiging, zoolang deze inkom
sten vermeerderd zijn met eene toelage wegens 
het bewijzen van doorloopende dienstverrich-
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tingen en alsdan onder bijberekening van deze 
t<>elage. 

HOOFDSTUK V. 

Van het bedrag der penswenen en der onder
standen voor ééns. 

-Art. 18. § 1. Het voortdurend nonnaal 
maandelijksch pensioen, waarop recht wordt 
verkregen bij een diensttijd van twintig jaar 
en het bereiken van den in artikel 2 punt 1° 
genoemden leeftijd, bedraagt, behoudens moge
lijke verhoogingen overeenkomstig de artikelen 
19 en 20, zes en dertig procent van den pen
sioengrondslag. 

§ 2. Bij een diensttijd van meer dan twintig 
jaar en het bereiken van den in artikel 2 punt 
1° genoemden leeftijd wordt een· voortdurend 
vermeerderd maandelijksch pensioen toegekend, 
hetwelk, behoudens mogelijke verhoogingen 
overeenkomstig de artikelen 19 en 20, be
draagt het voor normaal pensioen bepaald 
percentage van den pensioengrondslag, ver
me<1rderd naar reden van twee procent van 
dien grondslag per jaar, waarmede de in § 1 
van dit artikel genoemde diensttijd is over
schreden, tot een maximum van zes en veertig 
procent van den grondslag. 

§ 3. ,vanneer recht op voortdurend pen
sioen is verkregen, overeenkomstig artikel 2 
punt 2°, wordt een verminderd maandelijksch 
pensioen toegekend, hetwelk, behoudens mo
gelijke verhoogingen overeenkomstig de arti
kelen 19 en 20, bedraagt het voor normaal 
pensioen bepaald percentage van den pensioen
grondslag, verminderd naar reden van twee 
procent van dien grondslag per jaar voor den 
diensttijd, welke aan den in § 1 van dit artikel 
genoemden diensttjjd ontbreekt. 

§ 4 Behoudens mogelijke verhoogingen 
overeenkomstig de artikelen 19 en 20, bedraagt 
het pensioen van de onderofficieren, die recht 
op voortdurend pensioen kunnen doen gelden 
overeenkomstig artikel 2 punt 3°, zes en veertig 
procent van den pensioengrondslag. 

§ 5. Aan den onderofficier, die recht op 
pensioen kan doen gelden overeenkomstig 
artikel 2, punten 4°, 5°, 6° of 7°, of overeen
komstig artikel 4 wordt een evenred;g maan
delijksch pensioen toegekend, hetwelk, behou
dens mogelijke verhoogingen overeenkomstig 
de artikelen 19 en 20, bedraagt het percentage 
van den pensioengrondslag, dat tot het voor 
normaal maandelijksch pensioen vastgesteld 
percentage in gelijke verhouding staat als de 
voor pensioen geldende vervulde diensttijd 
tot een diemttijd van twintig jaar, met dien 
verstande, dat : 

· a. het maandelijksch pensioen niet minder 
bedraagt dan vier en twintig procent van den 
pensioengrondslag voor den onderofficier, die 
in aanmerking komt voor pensionneering we
gens ziels- of lichaamsgebreken, niet ontstaan 
in en door den dienst, en voor altijd of tijdelijk 
geheel buiten staat wordt bevonden om in 
zijn levensonderhoud te voorzien ; 

b. het maandelijksch pensioen niet minder 
bedraagt dan achttien procent van den pen
sioengrondslag voor den onderofficier, die in 
aanmerking komt voor pensionneering om 
dezelfde reden als onder a hiervoren vermeld, 
doch• voor altijd of tijdelijk slechts gedeeltelijk 

buiten staat wordt bevonden om in zijn levens
onderhoud te voorzien ; 

c. het maandelijksch pensioen in geen geval 
minder bedraagt dan twaalf procent van den 
pensioengrondslag. . 

Arl. 19. § 1. Het bedrag van het pens10en, 
berekend volgens de voorafgaande ~rtikelen, 
wordt verhoogd, wanneer verwonding, ver
minking, letsel of andere ziels- of lichaam.s
ge breken gepaard gaan met: 

1°. het verlies van één of meer ledematen; 
2°. het ·geheel en onherstelbaar verlies van 

het gezichtsvermogen in één oog of in beide 
oogen; 

3°. het verkeeren in een hulpbehoevenden 
lichaams- of geestestoestand wegens andere 
oorzaken dan die genoemd onder 1° en 2°. 

§ 2. De verhooging wordt berekend naar 
het overeenkomstig het vorig artikel berekend 
bedrag van het pensioen en bedraagt ; 

a. wegens het verlies van één der ledematen 
of het verlies van het gezichtsvermogen in 
één der oogen een vierde gedeelte van dat 
bedrag; 

b. wegens het verlies van twee of meer 
ledematen of het verlies van het gezichtsver
mogen in beide oogen de helft van dat bedrag ; 

c. wegens het verkeeren in een hulpbehoe
venden lichaams- of geestestoestand een vierde 
gedeelte of de helft van dat bedrag, al naar 
gelang de toestand, waarin de betrokkene ver
keert, te vergelijken is met dien onder a dan 
wel met dien onder b. 

§ 3. In ~eva! het verlies van het gezichts
mogen in éen oog of in beide oogen, het ver
lies van één of meer ledematen of een hulp
behoevende lichaams- of geestestoestand samen
gaan, wordt voor de berekening der pensioens
verhoogingen ied6l' der redenen voor de toe
kenning eener verhooging op vorenbedoelden 
voet afzonderlijk in rekening gebracht, met 
dien verstande evenwel, dat het totale bedrag 
der toe te kennen verhoogingen niet mag 
stijgen boven het pensioensbedrag berekend 
overeenkomstig artikel 18. 

§ 4. Onder "ledematen" worden verstaan 
"handen" en "voeten" , onverschillig of met 
het verlies daarvan ook dat van armen en 
beenen gepaard gaat. 

§ 5. De gemelde verhoogingen worden niet 
toegekend, indien de bovenomschreven toe
standen moeten worden toegeschreven aan 
eigen moedwillige handelingen of aan onge
regeld gedrag. 

§ 6. In hulpbehoevenden toes~and, aan
spraak gevende op pensioensverhooging, wor
den geacht te verkeeren zij, die tengevolge van 
de ziekte of gebreken, waarvoor zij voor den 
militairen dienst werden afgekeurd, bijzondere 
verpleging, verzorging of bewaking behoeven, 
dan wel door die ziekte of gebreken in ernstige 
mate bele=erd worden tot het verrichten 
van arbeid om hunne inkomsten te brengen 
in overeenstemming met de behoeften van 
hunnen maatschappelijken stand. 

§ 7. Bij de beoordeeling of een hulpbehoe
vende toestand bestaat, wor.dt alleen in be
schouwing genomen de toestand, waarin de 
afgekeurde licharnel,ijk of geestelijk verkeert 
tengevolge van de ziekte of de gebreken, die 
tot de afkeuring hebben geleid. 

Art. 20. ~ 1. Indien een militair, tenge-
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volge van de ziekte of gebreken, die tot zijne 
afkeuring hebben geleid, in een hulpbehoeven
den lichaams- of geestestoestand verkeert, 
doch twijfel bestaat of die toestand bl1jvend 
is, wordt de verhooging, bedoeld in punt c 
van § 2 van het vorige artikel voor niet korter 
dan één jaar en voor niet langer dan vijf jaar 
toegekend. 

§ 2. Is de verhooging voor korteren duur 
dan vijf jaar toegekend, dan kan zij eens of 
meermalen worden verlengd, indien bij een 
geneeskundig onderzoek blijkt, dat de belang
hebbende nog in een hulpbehoevenden lichaams
of geestestoestand verkeert, met dien verstande, 
dat zij in geen geval kan worden genoten over 
een langeren dan gemelden termijn van vijf j;i.ar. 

§ 3. Het in de vorige paragraaf bedoeld 
geneeskundig onderzoek, waarvoor in Neder
land door den Minister van Koloniën, in Ne
derl,andsch-Indit door den Commandant van 
het leger, genoegen kan worden genomen met 
de verklaring van burgergeneeskundigen, mag 
niet langer dan drie maanden vóór den ver
valdag van de tijdel~jk toegekende pensioens
verhooging plaats hebbeP . 

§ 4. De tijdelijke pensioensverhooging wordt 
veranderd in een voortdurende, wanneer bij 
militair geneeskundig onderzoek blijkt, dat de 
belanghebbende blijvend in een hulpbehoeven
den lichaams- of geestestoestand verkeert, met 
dien verstande, dat - zoo daartoe aanleiding 
bestaat - eene tijdelijke verhooging ten be
drage van het een vierde gedeelte van het 
bedrag van het pensioen kan gewijzigd worden 
in eene voort,durende ten bedrage van de helft 
van dat bedrag of omgekeerd. 

§ 5 De tijdelijke pensioensverhooging kan 
bij wijze van uitNmdering ook zonder militair 
geneeskundig onderzoek worden verandeFd in 
eene voortdurende, wanneer in Nederl,and ten 
genoege van den Minister van Koloniën, in 
Nederhndsch -fnd;; ten genoege van den Com
mandant -van het leger, uit eene geneeskundige 
verklaring blijkt, dat de afgekeurde niet in 
staat is zich aan een militair geneeskundig 
onderzoek te onderwerpen en de redenen. die 
de verhooging oorspronkelijk deden toeken
nen, nog bestaan. 

§ 6. Geene verlenging van eene tijdelijke 
pensioensvel'hooging en geene verandering van 
eene tijdelijke iv eene voortdurende pensioens
verhooging heeft plaats, tenzij bij hf't laatstelijk 
ingesteld geneeskundig onderzoek oorzakelijk 
verband is gebleken tusschen de daarbij be
vonden ziekte of gebreken en die, welke aan
vankelijk tot de toekenning van de tijdelijke 
pensioensverhooging aanleiding hebben ge
geven. 

§ 7. Op de aanvragen voor verlenging van 
eene tijdelijke pePsioensverhooging of voor 
toekenning van eene voortdurende in stede 
van eene tijdelijke pensioensverhooging, is van 
toepassing het bepaalde in artikel 11, para
grafen !l en 4. 

Art. 21. De militair, die ondanks de ziekte 
of gebreken, welke aanspraak geven op pen
sioensverhooging ingevolge artikel 19 §· 1, is 
blijven doordienen, ontvangt, wannee~ hij later 
volgens dit reglement wordt ~epens10nneerd, 
boven het bedrag, waarop hiJ alsdan recht 
heeft, eene verhooging overeenkomstig artikel 
19 § 2, tot een bedrag, dat hem ingevolge de 

bepalingen van dit reglement zou zijn toege
kend, indien hij niet ware blijven doordienen. 

Art. 22. § 1. Tot grondslag van de toe
kenning van het pensioen strekt de toestand, 
waarin de militair zich bevindt bij het ver
laten van den dienst. 

§ 2. Latere verbetering of verergering 
brengt - behoudens het bepaalde in artikel 20 
- in het vastgesteld pensioen geene veran
dering, met dien verstande nochtans dat, in 
geval ter zake van verwonding, verminking, 
letsel, ziels- of lichaamsgebreken pensioen werd 
toegekend en die gebreken den gepension
neerde later, mits niet door eigen moedwillige 
handelingen of ongeregeld gedrag, in een toe
stand brengen die, had hij reeds bij de pen
sionneering bestaan, recht zou hebben gegeven 
op een hooger pensioen dan verleend werd, de 
belanghebbende alsnog in het genot van dat 
hoogere pensioen wordt geRteld, indien de 
daartoe strekkende aanvrage aan de in artikel 
11, § 4 genoemde autoriteiten is ingezonden 
binnen vijf jaren na het verlaten van den dienst. 

Art. 23. De onderstand voor eens bedraagt 
tien procent van den pensioengrondslag, be
rekend over twaalf maanden. 

HOOFDSTUK VI. 

Van de bijdragen ten behoeve ·van de pensioenen. 
Art. 24. § 1. Door de onderofficieren, die 

uitzicht hebben op pensioen volgens dit regle
ment, wordt ten behoeve van de pensioenen 
een bijdrage betaald van één procent van hun 
bezoldiging en wat daarmede volgens dit 
reglement wordt gelijkgesteld, voorloopige be
zoldiging, wachtgeld, non-activiteitstraktement 
en verlofsbezoldiging, genoten over den tijd, 
diP- jaar voor jaar bij de berekening van den voor 
pensioen geldigen diensttijd in aanmerking 
komt. 

§ 2. Wanneer op of na het tijdstip, waarop 
het maximum aantal voor pensioen j;ellende 
dienstjaren wordt bereikt, inkomsten worden 
genoten waarover met inbegrip van den tijd 
gedurende welken te voren dezelfde of hoogere 
inkomsten zijn genoten nog niet vierentwintig 
maanden bijdrage is betaald, zal ook over 
verderen jaar vom· jaar tellenden diensttijd, 
vallende na dat tijdstip, bijdrage moeten 
worden voldaan, echter alleen over het bedrag, 
waarmede die inkomsten overtreffen de in
komsten waarover tevoren gedurende vieren
twintig maanden is bijgedragen. Die nadere 
heffing wordt slechts voortgezet totdat over 
het meerdere vieren~wintig maanden is bijge
dragen, met inbegrip van den tijd gedurende 
welken bijdrage betaald is over de volle inkom
sten, waarvan dit meerdere deel uitmaakt. 

§ 3. Dezelfde bijdrage wordt betaald over 
inkomsten genoten in anderen dienst dan als 
onderofficier in vasten dienst bij het Neder
landsch-Indische leger, wanneer die diernt in 
aanmerking komt voor pensioen volgens dit 
reglement, tenzij over die inkomsten, krachtens 
de voor dien anderen dienst geldende pensioen
bepalingen, reeds aan de Indische geldmiddelen 
is betaald. Voor de toepassing van dit voor
schrift geschiedt de berekening van de inkom
sten, genoten in anderen militairen dienst bij 
de landmacht in Nederwndsch-Indië dan als 
onderofficier van die landmacht of in militairen 
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dienst elders genoten, voigens een door den 
Gouverneur-Generaal vast te steilen maatstaf. 

§ 4. Voor zoover door de betrokkenen over 
dien in de vorige paragraaf bedoelden anderen 
dienst dan als onderofficier in vasten dienst bij 
het Nederlandsch-Indische leger nog niet is vol
daan wat voldaan zou moeten zijn of worden 
om dien tijd krachtens de voor dien anderen 
dienst geldende pensioenbepalingen te doen 
medetellen voor pensioen op den voet dier 
bepalingen, moet ook dat bedrag worden be
taald. Kan dit bedrag niet worden va.~tgesteld, 
dan wordt het bepaald op één procent van de 
inkomsten, "elke tijdens dien dienst zijn ge
noten gedurende den tijd, welke jaar voor jaar 
bij de berekening van den voor pensioen gel
digen diensttijd in aanmerking komt. 

§ 5. De vorenbedoelde bijdragen worden 
van de inkomsten, waarover zij geheven worden, 
ingehouden, wanneer bij de uitbetaling daarvan 
reeds vaststaat, dat zij verschuldigd ~ijn. 
Indien later blijkt, dat zulks verzuimd is, of 
wanneer de bijdragen eerst later verschuldigd 
worden, worden zij, voor zoover geen ver
reke11ing kan plaats hebben met aan den be
langhebbende terug te betalen bijdrage, aan
gezuiverd door inhouding van Mn procent van 
de daarna te genieten inkomsten, pensioen 
da.aronder begrepen, met dien verstande, dat 
na toekenning van pensioen, de aanzuivering 
afloopt uiterlijk in vijf jaar. 

§ 6. Bijdragen welke niet op de aanr,,eduide 
wijze kunnen worden ingehouden, "orden niet 
ingevorderd. 

§ 7. De onderofficieren, die op den rlag van 
inwerkingtreden van dit reglement reeds als 
militair bij het Nederlandsch-Inclische leger in 
clienst zijn, zijn geen bijdrage als in dit artikel 
bedoeld verschuldigd over vóór 1 Februari 
1925 genoten inkomsten. 

HOOFDSTUK VII. 

Algemeene bepalingen betreffende de pensioenen 
en de anderstanden voor ééns. 

Art. 25. § 1. 1. Het pensioen wordt toe
gekend: 

in Nederland door den Minister van Koloniën, 
in Nederlandsch-Indië door den Legercom
mandant. 

2. Van dè beslissingen van den Minister 
van Koloniën en van den Gouverneur-Generaal 
is beroep op de Koningin, van die van den 
Legercommandant op den Gouverneur-Gene
raal. 

§ 2. In de tot toekenning van het pensioen 
strekkende beschikkingen wordt melding ge
maakt van de bepalingen van dit reglement, 
waarop de toekenning berust. 

§ 3. Van de toekenning van het pensioen 
wordt den belanghebbende een authentiek be
wijsstuk uitgereikt. 

§ 4. Indien uitsluitend tengevolge van een 
schrijf- of reke11fout het pensioen op een te 
hoog bedrag blijkt te .zijn vastgesteld, wordt 
de besèhikking, waarbij het pensioen is ver
leend, herzien bij een nieuwe beschikking, 
welke de gronden voor de herziening moet 
bevatten. /\an de vermindering van het pen
sioen mag geen terugwerkende kracht worden 
toegekend. 

Art. 26. Toek<'nning van onderstand '(OOr 

ééns op grond van artikel 5 heeft plaats : in 
Nederland door den Minister van Koloniën, 
in Nederlandsch-lnd•:;;, door den Commandant 
van het leger en Chef van het Departement 
van Oorlog. 

Art. 27. • De pensioenen, met bijberekening 
van de verhoogingen, alsmede de onderetanden, 
worden in volle guldens verleend. Onderdeelen 
van een gulden komen daarbij voor een gulden 
in berekening. 

Art. 28. § l. Ie pensioenen zijn, na over
legging der vereischte bewijsstuk.ken, betaal
bfLar: in Nederland in de tweede maand van 
het kwartaal. in Nederlandsch-Indië na afloop 
van iedere maand, een en ander behoudens 
het bepaalde bij artikel 62 der Indische Comp
tabiliteitswet (Nederlandsch Staatsblad 1925 
n°. 328, Indisch Staatslilad 1925 no. 448). 

§ 2. De onderstanden worden uitbetaald 
overeenkomstig regelen. voor Nederland vast 
te stellen door den Minister van Koloniën, voor 
Nede.rlandsch-Indië door den Gouverneur
Generaal. 

Ari. 29. § l. De Koningin behoudt zich 
voor om de zich buiten Nederlandsch-lndië 
bevindende gepensionneerden in geval van 
oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone 
omstandigheden, bedoeld bij artikel 187 der 
Grondwet, op te roepen, om, na daartoe ge
schikt te zijn bevonden, in dienst te worden 
gesteld bij de strijdkrachten van den Staat. 

§ 2. Het pensioen van den gepensionneerde, 
die zonder geldige redenen aan die oproeping 
niet voldoet of zich aan de wederindienst
stelling onttrekt, wordt op uitspraak van den 
Minister van Kolonii'n geschorst. 

§ 3. Deze schorsing neemt aanvang met 
den dag, waarop rle gepensionneerde moest 
opkomen en niet opgekomen is, en eindigt met 
dien, waarop de gepensionneerden. die aan de 
oproeping hebben voldaan, bij algemeenen 
ma.atregel van hunne verplichting tot den 
actieven dienst worden ontslagen. 

Art. 30. Overeenkomstig het bepaalde bij 
artikel 29 is de Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië bevoegd om in geval van 
oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone 
omstandigheden in Nederlandsch-Ind;ë, be
doeld bij artikel 26 eerste lid van het Dienst
plichtbesluit, va,~tgesteld bij Koninklijk besluit 
van 28 Mei 1923 n°. 65 (Indisch Staatsblad 
n°. 408), de zich aldaar bevindende gepen
sionneerden voor wederindienststelling op te 
roepen, zullende .de schorsing in het voor
gaande artikel bedoeld, worden toegepast op 
uitspraak van den Commandant van het leger. 

Art. 31. § l. Het toegelegd pensioen ver
valt: 

a. bij weder in dienst treden bij het Neder
landsch-Indische leger, indien het niet is 
toegekend ingevolge het bepaalde bij artikel 2 
ten 1° van dit reglement of het bepaalde bij 
artikel l ten 1 ° van het reglement op het ver
leenen van pensioenen en van onderstanden 
voor Mns aan de Europeesche en met dezen 
gelijkgestelde militairen beneden den rang van 
onderluitenant van het Nederlandsch-Indiscbe 
leger, opnieuw vastgesteld bij Koninklijk be
sluit van 4 December 1919 n° 66 (Nederlandsch 
Staatsblad n°. 801, Ind·isch Staatsblad Hl20 n°. 
65), zooals dat reglement is of zal worden ge
\VÎjzigd en aangevuld ; 
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1•. bij weder in dienst treden bij het Neder
landsch-Indische leger, indien het pensioen 
wel is toegekend ingevolge de onder a genoemde 
bepalingen, doch belanghebbende bij dat weder 
in dienst treden daartoe het verzoek doet ; 

c. behoudens het bepaalde in § 3, wanneer 
de gepensionneerde eenige geregelde rijks
inkomst geniet van eene vreemde Mogend
heid, in welk geval het pensioen ophoudt van 
en met den eersten van het kwartaal, volgende 
op dat, waarin zulks blijkt ; 

d. wanneer de betaling gedurende '/}ij/ ach
tereenvolgende jaren niet is gevorderd ; 

e. bij overlijden van en met den eersten der 
tweede maand volgende op die, waarin het 
overlijden plaats had. 

§ 2. Van het voorschrift onder c van para
graaf 1 van dit artikel kan door den Minister 
van Koloniën tot wederopzeggens worden 
afgeweken: 

a. ten opzichte van gepensionneerde mili
tairen, die den staat van Nederlander niet 
bezitten en na terugkeer in hun eigen land 
geregelde rijksinkomsten genieten, uithoofde 
van diensteP, waartoe zij krachtens de wetten 
des lands zijn verplicht ; 

b. wanneer vóór of uiterlijk zes maanden 
na het aanvaarden van de betrekking, waaraan 
geregelde rijksinkomsten van een vreemde 
Mogendheid zijn verbonden, van den belang
hebbende eene schriftelijke aanvraag tot het 
bekomen van goedkeuring op die aanvaarding 
bij het Ministerie van Koloniën wordt ont
vangen. 

§ 3. 1. Het pensioen, vervallen krachtens 
§ 1, onder d, van dit artikel, kan buiten Neder
landsch-Indië door den Minister van Koloniën, 
in Nederlandsch-Indië door den Commandant 
van het leger, op verzoek van den belangheb
bende, opnieuw worden toegekend. 

2. Het weder toegelegd pensioen vangt aan 
met het kwartaal, volgende op dat, waarin de 
schriftelijke aanvraag om toekenning, in Neder
land bij het Ministerie van Koloniën, in Neder
landsch-Indi'.ë bij het Departement van Oorlog, 
wordt ontvangen. 

Art. 32. § 1. De gepensionneerde, die ver
oordeeld is tot gevangenisstraf van drie maan
den, tot plaatsing in eene Rijkswerkinrichting 
of tot eenige zwaardere straf, mist gedurende 
den tijd, dat hij zijne straf ondergaat of zich 
door de vlucht aan de tenuitvoerlegging van 
het vonnis onttrekt, het genot van het pePSioen. 

§ 2. Ten aanzien van hem, die zijne straf 
in Nederland ondergaat of zich aldaar door 
de vlucht aan de tenuitvoerlegging van het 
vonnis onttrekt, is de l\finister van Koloniën 
en ten aanzien van hem, die zijne straf in 
Nederlandsch-Jnd;ë ondergaat of zich aldaar 
door de vlucht aan de tenuitvoerlegging van 
het vonnis onttrekt, de Directeur van ] 'inan
ciën, bevoegd, daa,rtoe termen vindende, om : 

a. gedurende dien tijd over het pensioen 
van den veroordeelde te beschikken ten be
hoeve van zijne vrouw, van zijne minderjarige 
afstammelingen in de rechte linie of van zijne 
bloedverwanten in de opgaande linie ; 

b. voor zoover van de onder a bedoelde 
bevoegdheid geen gebruik wordt gemaakt, hem 
die uit de gevangenis of Rijkswerkinrichting 
is ontslagen, in het genot te stellen van eene 
uitkeering, welke bij eene straftijd van minder 

dan éP.n jaar de helft van het bedrag van het 
pensioen over dien straftijd, en bij een straftijd 
van langeren duur, de helft van het jaarlijksch 
bedrag van het pensioen niet te boven 
gaat. 

§ 3. In het geval, bedoeld bij § 2, onder a, 
hiervoren, wordt het pensioen ten behoeve van 
de bevoorrechten niet langer uitbetaald dan 
tot en met het kwartaal, waarin de laatste 
hunner overlijdt, tenzij het, om welke reden 
ook, reeds vroeger vervallen of niet meer voor 
hen beschikbaar mocht zijn. 

§ 4. 1. Gedurende de plaatsing in een 
strafcursus hoe ook genaamd, wordt het pen
sioen niet uitgekeerd, doch onder beperkende 
bepalingen ten aanzien van de terugneming, 
ten name van den gepensionneerde in de post
spaarbank belegd. 

2. Als de gepensionneerde vrouw of wettige 
kinderen te zijnen laste heeft, kan in Neder
land door den Minister van Koloniën, in Neder
landsch-Indië door den Commandant van het 
leger en Chef van het Departement van Oorlog, 
worden bepaald, dat over het pensioen ten 
behoeve van het gezin kan worden beschikt. 

Art. ·33. § 1. 1. De pensioenen zijn on
vervreemdbaar. 

2. De gepensionneerde kan daarover op 
geenerlei wijze beschikken, ook niet door ver
panding of beleening. 

3. Indien hij last geeft om het pensioen 
voor hem te ontvangen, kan hij die lastgeving 
altijd herroepen. Alle overeenkomsten, hier
mede strijdig, zijn nietig. 

§ 2. De bepalingen van de voorafgaande 
para~raaf worden vermeld in het authentiek 
bewiJsstuk, bedoeld bij artikel 25. 

§ 3. Onder de bij§ 1 verboden beleeningenzijn 
niet begrepen de voorschotten in Nederland of in 
N ederlandsch-I ndië, S1triname of Curaçao door ge
meentebesturen, liefdadige of tot algemeen nut 
werkende instellingen, hetzij renteloos, hetzij 
tegen ma.tige rente verschaft, en tot zekerheid 
waarvan het hooger vermeld authentiek be
wijsstuk wordt afgegeven, mits de bepalingen, 
volgens welke die voorschotten door bedoelde 
besturen en instellingen worden uitgekeerd, 
zijn goedgekeurd: in Nederland door den 
Mini•ter van Koloniiin, in Nederlandsch-Indië 
door de daartoe door den Gouverneur-Generaal 
aan te ,vijzen autoriteiten. · 

Art. 34. § 1. Op de pensioenen wordt om 
geenerlei redenen korting toegestaan ten be
hoeve van particuliere schuldeischers. 

§ 2. Terzake van schu!den aan den Lande, 
- waartoe mede worden gerekend te behooren 
die wegens voorschotten, in het buitenland 
door of vanwege Nederlandsche gezantschap
pen of consulaten verstrekt, - kan korting 
O:Q de pensioenen worden bevolen, overeen
komstig de terzake vastgestelde of vast te 
stellen bepalingen. 

Art. 35. In buitengewone gevallen, waarin 
bij dit reglement niet is voorzien, of waarom
trent zijne bepalingen geacht moeten worden 
geen billijken maatstaf tot vergelding van be
wezen diensten op te leveren, behoudt de 
Koningin zich voor daarin bij afzonderlijk be
sluit te voorzien. 

Art. 36. Dit reglement kan worden aange 
haald onder den titel "Dienattijdpenaioen
reglement voor onderofficieren". 
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Overgangsbepalingen. 
Art. 37. § 1. Zij, die reeds tot onderofficier 

van het Nederlandsch-Indische leger zijn be
vorderd of benoemd vóór den dag, waarop dit 
reglement in werking treedt, moeten - be
houdens het bepaalde in § 6 van dit artikel -
binnen drie jaren na dien dag, of, wanneer zij 
eerder den milita iren dienst verlaten, vóór het 
verlaten VJ),n den militairen dienst, schriftelijk 
verklaren of zij zich al dan niet aan de bepa
lingen van dit reglement wenschen te onder
werpen. 

§ 2. De in de vorige paragraaf bedoelde 
onderofficieren, die zich aan de bepalingen van 
dit reglement onderwerpen, zijn de in artikel 
24 § 1 bedoelde bijdrage verschuldigd van 1 
Februari 1925 af, tenzij zij op dien dag niet 
in het genot waren van inkomsten, waarover 
de bijdrage wordt geheven, in welk geval zij 
die bijdrage verschuldigd zijn vanaf den dag, 
waarop zij in het genot van zoodanige inkom-
sten zijn getreden . · 

§ 3. Zij, die op den dag, waarop dit regle
ment in werking treedt, reeds bij het Neder
landsch-Indische leger in militairen dienst zijn, 
doch nog niet zijn bevorderd tot onderofficier, 
moeten - behoudens het bepaalde in § 6 van 
dit artikel - binnen drie jaar na den dag van 
bevordering tot onderofficier, of, wanneer zij 
eerder den militairen dienst verlaten, vóór het 
verlaten van den militairen dienst, schriftelijk 
verklaren of zij zich al dan niet aan de bepa
lingen van dit reglement wen~chen te onder
werpen. 

§ 4. De in de vorige paragraaf bedoelde 
onderoffi~ieren, die zich aan de bepalingen van 
dit reglement onderwerpen, zijn de in artikel 
24 § 1 bedoelde bijdrage verschuldigd vanaf 
den dag, waarop zij tot onderofficier zijn be
vorderd, tenzij zij op dien dag niet in het 
genot zijn van inkomsten, waarover de bijdrage 
wordt geheven, in welk geval zij die bijdrage 
verschuldigd zijn vanaf den dag, waarop zij 
in het genot van zoodanige inkomsten treden. 

§ 5. De in de paragrafen 1 en 3 van dit 
artikel bedoelde onderofficieren, die zich niet 
aan de bepalingen van dit reglement onder
werpen, dan wel de in die paragrafen bedoelde 
termijnen hebben laten voorbijgaan zonder zich 
aan de bepalingen van dit r eglement te onder
werpen, blijven - behoudens het bepaalde in 
§ 6 van dit artikel - onderworpen aan de 
pensioenbepalingen, die op hen van toepassing 
zijn op den dag, waarop dit reglement in wer
king treedt. Wanneer deze onderofficieren het 
leger verlaten en hun pensioen wordt toegekend 
overeenkomstig de bepalingen van het R egle
ment op het verleenen van pensioenen en van 
onderstand.en voor ééns aan de Europeesche 
en met dezen gelijkgestelde militairen beneden 
den rang van onderluitenant van het Neder
landsch-Indische leger, opnieuw vastgesteld bij 
Koninklijk besluit van 4 December 1919 n°. 66 
{Nederlandsch St,aatsblad n°. 801, IndiFch St,aats
blad l920 n°. 65), zooals dat reglement sedert 
is of nader zal worden gewijzigd en aangevuld, 
kunnen zij, wanneer zij daarna opnieuw als 
onderofficier bij het Nederlandsch-Indische leger 
in dienst treden, desgewenscht aan de bepa
lingen van het evengenoemd reglement onder
worpen blijven. 

§ 6. De in § 1 en 3 van dit artikel bedoelde 
onderofficieren, die op het einde van de in die 
paragrafen genoemde termijnen van drie jaren 
reeds recht op pensioen - overeenkomstig 
het bij artikel 1, sub III, van het Koninklijk 
besluit van 4 December 1919 (Nederlandsch 
St,aatsblad n°. 801, Indisch Staatsblad 1920 n°. 
65) opnieuw vastgestelde reglement - hadden 
kunnen doen gelden, doch eerst na het ver
strijken van die termijnen den dienst eervol 
en met pensioen of met recht op pensioen 
verlaten, kunnen de in de aangehaalde para
grafen bedoelde schrifteltike verklaring na 
afloop van dien termijn, doch vóór het ver
la ten van den dienst indienen. Wordt hun 
pensioen volgens dit reglement geregeld, dan 
is voor hen van toepassing het bepaalde in 
§ 2 of § 4 van dit artikel, al .naar gelang zij 
behooren tot de onderofficieren bedoeld in 
§ 1, of tot die bedoeld in § 3. 

§ 7. De in de paragrafen 1 en 3 van dit 
artikel vervatte bepaling, dat z~j, die den 
militairen dienst, verlaten binnen de daarin 
genoemde termijnen van drie jaar, vóór het 
verlaten van den militairen dienqt schriftelijk 
moeten verklaren of zij zich aan de bepalingen 
van dit reglement wenschen te onderwerpen, 
geldt niet voor hen, die - in Nederl,and ter 
beoordeeling van den Minister van Koloniën, 
fu Nederlandsch-Indië ter beoordeeling van den 
Commandant van het leger - niet tijdig in 
de gelegenheid konden worden gesteld de be
trekkelijke verklaring af te geven. Door hen 
kan deze verklaring ook na het verlaten van 
den militairen dienst worden afgegeven. 

Art. 38. § 1. De termijn van Mn jaar, 
bedoeld in § 2 van artikel 12 van dit reglement, 
vangt ten aanzien van de op den dag van in
werking treden daarvan in dienst zijndP onder
officieren aan met dien dag of met den dag, 
waarop zij voor het eerst na dien datum den 
werkelijken dienst hebben hervat. 

§ 2. Het bepaalde in artikel 14 § 1 ten 1 ° 
punt a, volgens welk punt diensttijd, vooraf
gegaan aan het tijdstip, waarop het acht
tiende levensjaar is vervuld, niet in aan
merking komt bij de vaststelling van den voor 
pensioen geldigen dien°ttijd, geldt niet voor 
hen, die vóór den dag waarop dit reglement 
in werking treedt, in militairen dienst zijn 
getreden. Voor ben blijft de bepaling gelden, 
dat niet in aanmerking komt de diensttijd, 
voorafgegaan aan het tijdstip waarop het 
zestiende levensjaar is vervuld. 

Art. 39. Met afwijking in zoover van de 
artikelen 10 § 1, 12 eerste lid en 31 § 1 punt b, 
telt bij de vaststelling van den voor pensioen 
geldigen diensttijd wel mede de diensttijd, 
welke reeds met pensioen of gagement is ver
golden vóór den dag, waarop dit reglement in 
werking treedt, ook dan wanneer het toegelegd 
pensioen of gagement bij het weder in mili
tairen dienst treden niet is komen te vervallen. 

Art. 40. De pensioengrondslag van hen, 
aan wie na een op of na 1 Februari 1925 inge
gaan eervol ontslag uit den militairen dienst 
alsnog pensioen wordt verleend of wier toe
gekend pensioen wordt herzien op den voet 
van dit reglement, wordt, indien de Militaire 
Bezoldigingsregeling 1925 (Indisch Staatsblad 
1925 n°. 44) heeft geleid tot een verhooging 
van de bezoldiging verbonden aan den laat-
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stelijk of te voren door hen bekleeden rang, 
vastgesteld naar den maatstaf alsof genoemde 
Bezoldigingsregeling op 1 Februari 1923 in 
werking ware getreden. 

Behoort bij het Koninklijk besluit van 2 
December 1926 n°. 30, Staatsblad no. 392. 

Mij bekend, 
De Minister van Koloniën, KONINGSBERGER. 

2 December 1926. BESLUIT tot aanvulling van 
het Koninklijk besluit van 10 November 
1923 (Nederlandsch Staatsblad n°. 511, 
Indisch Staatsblad n°. 592) en tot tijdelijke 
afwijking van de bij het Koninklijk besluit 
van 2 December 1926 (Nederlandsch Staats
blad n°. 392) vastgestelde Diensttijdpen
sioenreglementen voor officieren en voor 
onderofficieren van het Nederlandsch
Indische leger. S. 393. 

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

Koloniën van 26 October 1926, 8ste Afdeeling, 
no. 17; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
23 November 1926, n°. 29); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 27 November 1926, 
8ste Afdeeling, n°. 11 ; 

Nog gezien: 
a. Ons besluit van 10 November 1923 n°. 47 

(Nederlandsch Staatsblad n°. 511, Indisch 
Staatsblad n°. 592) ; 

b. de bij Ons besluit van heden, n°. 30, 
vastgesteldeDiensttijdpensioenreglementen voor 
officieren en voor onderofficieren. 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Ter aanvulling van Ons besluit van 10 

November 1923 n°. 47 (Nederlandsch Staatsblad 
n°. 511, Indisch Staatsblad n°. 592) en met 
tijdelijke afwijking van de in hoofde dezes 
aangehaalde pensioenreglementen, te bepalen 
als volgt: 

Art. 1. 1. Wanneer de kapiteins (rit
meesters) van het Nederlandsch-Indische leger, 
aan wie, op grond van artikel 1 van Ons be
sluit van 10 November 1923 n°. 47 (Neder
landsch Staatsblad n°. 511, Indisch Staatsblad 
n°. 592), eervol ontslag uit den militairen dienst 
wordt verleend, onder toekennin~ van het 
beho11d van recht op pensioen, zich hebben 
onderworpen aan de bepalingen van het diens•
tijdpensioenreglement voor officieren, vastge
steld bij Ons besluit van heden, n°. 30, dan 
wordt het hun toe te kennen pensioen berekend 
overeenkomstig de regelen, gesteld in artikel 10 
vijfde lid van dat reglement voor evenredig 
pensioen en naar een pensioengrondslag, die 
gelijk is aan de hoogst genoten maandelijksche 
bezoldiging, ongeacht den tijd, gedurende 
welken die bezoldiging is genoten. 

2. Voor de in het eerste lid van dit artikel 
bedoelde kapiteins (ritmeesters) geldt niet de 
bepaling, dat zij den leeftijd, gesteld in artikel 1 
van het vorengenoemd pensioenreglement, 
moeten hebben bereikt. 

3. Overigens geschiedt de toekenning van 
het pensioen met inachtneming van de bepa
lingen van dat reglement. 

2. 1. Voor zoover aan onderofficieren van 
het Nederlandsch-Tndische leger - die zich 
hebben onderworpen aan het diensttijdpen-

sioenreglement voor onderofficieren, vastge
steld bij Ons besluit van heden, n°. 30, en die 
recht kunnen doen gelden op voortdurend 
pensioen , overeenkomstig artikel 2 ten 1 • van 
dat reglement - hoewel zij nog volkomen 
geschikt zijn voor den door hen bekleeden 
rang, niet kan worden vergund door te dienen, 
totdat zij een voor pensioen tellenden dienst
tijd van vijf en twintig dienstjaren kunnen 
doen gelden, wordt het hun toe te kennen 
pensioen berekend naar een pensioengrondslag, 
die gelijk is aan de hoogst genoten maande
lijksche bezoldiging, ongeacht den tijd, ge
durende welken die bezoldiging is genoten. 

2. Voor de in het eerste lid van dit artikel 
genoemde onderofficieren geldt niet de bepa
ling, dat zij den leeftijd, gesteld in artikel 2 
van het vorengenoemd pensioenreglement, 
moet en hebben bereikt. 

3. Overigens geschiedt de toekenning van 
het pensioen met inachtneming van de bepa
lingen van dat reglement. 

3. De in dit besluit opgenomen bepalingen 
kunnen worden toegepast, voor zoover en voor 
zoolang zulks door den Gouverneur-Generaal 
van Nederlandsch-Indië wordt noodig geacht. 

4. Dit besluit t~eedt in werking met ingang 
van den dag na dien der afkondiging in het 
Staatsblad van Nederlandsch-Indië en werkt 
terug tot 1 Februari 1925. 

Onze Minister van Koloniën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 2den December 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Koloniën, KoNINGSBERGER. 
(Uitgeg. 16 Dec. 1926.) 

1 
2 December 1926. BESLUIT tot toepasselijk 

verklaring van het "Diensttijdpensioen
reglement voor onderofficieren", vastge
steld bij Koninklijk besluit van 2 December 
1926 (Nederlandsch Staatsblad n°. 392), op 
de onderofficieren van de troepen in 
Suriname en Gura~ao. S. 394. 

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

Koloniën van 26 October 1926, 8ste Afdeeling, 
no. 17; 

Den R aad van State gehoord (advies van 
den 23 November 1926, n°. 29) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 27 November 1926, 
8ste Afdeeling, n°. 11 ; 

Nog gezien het bij Ons besluit van heden, 
n°. 30, vastgestelde "Diensttijdpensioenregle
ment voor onderofficieren" ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. H et "Diensttijdpensioenreglemtmt 

voor onderofficieren", zooals dit is vastgesteld 
bij Ons besluit van heden, n°. 30, met eventueel 
daarin aan te brengen wijzigingen of · aanvul
lingen, is met de noodige veranderingen van 
toepassing : 

a. behoudens het bepaalde in artikel j7 § 5 
van genoemd reglement, op de onderofficieren 
van de troepen in Suriname en Curaçao, die 
op of na den da~ waarop dat reglement in 
werking treedt, bij die troepen in militairen 
dienst treden of daarbij overgaan ; 
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b. op de onderofficieren van de troepen in 
Suriname en Curaçao, die vóór den dag waarop 
dat reglement in werking treedt, bij die t roepen 
in mil itairen dienst zijn getreden of daarbij 
zijn overgegaan en zich binnen de in dat 
reglement gestelde termijnen daaraan vrijwillig 
onderwerpen. · 

2. De op grond van het "Diensttijdpen
sioenreglement voor onderofficieren" door de 
in artikel 1 van dit besluit bedoelrle onder
officieren verschuldigde bijdra_]en voor pen
sioen komen t en ba te van 's .Kijks middelen. 

3. Dit besluit treedt in werking op den 
dag, waarop Ons in a rtikel 1 genoemd besluit 
in wer king treedt en werkt terug tot 1 Februari 
1925. 

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

's-Gravenha~e, den 2den December 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Kolf'niën, KoNIN0SBER0ER. 
(Uitge,g. 16 Dec. 1926.) 

2 December 1926. KONINKLIJK BESLUIT. 
Werkforens. De Kroon handhaaft den 

aanslag van een artR op grond dat hij meer 
dan 90 dagen van het belastingjaar in 
een andere gemeente aanwezig is geweest 
tot het geven van adviezen in een consul
tatie-bureau , derhalve tot uitoefening van 
zijn beroep in een vaste inrichting als in 
a rt . 244a, 3° slot der Gemeentewet bedoeld ; 
daaraan doet niet af dat hij zijne adviezen 
in deze inrichting kosteloos verstrekte. 

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

A. J. M. Lamers te 's-Hertogenbosch tegen de 
uitspraak van Gedeputeerde Staten der pro
vincie Noord-Brabant op zijn bezwaarschrift 
tegen den aanslaa in de gemeentelijke inkom
stenbelasting der gemeente Tilburg over het 
belastingjaar 1924/25 ; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
8 Septembar 1926, n°. 783 ; 

Op de voord racht van Onzen Minister van 
Financiën van 26 November 1926, n°. 48, 
a fdeeling Directe Belastingen ; 

Overwegende dat A. J. M. Lamers t e 's -H er
togenbosch over het, belastingjaar 1924/25 als 
werkforens in de plaatselijke inkomstenbelasting 
der gemeente Tilburg is aangeslagen' ; 

dat, nadat hij daartegen bij Gedeputeerde 
taten van Noord-Brabant bezwaar gemaakt 

had , dit college bij besluit van 24 Maar t 1926 
G. n°. 35, I TI0 Afdeeling A. , den bestreden 
aanslag heeft gehandhaafd, uit overweging 
dat de reclamant erkent dat hij in het belasting
jaar (tijdvak van 1 Mei 1924 tot 1 Mei 1925) 
in de gemeente Tilburg op meer dan 90 dagen 
aanwezig is geweest tot persoonlijke uitoefening 
van zijn beroep van kinderart s in eene vaste 
inricht ing, i. c. het consultatiebureau voor 
zuigelingen ; da t de aanslag mitsdien t erecht 
is opgelegd, en wel op grond van het bepaalde 
bij a rt. 244a sub 3°. der Gemeentew t ; 

dat van het besluit van Gedeputeerde Staten 
A. J. M. Lamers bij Ons in baroep is gekomen, 
aanvoerende dat hij van beroep kinderarts 

is en sinds 1916 o nafgebroken IJ;evest igd t e 
's -Her togen bosch, waar hij bij ziJn aankomst 
een consult atiebureau voor zuigelin~en vest igde, 
het eerst e in Noord-Brabant ; dat hij toen eenige 
ja ren later de bestrijding van de zuigelingen
sterfte , ook in het Zuiden, meer a lgemeen ter 
hand werd genomen in l 922 op socia le en idieele 
overwegingen gevolg gaf aan het t ot hem 
gerichte verzoek der " Groene K ruis" Afde('ling 
t e Tilburg, o.m ook daar te r plaa t se he•. ee rst e 
dergelijke burezu in t e r ichten en t e komen 
leiden , daar er ter plaatse geen kindera rts 
gevestigd was ; dat de Vereen iging niet in 
staat was, anders dan de reiskosten te vergoe
den; dat h~j sindsdien zich tweemaal 's-weeks 
naar Tilburg begeeft , uitsluitend en alleen ten 
behoeve van het nu door gemeente en Rijk 
gesubsidieerd e Consultatiebureau voor Zuige
lingen, om daar , door kosteloos advies inzake 
zuigelingenvoeding en -verzorging aan moeder s 
uit a lle bevolkingsklassen, de beschamende 
sterfte onde. r de zufo;elin~en te helpen tegengaan ; 
uitsluitend dus een sociaal en idieel doel ; dat 
hij daarom z.i. ten onrechte als beroepsforens 
is aangemerkt ; 

Overwegende dat blijkens de overgelegde 
stukken A. J . M. Lamers op meer dan 90 dagen 
van het belastingjaar 1924/25 t e Tilburg aan
wezig is geweest t ot geven van adviezen als 
kinderarts in het in die gemeen te gevestigde 
consultatie-bureau voor zuigelingen ; 

dat hij dus op meer dan 90 dagen van het 
belastingjaar in die gemeente aanwezig is 
geweest . tot uitoefening van zijn beroep in 
eene vaste inricht ing a ls in art. 244a, 3°. slot 
der Gemeentewet bedoeld ; 

dat daaraan niet afdoet dat de appellant zijne 
geneeskundige adviezen in deze inrichting 
kosteloos verstrekt e ; 

dat de bestreden aanslag dus overeenkom
stig de wet is opgelegd en Gedeputeerde Sta
t en den aanslag mitsdien t erecht hebben 
gehandhaafd ; 

Gezien de genoemde wet ; 
H ebben goedgevonden en verstaa n : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Financiën is .belast met de 

uitvoering van dit be luit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den R aad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

's-Gravenhagc 2 December 1926. 
WILHELMINA. 

De M inister van F inanciën, DE GEER. 
(B.) 

2 December 1926. K ONINKLIJK BESLUIT. 
~ 7erkforens. E en vaste zit plaat s in een 

veilingsgebouw wordt aangemerkt als een 
vaste inrichting tot persoonlijke uitoefening 
van een beroep. 

WrJ W I LHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op het bezwaarschrift , door 

A. G. Willems t e 's-Gravenhage op grond van 
art. 265i der Gemeentewet ingediend t egen den 
aanslag in de gemeente Aa lsmeer in de belast ing 
naar het inkomen dier gemeente en in de 
opcenten op de hoofdsom der Rijksinkomsten
belast ing als werkforens ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
8 eptember 1926, n°. 798; 
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Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van 26 November 1926, no. 48 
Afdeeling Directe Bela.stingen ; 

Overwegende dat A. G. Willems te 's-Graven
hage bij aanslagbiljet van 28 Januari 1926 over 
het belastingjaar 1925/26 als werkforens in 
de gemeente Aalsmeer 1s aangeslagen ; 

dat hij daartegen bezwaar heeft gemaakt, 
aanvoerende dat hij alleen in Aalsmeer komt 
om in te koopen, en de bedoeling der wet 
toch is, dat slechts hij, die in eene gemeente 
iets verdient, aldaar a ls werkforens belasting
plichtig is ; 

Overwegende dat blijkens de overgelegde 
ambtsberichten en het medegedeelde in de 
openbare vergadering der Afdeeling van den 
Raad van State voor de Geschillen van Bestuur, 
waarin over deze zaak verslag is uitgebracht, 
aan A. G. Willems te 's-Gravenhage tijdens 
het belastingjaar 1925/26 eene vaste zitplaats 
in het veilingsgebouw te Aalsmeer ter beschik
king was gesteld ; 

Overwegende dat deze vaste zitplaats voor 
hem bestemd was om persoonlijk zijne werk
zaamheden uit te oefenen, blijkende zulks uit 
het feit, dat hij bij zijn bezoeken aan de Centrale 
Aalsmeersche Bloemenveiling deze zitplaats 
geregeld gebruikte ; 

dat daarom moet worden aangenomen dat 
d e reclamant op meer dan 90 dagen van het 
belastingjaar 1925/26 te Aalsmeer de be cbik
king heeft gehad over eene vaste inricht ing tot 
persoonlijke uitoefening van zijn beroep ; 

dat hij dus terecht overeenkomstig art. 244a 
onder 3°. der gewijzigde Gemeentewet over 
genoemd bela.stmgjaar in die gemeente als 
werkforens is aange lagen ; 

Gezien de genoemde wet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het bezwaar ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Financiën is belast met de 

uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

's-Gravenhage 2 December 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, DE GEER. 
(B.) 

2 December 1926. ARREST van den Hoogen 
Raad. 

Bevoegdheid alg. ledenvergadering tot 
heffing van een omslag van de leden. 
Verweer van een lid tegen de vordering 
van zulk een omslag op grond van strijd 
met art. 1374 B. W. en op grond dat hij 
tot bedoelde wijziging, waarmede hij zich 
niet kan vereenigen, niet heeft medege
werkt. - Rechtbank : De vordering is niet 
ontvankelijk. Volgens de statutenwijziging 
zou de ledenvergadering de vrijheid hebben 
om in strijd met art. 19 der wet van 1876 
en in strijd met de oorspr. Statutenbepaling 
de gelijkheid van aansprakelijkheid van 
leden en (een deer der) oud-leden te ver
breken. Dit is geen wijze van uitvoering 
de: Statuten naar redelijkheid en billijk
heid. - Hof : Tegenover die leden, die 
niet tot de wijzigin~ hebben medegewerkt 
en evenmin op anaere wijze hunne aoed
keuring daaraan hebben gehecht, voldoet 

de Statutenwijziging niet aan de voor he• 
tenuitvoerbrengen van overeenkomsten 
gevorderde redelijk en billijkheid. (Zie 
nader het arrest, Red.). - Hooge Raad: de 
toepassing der nieuwe Statutenbepaling 
zou, volgens 's Hofs oordeel, slechts onder 
bepaalde omstandigheden onredelijk en 
on billijk zijn, in het bijzonder indien daar
door oud-leden, bij liquidatie, nog voor een 
mogelijk tekort aans_prakelijk, te:i koste 
van de leden van die aansprakelijkheid 
zouden worden ontheven. Zoodanigc moge
lijkheid alleen is echter niet voldoende 
om aan te nemen dat een besluit tot 
Statutenwijzia,ing is in strijd met art. 1374 
B. W. Voor alles zou moeten blijken dat 
de leden der vereeniging door de heffing 
van den omslag en zijn even bedoeld gevolg, 
in strijd met, de goede trouw, onrcdel,jk en 
onbillijk worden belast. - Anders Concl. 
Proc.-Gen. Noyon. 

(B. W. art. 1374: Wet Coöp. Ver. 1925 art. 17). 

Mrs. Bosch, Visser, van den Dries, Schepel en 
van Gelein Vitringa. 

De Coöperatieve Voreeniging Aardappelmeel
fabriek "Westerwolde", gevestigd in de gemeen
te Bellingwolde, in rechten vertegenwoordigd 
door haar bestuur, eischeres tot ca sa tie van 
een arrest door het Hof te Leeuwarden den 2len 
October 1925 tusschen partijen gewezen, advo
caat Mr. L. A. Nijpels, 

tegen: 
W. Lewering, wonende te Ter-Apel, gemeente 
Vlagtwedde, verweerder, advocaat Mr. D. van 
der Goot, gepleit door Mr. F. J. de Jong. 

Conclusie van den Procureur-Generaal Mr. 
Noyon. 

De Coöperatieve vereeni~in~, eischeres in 
cassatie, is in finaucieele moeieliJkheden geraakt 
en had een aanzienlijk te kort op hare reke
ning. 

Tot voorkoming van de noodzakelijkheid tot 
ontbinding en liquida tie heeft de algemeene 
ledenvergadering eene wijziging in de statuten 
gebracht, tengevolge waarvan hare leden ge
houden zouden zijn tot het betalen van eenen 
door de algemeene vergadering vast te stellen 
omslag ook buiten het geval van art. 19 der 
Wet op de Coöperatieve Vereenigingen. Dien
tengevolge is een omslag opgelegd ; de verweer
der heeft echter betaling daarvan geweigerd, 
onder meer aanvoerende, dat hij niet gel,onden 
is door de wijziging van de statuten waartoe 
hij niet heeft medegewerkt en waarmede hij 
zich niet heeft vereenigd. 

De ingestelde vordering tot betaling van den 
omslag is aan de eischeres ontzegd bij een vonnis 
der Rechtbank te Winschoten, dat door het 
Hof te Leeuwarden bekrachtigd is bij het arrest 
waarvan beroep. Het Hof betoogt dat volgens 
de oude statuten het bestaan van een belang
rijk te kort ontbinding van de vereeniging zoude 
medebrengen, waardoor de aanzuivering kwam 
ten laste van de leden en de daarvoor in aan, 
merking komende oud-leden ; aan deze tenuit
voerlegging van de statuten wenschte men te 
ontkomen ; vandaar de nieuwe bepaling volgens 
welke eene nieuwe verplichting aan de leden 
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werd opgelegd met voorbijgaan van de oud
leden die vroeger tot dekking van het t e kort 
mede verplicht waren. De wijziging van de 
statuten mag dus niet worden aangemerkt als 
aan de bij artikel 1374 B. W. voor het ten uit
voer brengen van overeenkomsten gevorderde 
eischen van redelijkheid en billijkheid vol 
doende tegenoverdeledendieer niet toe hebben 
medegewerkt en evenmin hunne goedkeuring 
op andere wijze daaraan hebben gehecht, zoo
dat deze leden er niet door gebonden zijn. 

Als eerste cassatiemiddel is voorgedragen : 
Schending, althans verkeerde toepassing 

van de artt. 162 Grondwet, 20 R. 0., 48 en 
59 Rv., 1269, 1270, 1374, 1375 en 1902 B. W., 
1, 7, 18, 19, 20, 21 van de Wet van 17 Novem
ber 1876, S. n°. 227 tot regeling der Coöpera
tieve vereenigingen, doordien het Hof, beslis
sende dat de wijziging van statuten van Wester
wolde niet mag worden aangemerkt aan de bij 
art. 1374 B. W. voor het tenuitvoerleggen van 
overeenkomsten gevorderde eischen van rede
lijkheid en billijkheid, te voldoen tegenover die 
leden, die daartoe niet hebben medegewerkt 
en evenmin hun goedkeuring op andere wijze 
daaraan hebben gehecht, zoodat de wijziging 
en de daarop gevolgde aanslag door de alge
meene ledenvergadering dus niet aan die leden 
de daarmede beoogde verplichting tot betaling 
van den aanslag vermochten op te leggen, 
waarin geen wijziging wordt gebracht door het 
bepaalde bij art. 20 der nieuwe statuten, reeds 
omdat dit nieuwe artikel voor de tijdens het 
in werking treden daarvan reeds uitgetreden 
leden geene nieuwe verplichtingen kon scheppen; 

a. arrest wees zonder opgave van de ~ronden 
waarop die beslissing berust, in het bijzonder 
van den inhoud van de artikelen van de oude 
en nieuwe statuten waarop het Hof doelde en 
van de feiten, ter toelichting bij conclusie van 
eisch in hooger beroep aangegeven, in verband 
waarmede de grief van het Hof door Wester
wolde (lees de grief van Westerwolde door het 
Hof) werd beoordeeld ; 

b. ten onrechte oordeelde, dat door art. 18 
der nieuwe statuten, de mogelijkheid van een 
te heffen omslag bij voortbestaan der vereeni
ging regelende, eene nieuwe verplichting tot 
dekking, nu bij wijze van aanslag, aan de nieuwe 
leden is op$elegd ; 

c. in strijd met de aangehaalde artikelen 
oordeelde dat de statutenwijziging niet voldeed 
aan de bij art. 1374 B. W. gestelde eischen t egen
over de leden, die daartoe niet hebben medege
werkt; 

d. in het bijzonder doordien het Hof over
woog dat tengevolge van de statutenwijziging 
het bestaande tekort, met voorbijgang van de 
toen tot dekking mede verplichte oud-leden, 
gebracht werd voor rekening van de leden, 
zonder dat Lewering gesteld had of het Hof 
onderzocht had, dat in dit geval de feitelijke 
toestand zoodanig was dat inderdaad door de 
statutenwijziging en de daarop gevolgde aanslag 
eenige verplichting van oud-leden daardoor 
kwam te vervallen. 

In zijn eerste onderdeel schijnt het middel 
mij feitelijk ongegrond. Van de artikelen der 
statuten komt voornamelijk in aanmerking 
het nieuwe art. 18, waarvan de inhoud wordt 
weergegeven in hetgeen in het arrest vermeld 
wordt omtrent den inhoud van het in eersten 

aanleg gewezene vonnis en omtrent de grieven 
van de appellante ; omtrent het nieuwe art. 20 
beslist het Hof dat dit artikel voor de tijdens 
het in werking treden daarvan uitgetredene 
leden geene verplichting scheppen kan. Dit is 
eene algemeene beschouwing omtrent den 
invloed van nieuwe bepalingen op vroegere 
toestanden, waarvoor k'ennis van den tekst 
van het artikel waarop zij wordt toegepast niet 
noodig is. En van de feiten, bij de conclusie van 
eisch in hooger beroep aangevoerd, geeft het 
arrest ook eene omschrijving, daar het ze ver
meldt t er plaatse waar het de grief van de appel
lante verwerpt met opgave van den inhoud der 
toelichting (tweede en derde alinea van de over
wegingen omtrent het recht). 

Ook de gegrondheid van het middel in zijn 
tweede onderdeel kan ik niet toegeven. Blijkens 
de toelichting is de eischeres van oordeel dat 
art. 18 der nieuwe statuten niet eene verplich
ting tot dekking van een te kort schept, maar 
alleen de mogelijkheid dat de algemeene verga
dering ze oplegt, dus eene bevoegdheid van 
de algemeene vergadering, waarbij eerst eene 
verplichting ontstaat wanneer van die bevoegd
heid gebruik is gemaakt. Het Hof spreekt nu 
wel op ééne plaats van de door de statutenwijzi
ging opgelegde verplichting, maar brengt die 
wijziging elders in verband met het besluit der 
algemeene vergadering. En ware het anders, 
dan zoude toch te recht zijn aangenomen dat 
de statutenwijziging oorzaak van het ontstaan 
van eene nieuwe verplichting is, dus ongelijk
heid van leden en oud-leden mede brengt, zoodat 
het Hof het ongeoorloofde van de wijziging op 
zich zelve in aanmerking mocht nemen. 

Voor de beoordeeling van het derde en het 
vierde onderdeel van het middel doe ik opmer
ken dat de beslissing van Rechtbank en Hof 
niet bestreden wordt voor zooveel betreft haren 
grondslag, dat eene wijziging van statuten in 
strijd kan zijn met de bepaling van art,. 1374 
B. W. Er is dus geene aanleiding tot het stellen 
van de vraag of de wijziging wel beschouwd 
kan worden als uitvoering. 

Thans is alleen te beslissen of strijd met de 
goede trouw te recht is aangenomen. Dit blijkt 
uit de toelichting van het derde onderdeel van 
het middel, waarbij weder wordt betoogd, dat 
niet de wijziging van de statuten maar het daar
op berustende besluit der algemeene vergadering 
benadeeling van de tegenwoordige leden der 
vereeniging medebrengt. Daaromtrel).t geldt 
dus wat ik bij de behandeling van het tweede 
onderdeel deed opmerken. 

In het vierde onderdeel wordt nu nog betoogd 
dat de beslissing in elk geval slechts juist zoude 
kunnen zijn indien vaststond dat er werkelijk 
oud-leden zijn die in de verplichting tot aanvul
ling van een te kort bij ontbinding van de ver
eeniging zouden kunnen worden betrokken. 
De hierin vervatte grief schijnt mij ook onge
grond ; het is niet de vraag of werkelijk bena
deeling is veroorzaakt, maar of de wijziging van 
de statuten haar in het algemeen kan mede
brengen, zoodat het bestaan van overigens 
aansprakelijke oud-leden voor de juistheid der 
uitspraak niet beslissend is. 

Als tweede cassatiemiddel is gesteld: Schen
ding, althans verkeerde toepassing van de 
artt. 1902, 1903, 1960, 1962, 1963 B. W., 48, 
141, 142, 199, 347, 348, 349, 353 Rv., doordien _ 
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het Hof, na te hebben geoordeeld, dat de onder
havige statutenwijziging niet mag worden aan
gemerkt, aan de bij art. 1374 B. W. voor het 
tenuitvoerleggen van overeenkomsten gevor
derde eischen van redelijkheid en billijkheid 
te voldoen tegenover die leden, die daartoe 
niet hebben medege":erkt en evenmin hunne 
goedkeuring op andere wijze daaraan hebben 
gehecht , heeft beslist, met voorbijgang van alle 
bewijsaanbod. dat appellante, in appèl gevoerde 
bewering da't; de geïntimeerde tot de statuten
wijziging wel zou hebben medegewerkt, haar 
niet kan baten, zulks op grond van de met de 
aangehaalde wetsartikelen strijdige overweging 
dat geïntimeerde in prima het tegendeel heeft 
gesteld, appellante dit onweersproken heeft 
gelaten en de Rechtbank in het beroepen vonnis 
geconstateerd heeft dat tusschen partijen is 
komen vast te staan dat geïntimeerde tot de 
wijziging van de statuten niet meewerkte, ter
wijl tegen deze uitspraak geen grief is inge
bracht. 

De Rechtbank heeft volgens de lezing van 
het Hof het gestelde feit in verband met het ge
mis van tegenspraak bewezen verklaard ; hier
om beslist het Hof, niet dat de weer in appèl 
gedekt is, maar dat het aangebodene bewijs als 
niet ter zake dienende na hetgeen als bewezen 
is aangenomen moet worden voorbijgegaan ; 
deze beslissing is in overeenstemming met het 
arrest van den Hoogen Raad van 21 Februaq 
1924 (W. 11251, N. J. 1924, 491). 

Het midde.l schijnt mij derhalve ongegrond. 
Ik <'oncludeer tot verwerping van het beroep 

met veroordeeling van de eischeres in de kosten. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat ui t het bestreden arrest en het daarbij 

bekrachtigde vonnis der Arr.-Rechtbank te 
Winschoten van 25 Juni 1924, waarnaar het 
bestreden arrest voor wat de feiten betreft zich 
gedraagt, voor zoover thans van belang, blijkt : 

dat de eischeres in cassatie in 1913 is opgericht 
en toen in hare statuten eene bepaling werd 
opgenomen, volgens welke de leden der ver
eeniging alleen in geval van hare liquidatie voor 
een mogelijk tekort aansprakelijk konden wor
den gesteld ; 

dat in 1922 en 1923 de eischeres in cassatie 
zeer aanzienlijke verliezen heeft geleden, zoo
dat hare liquidatie onvermijdelijk scheen, doch 
ter voorkoming van de liquidatie in de laatste 
helft van Maart 1923 eene statutenwijziging 
tot stand kwam waarbij aan de algemeene 
ledenvergadering de bevoegdheid werd toege
kend om van de leden een omslag te heffen tot 
geheele of gedeelt elijke delging van het tekort ; 

dat daarna op 15 Mei 1923 door de algemeene 
ledenvergadering van eischeres in cassatie een 
besluit is genomen tot heffing van een omslag 
van per aandeel f 375.- verhoogd met renten 
ad 5 ½ 's jaars berekend van 1 Augustus 1922; 

dat eischeres in cassatie krachtens dat be
.sluit van verweerder, die tot in Juni 1923 met 
13 aandeelen tot hare leden behoorde, heeft 
gevorderd f 4875.-, met rente en verdere 
nevenvorderingen ; 

dat verweerder zich tegen deze vordering 
heeft verweerd o. a. op grond, dat de voor
omschreven statutenwijziging neerkwam op 
eene uitbreiding der door de leden der eischeres 
in cassatie aanvankelijk aangegane verbinte-

nissen en verplichtingen, welke uitbreiding 
strijdig moet worden geacht met art. 1374 B. W., 
voorzoover dit bepaa lt, dat overeenkomsten 
te goeder trouw moeten worden ten uitvoer 
gebracht; 

dat de Rechtbank de vordering niet-ontvan 
kelijk beeft verklaard op grond dat - afgez.ien 
van andere verweermiddelen - ,,naar der 
Rechtbank oordeel een wijziging in de aanspra
kelijkheid bij tekort, als de onderhavige, aan 
de algemeene ledenvergadering de vrijheid 
geeft (art. 18 nieuwe statuten) om de in art. 19 
der wet tot regeling der Coöperatieve Vereeni
gingen uitgedrukte en in casu ook werkelijk 
(volgens de oude statuten) bestaan hebbende 
gelijkheid wat voormelde aansprakelijkheid van 
leden en van hen, die in het voornfgaand boek
jaar ophielden lid te zijn, te verbreken, en dit, 
anders dan bij oprichting geven van een derge
lijke bevoegdheid aan die vergadering naar der 
Rechtbank inzicht niet daarstelt eene wijze van 
ui tvoering der statuten voldoende aan de 
eischen van redelijkheid en billijkheid, waarnaar 
zij moeten worden uitgevoerd"; 

dat OJ:l het hooger beroep van eischeres in 
cassatie het Hof deze beslissing heeft bekrach
tigd op grond dat de tot stand gebrachte statu
tenwijziging niet mag "worden aangemerkt aan 
de bij art. 1374 B. W. voor het tenuitvoerbren
gen van overeenkomsten gevorderde redelijk
heid en billijkheid te voldoen tegenover die 
leden, die daartoe niet hebben medegewerkt 
en evenmin hunne goedkeuring op andere wijze 
daaraan hebben gehecht'', - zulks op grond, 
dat door de wijziging der statuten de gelegen
heid werd geopend om nog niet van hunne 
aansprakelijkheid bij liquidatie ontlaste leden, 
daarvan te ontheffen door van de leden een 
omslag te heffen en aldus de anders onvermijde
lijke liquidatie te voorkomen ; 

0. dat tegen deze beslissing de navolgende 
middelen van cassatie zijn aangevoerd : zie 
Concl. Adv.-Gen.; 

Ten aanzien van het eerste middel : 
0. dat de bestreden beslissing blijkens het 

bovenstaande de gronden inhoudt, waarop zij 
berust en dus het onderdeel a niet tot cassatie 
kan leiden; 

0. dat onderdeel b fei telijken grondslag mist, 
daar het Hof blijkens zijne beslissing in haar 
geheel gelezen aannam, dat de verplichting tot 
dekking van het tekort bij wijze van aanslag 
aan de leden werd opgelegd, niet door de gewij
zigde statuten, maar dat daartoe noodig was 
een besluit der algemeene ledenvergadering van 
eischeres in cassatie krachtens die statuten 
genomen; 

0. dat het onderdeel c is gegrond ; 
dat toch uit het bovenstaande blijkt, dat ook 

naar 's Rofs oordeel de toepassing der nieuwe 
statutenbepaling niet altijd onredelijk en on
billijk zal zijn, maar slechts onder bepaalde 
omstandigheden, in het bijzonder indien daar
door oud-leden, bij liquidatie nog voor een 
mogelijk tekort aansprakelijk, ten koste van de 
leden van die aansprakelijkheid zouden worden 
ontheven; 

dat echter zoodanige mogelijkheid alleen 
niet voldoende is om aan te nemen, dat een 
besluit tot statutenwijziging is in strijd met 
art. 1374 B. W.,doch daaruit slechts kan volgen, 
dat de uitvoering van een krachtens de nieuwe 
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statutenbepaling door de algemeene ledenver
gadering genomen besluit niet zou kunnen 
worden afgedwongen indien het, in overeen
stemming met de gedachte mogelijkheid, bleek 
in strijd te zijn met goede trouw, redelijkheid 
en billijkheid ; 

dat ondertusschen zoodanige strijd niet zou 
kunnen worden aangenomen op den enkelen 
grond, dat door de heffing van een omslag van 
de leden en het daardoor voorkomen van de 
liquidatie der vereeniging, oud- leden van hunne 
nog bestaande aansprakelijkheid bij liquidatie 
worden ontheven, maar voor alles zou moeten 
blijken, dat de leden der vereeniging door de 
heffing van den omslag en zijn evenbedoeld ge
volg, in strijd met de goede t rouw, onredelijk en 
onbillijk worden belast; 

0. dat, n u op _grond van het bovenstaande 
de bestrnden uitspraak niet kan worden gehand
haafd, een verder onderzoek van de voorgedra
gen middelen achterwege kan blijven; 

Vernietigt het arrest den 2len October 1925 
door het Hof te Leeuwarden tusschen partijen 
gewezen ; 

Verwijst de zaak naar dat Hof om op het 
bestaande hooger beroep verder te worden be-
recht en afgedaan. (N. J .} 

3 December 1926. BEsLurr tot aanvulling van 
a rtikel 1 van het Koninklijk Besluit van 
3 Mei 1924 (Staatsblad n°. 230), houdende 
maatregelen ter uitvoering van de Wet van 
l3Julil923(Staatsblad n°. 357) betreffende 
c'!ienstweigering. S. 395. 

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

Oorlog, van Marine a.i. en van Justitie, res
pectievelijk van 17 Augustus 1926, I ste Afd. 
n°. 38, 22 Juni 1926, Afdeeling B. (l • Bureau) 
n°. 62, en 30 Juni 1926, 2de Af<leeling A. 
n°. 943; 

Gelet op a rtikel 9 va.n de Wet van 13 Juli 
1923 (Staatsblad n°. 357) ; 

Den Raad van State gehoord (adv ie~ van 
7 September 1926 n°. 27) ; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 2 November 1926, I • 
Afd. n°. 7; van 16 November 1926, Afd. B. 
(l• Bureau) n°. 50 en van 29 November 1926, 
2• Afdeeling A. no. 899 ; . 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen, dat artikel 1 van Ons Besluit 

van 3 Mei 1924 (S taatsblad n°. 230), houdende 
PROVINCIE 

maatregelen t er uitvoering van de ·wet van 
13 Juli 1923 (Staatsblad n°. 357) betreffende 
dienstweigering, wordt aangevuld met de vol
gende alinea : 

"Tevens worden door Ons benoemd twee 
plaatsvervangende leden en een plaatsver
vangend secretaris." 

Onze Ministers van Oorlog, van Marine en 
van Justitie zijn, ieder voor zooveel hem 
betreft, belast met de uitvoering van dit 
Besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Ra.ad van State. 

's-Gravenhage, den 3den December 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, LAMBOOY. 
• De Minister van Marine a.i., LAMBOOY. 

De Minister mn Justitie, J, DoNNER. 
(Uitge,q. 16 Dec. 1926.) 

3 December 1926. RONDSCHRIJVEN van den 
Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw aan de Gemeentebesturen be
t reffende : de lijst, van instellingen van 
weldadigheid. 

De bij K oninklijk Besluit van l September 
1926 (Staatsblad n°. 322) vastgestelde nieuwe 
indeeling, waarnaar de opgaven voor de 
armenzorgstatistiek behooren te worden inge
zonden, maakt het wenschelijk, voor de lijst 
van instellingen van weldadigheid, hedoeld in 
artikel 3 der Armenwet, een nieuw formulier 
in te voeren. 

Ik zal gaarne zien, dat bedoelde lijst, door 
Uw College worde ingericht overeenkomstig 
het hierbijgaand formulier en dat een duplicaat 
der nieuwe lijst, vermeldende de op l Januari 
1927 in Uwe gemeente gevestigde instellingen 
van weldadigheid, vóór 1 April 1927 worde 
toegezonden aan Gedeputeerde Staten Uwer 
provincie. 

Voor zooveel noodig moge ik Uw aandacht 
er op vestigen, dat ingevolge artikel 3 der 
Armenwet alle, in de gemeente ~evestigde 
instellingen van weldadigheid op de liJst moeten 
worden geplaatst. Mede voor de samenstelling 
van de armenzorgstatist iek is getrouwe naleving 
van bedoeld wet-svoorschrift van groot belang. 
Noodig is, dat iedere instellingvan:weldadigheid, 
welke zich bezig houdt met een of meer der 
vormen van maatschappelijk hulpbetoon, ge
noemd in de "Groepenindeeling" (zie de achter
zijde van het formulier) op de lijst voorkomt. 

GEMEENTE 

LIJST der op l J anuari 19 ... in de Gemeente ge-vestigde instellingen van wel,dÓ,J.igheid, O'P(Jemaakt 
ingevolge Art. 3 van de Armenwet. 

NAMEN DER 
INSTELLINGEN. 

Aanwijzing tot 
welke van de bij 
art. 2 der Armen-

wet bedoelde 
categorieën a. , b., 
c. en d. iedere 

instelling behoort. 
1 

1 il 

BIJZONDER DOEL
EINDE DOOR DE 

INSTELLINGEN 
BEOOGD. 

Aanwijzing tot 
welke groep(en) 

van de op de 
achterzijde ver
melde indeeling 
iedere instelling 

behoort. 

Nummer(s) van 
de tabel(len) der 
armenzorgstati-

stiek, welke de be
sturen der instel
lingen moeten in
vullen ingevolge 

art. 13 cl.Armenw. 

Aldus opgemaakt door Burgemeester en Wethouders der gemeente ...... ... . ... . . 
den . ... . ... .... 19 . . . . . . . De . . . . . . . . . . . . De Burgemeester, 

19:.16 53 
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1. 

2. 

GROEPENINDEELIN G. 
Onderstand met geld en levensbehoeften, 
niet vallende onder een der bijzondere 
vormen , genoemd in een der nummers 2 tot 
en met, 22, alsmede uitbesfrdiug, iudien 
deze bjj voornoemden onderstand als 
nevenarbeid voorkomt. (Tabel n°. 2). 
Uitreikiug van kleediug, levensmiddelen, 
brandstoffen enz. aan behoeftigen , welke 
bij de instelling niet met name bekend zijn; 
o. a. op vertoon van bons. (Tabel n°. 7). 

3. Werkverschaffing. (Tabel n°. 3). 
4. Huisvesting in vrije woningen of in wo

ningen tegen verminderden prijs, in hofjes 
e.d. (Tabel n°. 4). 

5. Verzorging in gestichten van oude liede'll 
gebreklcigen en maatschappelijk onge
schikten, weezen, voogdij-, R egeerings- en 
andere kinderen. (Tabel n°. 5). 

6. 

7. 

Zorg voor oude lieden, gebrekkigen en 
maatschappelijk ongeschikten, weezen, 
voogdij-, R el{eerings- en andere kinderen 
door uitb~teding in gestichten en gezinnen. 
(Tabel n°. 6). 
Verpleging in ziekenhuizen, ooglijderege
etichten, gestichten voor krankzinnigen, 
zenuwlijders e.d. ; inclusief poliklinieken, 
welke aan ziekenhuizen verbonden zijn. 
(Tabel n°. 8). 

8. Verleening van kostelooze genees-, heel
en verloskunclige hulp buiten ziekenhuizen; 
inclusief poliklinieken, welke niet aan 
ziekenhuizen zijn verbonden, maar exclu
s:ef hetgeen onder groep 13 valt. (Tabel 

9. 
10. 

ll. 

12. 
13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 
19. 

20. 

21. 

22. 

n°. 9). 
Wijkverpleging. (Tabel n°. 9). 
Ondersteuning van zieken, herstellenden, 
kraamvrouwea e.d. met geld, versterkende 
middelen enz. (Tabel n°. 9). 
Maatschappelijk werk voor zieken en 
herstellenden. (Tabel n°. 9). 
Hulp in de huishouding. (Tabel n°. 9). 
Zorg voor zuigelingen in klinieken en door 
eonsultatiebureaux voor moeders. (Tabel 
n° . 10). 
Verzorgin!_l in kleir>e-k.inderbewaarplaat
sen en ereches. (Tabel n°. 10). 
Verstrekk.ing van kleeding en voecling aan 
schoolkinderen. (Tabel n°. 11). 
Verzorging in t ehuizen voor schoolgaand e 
kinderen. (Tabel n°. 11). 
Verzorging van kinderen i" vacant1e- en 
gezondheidskolonies; uitzending van kin
deren naar buiten. (Tabel n°. 11). 
Patronaten. (Tabel n°. 12). 
Tijdelijke verzorging in doorgangs-, red 
dingshuizen en tehuizen voor ongehuwde 
moeders en hare kinderen e .d. (Tabel 
no. 12). 
Verzorging in toevluchten en nachtasyls. 
(Tabel n°. 12). 
Verzorging in landlouwkolonies. (Tabel 
no. 12). 
Andere bijzondere vormen van maat
schappelijk hulpbetoon, niet genoemd onder 
de nummers 1 t/m 21. (Tabel n°. 11). 

(B.) 

4 December 1926. BESLUT tot aanvulling 
van het besluit van 6 Juni 1922, tot uit
voering van artikel 74 der Veewet. 

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

Binuenlandsche Zaken en Landbouw van 1 
December 1926, Directie van den Landbouw, 
n°. 1512, 3de a fd eeling ; 

Gelet op art. 74 der Veewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

te bepalen· 
Ons leslnit van 6 Juni 1922 tot uitvoering 

van art. 74 der Veewet, aangevuld bij Ons 
besluit van 5 Augustus 1926 n°. 42, wordt nader 
aangevuld als volgt : 

Aan art. 23 wordt een derde lid toegevoegd, 
luidende: 

"Tevens kunnen door Onzen voornoemden 
Minister gemeenten en inric'htingen worden 
aangewezen, waar vlecsch, als in het vorig lid 
bedoeld, ter J.euring kan worden aangeboden 
en voor ujtvoer ingeladen." 

Onze voornoemde Minister is belast met de 
uitvoerin~ van clit besluit, hetwelk in de Neder
landsche ,::staatscourant zal worden geplaatst en 
waarvan afschrif• zal worden gezonden aan de 
Algemeene Reke-:ikamer en aim Onzeri Minister 
van Financiën. 

's-Gravenhage, 4 December 1926. 
WILHELMINA. 

De ~Minister van Binnenland che Zaken 
en Lcmdbouw, J·. B. KAK 

6 December 1926. BESLUIT tot aanwijzing over
eenkomstig artikel 157 der hooger-onder
wijswet van de afdeeling gymnasium van 
het Christelijk lyceum te Almelo. S. 3[,6. 

WIJ WILHELM:î.NA, ENZ. . 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
19 October 1926, n°. 42853, afdeeling Hooger 
Onderwijs; 

Gelet op artikel 157 der hooger-o'nderwijswet; 
Den R aad van State gehoord (advies van 

23 Jovember 1926, n°. 22); 
Gelet op het nader ra pport van Onzen voor

noemden ~inister van 1 December 1926, n°. 
5222, afdeeling Hooger Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de afdeeling gymnasium van bet Chistelijk 

lyceum te Almelo van de Vereeniging voor 
Christelijk ·niddelbaar en voorbereidend hooger 
onderwijs voor Twente en Omgeving te Almelo, 
te rekeren n::et ingang van 1 September 1926, 
voor een tijdvak van zes jaren aan te wijzen 
als bevoegd om, met inachtnem;ng van de des
betreffende we';telijke vooIBohriften, aan hare 
leerlingen, die bet onderwijs t.ot, aan het einde 
hebben bijgewoond, een getuigschrift van be
kwaamheid tot universitaire studiën af te geven, 
dat met het getuigschrift, in artikel 11 der hoo
ger-onderwijswet vermeld, wordt gelijkgesteld. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen i~ bela t met de uitvoering van 
dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden gezon
den aan den Raad van State. · 

's-Gravenhage, den 6den December 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onder-wijs, Kunsten en 
Wetensch1ppen, WASZINlL 

( Uitgeg. 21 Dec. 1926. 
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6 De{;ember 1926. KONINKLIJK BESLUIT. 
'foepassing art. 97, 2• lid onder b. der 

Lager Onderwijswet. - De Kroon beslist 
dat er geen aanleiding bestaat om t e 
vreezon dat het belang van het onderwijs 
of de juiste verhouding tusschen schoolbe
stuur en schoolho0fd zal worden geschaad 
ten gevolge van het waarnemen door 
laatstgenoemde van de betrekking van 
bezoldigd administrateur der school. 

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

P. C. Waardijk, Hoofd derCornelisMusiusschool 
te Delft, tegen de beslissing van Gedeputeerde 
Staten van Zuid-Holland van 26 Juli 1926, 
B. n°. 1837 (4deafdeeling) G. S. n°. 123, waarbij 
hem de vrijsoelling, bedoeld in artikel 97, 
tweede lid, sub b, der Lager-onderwijswet 1920, 
is geweigerd voor het waarnemen der betrek
king van bezoldigd administrateur der genoemde 
school; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
GeschiUen van Bestuu1·, gehoord, advies van 
17 November 1926, n°. 1028 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwij s, R.unsten en Wetenschappen van 
1 Decemter 1926, n°. 13796 afdeeling Lager
Onderwijs-Financieel ; 

Overwegende, dat nadat P . C. Waardijk, 
hoofd der Cornelis Musiusschool te Delft, aan 
Gec:leputeerde Staten van Zuid-Holland vrij 
stelling had verzocht van het verbod, bedoeld 
in a rtikel 97. lid 2 ouder b, der Lager-onderwijs
wet 1920, voor het waarnemen van de betrek
king Vail bezoldigd administrateur van genoem
de school, Gedeputeerde Staten bij bovengemeld 
besluit afwijzend op het verzoek hebben 
beslist uit overweging, dat het voor het band
haven der door de 1 wetgever gewilde verhou
ding tusschen schoolbestuur en SJlioolhoofd 
gewenscht i , dat de administratieve werkzaam
heden, aan het beheer eener lijzondere sch Jol 
verbonden, door het schoolbestuur zelf worden 
verricht en niet, tegen vergoeding, worden 
overgedragen aan het schoolhoofd ; dat de 
appellant in beroept aanvoert, dat naa r zijne 
meening de door den wetgever gewilde verhou
ding tusschen schoolbestuur en schoolhoofd niet 
wordt geschaad door de omstandigheid, dat 
de administratieve werkzaamheden door het 
hoofd der school worden verricht ; 

0. dat er geen aanleiding bestaat, om te 
vreezen, dat het belang van het. onderwijs, 
of de juiste verhouding tusschen schoolbestuur 
en schoollioofd zal worden geschaad ten gevolge 
van het waarnemen door laatsggenoemde van 
de betrekking van bezoldigd administrateur 
der school ; da1; bovendien de vrij stelling voor 
intrekking vatbaar is, wanneer daartoe termen 
zouden komen te ontstaan ; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland 
aan P. C. Waardijk, hoofd der Cornelis Musius
school te Delft, tot wederopzeggin~ toe vrij
stelling te verleenen tot het bekleecten van de 
betrekking van bezoldigd adm;nistratcur van 
genoemde school. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
W etenschappen is belast met de uitvoering van 
dit besluit, waarvan afschrift zal worden 

gezonden aan den Raad van State, Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur. 

's-Gravenhage, den 6 December 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 

. WAcSZINK . 

6 December 1926. KONINKLIJK BESLUIT. 
Appellanten moeten geacht worden een 

eigen persoonlijk belang te hebbe11 bij de 
vernietiging of verbetering van het be
streden besluit van God. Staten, aangezien 
daarbij beslist werd op door hen ingestelde 
beroepen. - Aan den eisch dat a lleen re
kening mag worden gehouden met die 
leerlingen, t en aanzien waarvan t en tijde 
van het indienen der in art. 73, 1° lid, 
sub a bedoelde verklaring redelijkerwijze 
kon worden aangenomen dat zij de op te 
richten school zouden bezoeken, doet niet 
af dat de vader van een tweetal der kinde
ren achteraf heeft verklaard, hen niet 
naar die school te zullen zenden. - De 
wet maakt in dezen geen onderncheid tus
schen leerplichtige · en niet-leerplichtige· 
kinderen. - De omstandigheid dat ver
schillende op de lijst voorkomende kinde
ren en broeders en zusters van deze andere 
bijzondere scholen bezoeken, doet niet 
ter zake, waar§ 11 van art. LXIV wet 16 

.F ebr. 1925, S. 38, hier niet van toepassing 
is. - De wet maakt gee~ onderscheid 
tusschen kinderen in en buiten de gemeente 
woonachtig. - De vraag of oprichting 
der school met het oog op het onderwijs
belang al dan niet gewenscht is, dient 
buiten beschouwing te worden gelaten. 

WIJ WILHELMINA, EN Z. 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 

a. G. H. de Zeeuw e. a. ; b. H. de Vries e. a., 
allen ingezetenen der gemeente Ridderkerk, 
tegen het besluit van Ged. Staten van Zuid
Holland van 26 April 1926, n°. 77, waarbij met 
handhaving van het besluit van den gemeente
raad van Ridderkerk van 15 J anuari 1926 
tot beschikbaarstelling van gelden voor de 
stichting van een schoolgebouw ten dienste 
der Vereeniging "Een school met den Bijbel" 
aldaar, buurtschap Oostendam, de daartegen 
ingestelde beroepen ongegrond zijn verklaard ; 

Den Raad van Sta te , Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
17 November 1926, n°. 889; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschabpen van 
1 December 1926, n° . 13786, afd. L. O. F. ; 

O. da t, nadat G. H. de Zeeuw e. a . en H. de . 
Vries e. a. ingezetenen van Ridderkerk, bij 
Ged. Staten in beroep waren gekomen tegen 
het besluit van den Raad dier gemeente van 
15 Januari 1926, waarbij de krachtens art. 72 
der Lager-Onderwijswet 1920 gevraagde mede
werking werd verleend voor de stichting eener 
bijzondere lagere school te Oostendam onder 
die gemeente, uitgaande van de Vereeniging 
,,Een school met den Bijbel" te Ridderkerk, 
waarbij zij aanvoerden, dat allerminst blijkt, 

, dat de te stichten school door het wettelijk 
ö3* . 
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vereischt aantal leerlingen, hetwelk voor eene 1 

gemeente met een zielental van beneden 25000, 
zooals Ridderkerk, 40 bedraagt, zal worden 
bezocht, Ged. Staten bij besluit van 26 April 
1926, G. S. n°. 77, de beroepen ongegrond 
hebben verklaard, uit overweging, dat het be
trokken choolbestuur ter voldoening aan het 
bepaalde iu art 73, eerste lid a, d er wet, aan 
den Raad eene verklaring heeft overgelegd, 
inhoudende. dat de te stichten school door 
40 leerlingen zal worden bezocht; dat deze 
verklaring, we lke door geen der betrokken 
ouders is herroepen, on voorwaardelijk dient te 
worden aanvaard en ,er voor den Raad geen 
enkele reden bestond een onderzoek in te stellen 
omtrent de vraag, of de betrokken ouders van 
p!an waren hunne eenmaal afgelegde verklaring 
gestand te doen ; dat bij de beoordeeling dier 
verklaring buiten beschouwing dient te worden 
gelaten de omstandigheid, dat hierop vermeld 
staan de namen van eenige leerlingen, die in 
den loop van 1926 den niet meer leerplichtigen 
leeftijd zullen bereiken, aangezien art. 73 der 
wet geen onderscheid maakt tusschen leer
plichtige en niet, meer leerplichtige leerlingen ; 
dat evenmin aandacht behoeft te worden ge
schonken aan de omstandigheid, dat in deze 
yerkla1ing de namen vermeld zijn van kinderen 
uit gezinnen, waarvan reeds eenige oudere 
kinderen de bijzondere school te Rijsoord 
bezoeken, aangezien de Lager-Onderwijswet 
1920, behoudens een hier niet aanwezig ~eval , 
de ouders vrij laat in de keuze van schoot voor 
hunne kinderen ; dat in verband hiermede 
eveneens buiten beschouwing kan blijven het 
bezwaar van äe appellanten, dat in de onmid
dellijke nabijheid van d e nieuw te stichten 
school reeds eene bijzondere school gevestigd 
i!l; dat van dit besluit G. H . lie Zeeuw e. a . en 
H . de Vries e . a ., allen ingezetenen der gemeente 
Ridderkerk bij Ons in beroep zijn gekomen ; 
dat G. H. de Zeeuw e. a. aanvoeren, dat bij 
de beoordeeling van de vraag, of <l e verklaring 
bevatte het bij art. 73, eerste lid, onder a 
gesteld minimum aantal leerlingen, alleen met 
die leerlin>!,en rekening mag worden gehouden, 
t en aanzien waarvan ten tijde van het indienen 
der verklaring redelijkerwijze kan worden aan
genomen dat zij de school, tot oprichting 
waarvan medewerking is gevraagd, zouden 
bezoeken, hetgeen h. i. niet met alle 40 kin
deren het geval is; dat H. de Vries e . a. aan
voeren, dat redeEjkerwijze aan te nemen is, 
dat van de door het schoolbestuur overgelegde 
lijst van ouders van precies 40 kinderen som
mige kirideren de te stichten school niet zullen 
bezoeken te weten : a. Aaltj e Penning, geboren 
19 Januari 1915 en Leendert P enning, geboren 
7 J anuari 1920, wier vader C. Penning per
soonlijk aan den appellant H. de Vries op 
9 April 1926 verklaard heeft dat zijne kinderen 
beslist niet op de te stichten school zullen 
plaats nemen, aangezien hij Gereformcer<l is en 
volgens hem het karaktElr der te stichten school 
t e eenzijdig Hervormd zal zijn ; b. Huig B. 
d e Paauw, geboren 18 Augustus 1913, die 30 
April 1925 van de openbare school aan den 
Pruimendijk reeds afgeschreven was en later 
21 December 1925 weer op dezelfde school 
geplaatst werd met de kenneEjke bedoeling om 
m ee te kunnen tellen op bovenbedoelde lijst 
en die, niet meer leerplichtig, 30 April 1926 

de openbare school verlaten heeft; c. Willempje 
Dijksman, geboren 24 December 1913, Willem 
Dijksman, geboren 1 Februari 1915, en Bas
tiaantje Dijksman, geboren 20 Februari 1918, 
die van 4 Februari 1926 af reeds de bijzondere 
school aan de Kerkst raat te Hendrik Ido 
Ambacht bezoeken; d. Maria Tempeiaar, ge
boren 29 Maart 1918, die van 8 Mei 1926 af 
de openbare school aan den Pruimcndijk niet 
meer bezoekt, maar nu de bijzondere school 
aan de Kerkstraat te Hendrik Ido Ambacht 
bezoekt en die zelfs niet meer in de gemeente 
Ridderkerk woonachtig is ; e. Annigje Kok, 
geboren 23 April 1913, die 30 April 1926 vol
aaan had aan den leerplicht en de openbare 
school verlaten heeft, als hebbende alle klassen 
doorloopen ; dat Willempje Dijksman voor
noemd m den loop van 1926 dertien jaar wordt 
en dan_ niet meer leerplichtig __ is ; dat ~r van 
de overige 31 kinderen op de liJst ·verschillende 
zijn, die op een afstand van 8 tot 15 minuten 
van de bijzondere school te Rij soord wonen en 
die thans evenals hunne oudere broertjes en 
zusjes ook die school bezoeken, zoodat niet wel 
aan te nemen is, dat de ouders principieele 
bezwaren tegen die school hebbeh ; dat in de 
onmiddellijke nabijheid van de plaats, waar de 
nieuwe school zal worden gesticht, reeds de 
bijzondere school in de Kerkstraat te Hendrik 
Ido Ambacht is ge"estigd, waarheen ook kin
deren van de 31 overigen gaan, en er dus ook 
geen bezwaar is tegen die school ; dat bij 
opening van de nieuwe school noodwendig het 
leerlingenta: der bestaande scholen zal achter
uitgaan ; dat deze versnippering van leerlingen 
over een grooter aantal scholen dientengevolge 
het onderwijs aan die scholen m9et schaden en 
allerminst bezuini!!-ing in de ba.ud werkt; 

O. ten aanzien van de ont\'ankelijkheid van 
de appellanten in hun beroep : dat a rt. 17, 
eerste lid , der Lager-Onderwijswet 1920 aan 
ieder, die belang heeft bij de vernietiging of 
verbetering van een krachtens deze wet geno
men besluit, daarvan beroep op Ons toekent ; 
dat belang daarbij is te verstaan in den zin 
"111 eigen l'"'suufillJk belang , dat de appellantt u 
moeten worden geacht een eigen persoonlijk 
belang bij de vermetiging of verbetering van 
het bestreden besluit van Geel. Staten te hebben, 
<tangezien daarbij beslist werd op door hen 
inge,telde beroepen ; clat in verband hiermede 
de appellanten ontvankelijk zijn Î'l. hun beroep ; 

0. ten aanzien van de hoofdzaak : dat bij 
de beoordeeling van de vraag, of de verklaring 
voldeed aan het bij art. 73, eerste lid, onder a 
gesteld minimum aantal leerlingen, alleen met 
die leerlingen rekening mag worden gehouden, 
ien aanzien waarvan ten tijde van het indienen 
van de -..erklaring redelijkerwijze kon worden 
aangenoruen, dat zij de schoûl, tot oprichting 
waarvan medewerking iR ~evraagd, zouden 
bezoeken; dat op den datum van iPdiening 
van de verklaring door het "betrokken school
bestuur redelijkerwijze kon worden aa-ngeno
men, dat de op de overgelegde lijst voorkomende 
kinderen de school, tot oprichting waarvan 
medewerking is gevraagd, zouden bezoeken ; 
dat hieraan niet afdo!'t, dat de vader van een 
tweetal op de lijst voorkomende kinderen 
achteraf heeft verklaard, hen niet naar de op 
te richt.en school te zullen zenden ; dat voorts 

, wel, mede blijkens inlichtingen, ingewonnen 
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naar aanleiding van een schrijven van den 
Raad van State, Afdeelin!; voor <l.e geschillen 
van bestuur, eenige op de lijst geplaatste, niet 
meer aan den leerplicht onderworpen, kinderen 
de lagere school hebben verlaten, enkele zelfs 
na alle zes klassen te hebben cloorloopen, terwijl 
een dezer kinderen alreeds , roeger van de 
school was afgenomen en later werd herplaatst, 
doch dat de wet ten deze geen onclerscheid 
maakt tusschen leerplichtige en niet-leeq>lich-

1 
tige kinderen, en .ook verder uit een e'l a'lder 
niet voortvloeit, dat ten tijde van het indienen 
van de genoemde verklaring niet redelijkerwijze 
kon worden aangenomen, dat deze kinderen éte 
op te richten zevenklassige school zouden be
zoeken; dat wijders de omstandigheid, da.t, ver
schillende op de lijst voorkomende kinderen 
alsmede broeders en zusters van deze de 
biizondere scholen in de Kerkstraat te Hendrik 
Ido Ambacht of te Rijsoord bezoeken, aan het 
medetellen van die kinderen niet in den weg 
staat ; dat toch blijkens de overgelegde ambt~
berichten alle op de lijst voorkomende kinderen 
ten tijde, dat de aanvrage door het school
bestuur tot den gemeenteraad werd gericht, 
nog geen gelijksoortige b\jzondere school be
zochten, zoodat § 11 van art. LXIV der wet 
van 16 Februari 1925, S. 38, hier niet van 
toepassing is, terwijl ook overigens in de 
genoemde omstandigheid geen aanleiding kan 
worden gevonden ten deze aan de overgelegde 
verklaring kracht te ontzeggen ; dat evenmin 
met grond tegen het medetellen vaneen der kin
deren kan worden aangevoerd, dat dit kind 
niet meer in de gemeente Ridderkerk woont, 
aangezien de wet geen onderscheid maakt tus
schen kinderen in en buiten de gemeente woon
achtig ; dat ten slotte de bezwaren van de 
appellanten, welke zijn ontleend aan het 
onaerwijsbelang, geen steun vinden in de wet, 
vermits krachtens art. 75, tweede Jid, der wet 
de medewerking slechts kan worden geweigerd, 
wanneer niet aan de in art. 73 omschreven 

· vereiscbten is voldaan, zoodat de vraag, of de 
oprichting van de school met het oog op het 
onderwijsbelang al dan niet gewe"l.scht is, 
buiten beschouwing dient te worden gelaten ; 
dat, nu ook overigens aan de in art. 73 der 
wet omschreven vereischten is voldaan, C'-red. 
Staten terecht het raadsbesluit hebben gehand
haafd; 

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

de beroepen ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast, enz. (A.B.\ 

6 December 1926. KONINKLIJK BESLUIT. 
Kostep. van aanschaffing voor de eerste 

maal van leermiddelen ten behoeve van een 
bestaande school zijn aan te merken als 
buitengewone uitgaven, die langs den weg 
van art. 72 aan het gemeentebestuur 
behooren te worden aangevraagd. 

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

den Raad der gemeente Ooststellingwerf tegen 
het besluit van Ged. Staten van Friesland van 
16 Juni 1926, n°. 122, 2• afd. F, waarbij met 
vernietiging van zijn besluit van 14 April 1926, 
n°. 14, is bepaald dat de door het Bestuur der 

Vereeniging tot stichting en instandhouding 
van Hervormde scholen te Oosterwolde krach
tens art. 72 der Lager-Onderwijswet 1920 ge
vraagde medewerking tot de aanschaffing van 
leermiddelen voor het onderwijs in natuurkunde 
ten behoeve van de bijzondere lagere school, 
Rijdweg n°. 419a aldaar, alsnog behoort te 
worden verleend ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
17 November 1926 no. 1037; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
1 December 1926, n°. 13782, afd. L. 0 . F. ; 

0. dat de Raad van Ooststellingwerf bij 
besluit van 14 April 1926, n°. 14, de mede
werking heeft geweigerd tot de aanschaffing 
van met name genoemde leermiddelen voor 
het onderwijs in de natuurkunde ; dat, nadat 
het schoolbestuur van het raadsbesluit bij 
Ged. Staten in beroep was gekomen, laatst
gemeld colle$e bij besluit van 16 Juni 1926 
met vernietigmg van het bestreden besluit heeft 
uitgesproken, dat de gemeenteraad verplicht is, 
aan het bestuur der Hervormde bijzondere 
school te Oosterwolde de medewerking tot de 
aanschaffing van leermiddelen voor het onder
wijs in de natuurkunde alsnog te verleenen ; 
dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, dat 
ingevolge art. 72 e. v. der Lager-Onderwijswet 
1920 de gemeente gehouden is tot het ver
strekken aan de bijzondere schoolbesturen van 
de gelden o.a., ,,voor de aanschaffing van leer
en hulpmiddelen", terwijl zij krachtens art. 101, 
eerste lid, der wet aan die schoolbesturen ver
goedt de jaarlijksche kosten van instandhouding 
waaronder volgens het vijfde lid, behelzende 
eene wijziging naar art. 55/ $eacht moeten 
worden begrepen te zijn o.m. mtgaven wegens 
het aanschaffen van leermiddelen ; dat het on
derling verband der artikelen 72 en 101 er op 
wijst, dat de artikelen 72 e. v. zien op de 
buitengewone en art. 101 het oog heeft op de
gewone uitgaven ; dat uitgaven wegens aan
schaffing voor het eerst van nieuwe leermidde
len, gelijk bij Ons besluit van 17 Decemler 
1924, n°. Hi is beslist, onder de buitengewone 
langs den weg van art. 72 der Lager-Onderwijs
wet bij de gemeentebesturen aan te vragen, 
uitgaven moeten worden gerangschikt; terwijl 
kosten van vernieuwing van reeds aanwezige 
leermiddelen in het algemeen geacht moeten 
worden tot de gewone uitgaven te behooren ; 
dat noch bij de eerste inrichting der Hervormde 
bijzondere school te Oosterwolde, noch later 
uit de gemeentekas gelden beschikbaar zijn 
gesteld voor de aanschaffing van leermiddelen 
ten behoeve van het onderwijs in het verplichte 
vak natuurkunde ; dat de bedoelde aanschaffing 
dus draagt het karakter van eene aanschaffing 
van leermiddelen voor de eerste maal ; dat 
waar de betrekkelijke aanvrage voldeed aan de 
eischen, gesteld bij art. 73 der Lager-Onderwijs
wet 1920, hierop mgevolge art. 75, tweede lid, 
dier wet niet afwijzend had mogen worden be
schikt; dat. het gemeentebestuur in beroep 
aanvoert dat, ware de beslissing van Ged. 
Staten juist, bij invoering van elke nieuwe 
methode ingevolge art. 72 gelden beschikbaar , 
zouden moeten worden gesteld voor de aan
schaffing van de hiervoor noodige boeken ; dat 
dit niet de bedoeling der wet geweest kan zijn, 
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daar immers dan de bijzondere scholen schro- 1 

melijk bevoorrecht zouden worden boveu de 
openbare scholen ; dat het ook naar de meening 
vàn de redact ie der Gemeentestem n°. 3899 
(aant. 15) de bedoeling der wet is, dat slechts 
de leermiddelen, noodig bij den aanvang van 
het onderwijs in eene nieuw gestichte school. 
t en laste der gemeente worden gebracbt,terwijl 
bij aanschaffing daarvan tijdens het gebruik 
der school vergoeding moet plaats vindE'n op 
den voet van art. 101 der Lager-Onderwijswet; 

0 . da L de kosten van aanschaffing voor de 
eerst e maal van leermiddelen t en behoeve van 
eene bestaande school 1,ijn aan t e merken als 
buitengewone uitgaven , welke langs den weg 
van art. 72 der Lager-Onderwijswet 1920 aan 
het gemeentebestuur behooren te worden aan
ge~d ; dat , nu ook: voor het overi&e aan de 
'"vereiscliten der wet is voldaan, Gect. Stat en 
mitsdien t erecht hebben beslist, dat de door 
het schoolbestuur gevraagde medewerking door 
den Raad behoort te worden verleend ; 

Gezien d e Lager-Onderwij swet 1920; 
H ebben goedgevonden en verst aan : 

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

Wetenschappen is belast, enz. (A. B.) 

6 De,cernber 1926. ARREST van den H oogen 
Raad. 

Bij t elast elegging der overtreding van 
art. 165 Alg. Pol. Verord. Amsterclam (met 
motorrijt uig rijden met grootere snelheid 
dan op waarschuwingsborden is aangegeven) 
is niet vercischt. de vermelding, hoe lang 
de verdachte 7,ijn verboden snelheid heeft 
volgehouden, noch ook langs welke per
ceclen in de met nam e aangeduide straat 
hij t oen reed of welken afstand luj in die 
straat a fl egde. 

<A. P , V. Amsterdam a rt. 165, Sv. art. 261.) 

Mrs. Jhr. de Savornin Lohman, Savelberg, 
Jhr. F eith, Ort en Taverne. 

J. J . M. I . G., requirant van cassatie tegen 
een mondeling gewezen vonnis van het K anton 
gerecht t e Amsterdam van den t wintigsten 
Augustus 1926, waarbij , na gedaan verzet, is 
bekrachtigd de op 6 Augustus 1926 hij verstek 
gedane uitspraak, bij welke de requirant ter 
zake van " te Amsterdam, als bestuurder van 
een motorrij t uig, daarmede een weg, waarvoor 
door Burgemeest er en Wethouders van Am
sterdam blij kens openbare kennisgeving en 
blijkens de waarschuwingsborden, bedoeld bij 
art. 8 laat ste lid der Motor- en R ijwielwet een 
m aximum snelheid niet beneden 10 K.M. per 
uur is aangegeven, m et een groot ere dan de 
aangegeven snelheid berijden", met aanha ling 
van de artt. 165 en 169 der Algemeene P olit ie
verordening van Amsterdam in verband met 
de kennisgeving van Burgemeest er en Wet
houders van Amsterdam dd. 2 Maart 1926, 
art. 23 Sr., is veroordeeld t ot eene geldboete 
van vijftien gulden en t ien dagen vervangende 
hechtenis. 

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

Taverne; 

Gelet op een door den requirant ingediende 
schriftuur ; 

Gehoord den Advocaat-Generaal Tak, namens 
den Procureur-Generaal, in zijne conclusie, 
strekkende t ot enz. ; 

0. dat bij voormeld verstekvonnis, met 
qualificatie en strafopleg~ing als voormeld, is 
bewezen verklaard het biJ inleidende dagvaar
ding aan den verdacbte t elastegelegde, t e 
weten : dat hij te Amsterdam op 22 Juni 1926 
des namiddags omstreeks t e 6 uur op den open
baren rijweg in de de Lairessestraat binnen de 
bebouwde kom der gemeen te met een door 
hem bestuurd vierwielig motorrijtuig heeft ge
reden met een snelheid van 45 kilometer per 
uur, althans van meer da n .30 kilometer per 
uur, terwijl zulks blijkens openbare kennis
geving van Burgemeester en Wethouders van 
Amsterdam en blijkens waarschuwingsborden 
van het door den Minister van Waterst aat 
voorgeschreven model met het op chrift : 
,,Maximum snelheid 30 kilometer per uur" 
was verboden ; 

0. dat requirant bij zijn schrift uur geen 
wetsartikelen als geschonden of verkeerd toe
gepast heeft voorgesteld , doch zijn grief hièrin 
bestaat, dat de verbaliseerende poli t ieagent 
heeft, verklaard, dat requirant, t er plaatse als 
bij dagvaarding vermeld gedurende enkele 
seconden te snel heeft. gereden, zonder dat de 
t elastelegging over dien tijdsduur iets inhoudt, 
t erwijl evenmin is aangegeven over welken 
afst and hij te snel zou hebben ge reden, zoodat 
de dagvaardin~ het beweerdelijk door hem ge
pleegde feit met voldoende omschr ijft en hij 
zich dientengevolge tegen de telastelegging 
niet behoorlijk heeft kunnen verdedigen ; 

0. dat deze grief niet tot cassatie kan leiden, 
daar de dagvaarding geheel voldoet aan de 
bij art. 261 van het Wetboek van t rafvor
dering op straffe van nietigheid voorgeschreven 
eisch van opgave van hot feit dat te laste wordt 
gelegd, met vermelding omstreeks welken tijd . 
en waar ter p laat se het begaan zou zijn ; dat 
een behoorlijke verdediging tegen deze telast e 
legging alleszins mogelijk was en daarvoor 
zeker niet wa vereischt de vermelding, hoe 
lang requirant 7,ij n verboden snelheid heeft 
volgehouden , n och ook , langs welke perceelen 
in de met name aangeduide straat hij t oen reed 
of welken afstand hij in die straat a flegde ; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

[Gewezen overeenkomstig de Oonclu8ie Adv.
Gen. M r. T ak J 

10 De,cember 1926. BESLUIT, strekkende t ot 
vernietiging van de besluiten van Burge
meester en V'ethoudet s van Naarden van 
26 J anuari 1898, waarbij aan C. Sliphorst 
een bijzondere vergunning voorden verkoop 
van st erken drank bij hoeveelheden van 
minder dan 10 liter, voor gebruik ter 
plaatse van verkoop of .-lders, werd ver
leend, en van 2 Nove nber l!i23. tot over
schrijving t en name van Elisabeth van 
Eijden van de vergunning van wijlen haar 
echtgenoot Casper Sliphorst. S. 397. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid van 20 September 
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19?6, n°. 1156 G .. . \fdpolinp. Volksgezondheid 
en van Onzen l\finister van Binnenlandsche 
zaken en Landbouw van 2 October 1926, no. 2 
6989, Afdeeling Binnenlandsch Be5tuur ; 

Overwegende, dat Burgemeester en Wethou
ders van Naarden, bij besluit van 26 J anua ri 
1898 aan C. Sliphorst een vergunning hebben 
verleend voor den verkoop van sterken drank 
in het klein ; 

Overwegende, dat Burgemeester en Wethou
ders van Naarden, bjj besluit van 2 November 
1923, ingewilligd hebben het verzoekschrift van 
Elisabeth van Eijden, weduwe van voornoem
den C. Sliphorst, (welke den 23sten September 
1923 overleden was,) om te haren na.me te 
willen overschrijven de bij besluit van 26 Ja
nuari 1898 aan C. Sliphorst verleende bjjzondere 
vergunning voor den verkoop van sterken 
drank, Q.ij hoeveelheden van minder dan tien 
liter, voor gebruik ter plaatse van verkoop of 
elders; 

Overwegende, dat het instituut der biizon
dere vergunningen eerst in 1904 in de Drankwet 
is gebracht, e'l dat het dus onmogelijk is, dat 
in 1898 een bijzondere vergunning werd ver
leend; 

dat bovendien in 1898 de wet vergunning 
vereiscbte voor den verkoop van sterken drank 
bij hoeveelheden van minder dan twee liter ; 

dat derhalve de vergun'lingsakte van 26 Ja
nuari 1898 is onwettig ; 

Overwegende, dat voornoemde be5luiten van 
Burgemeester en Wethouders der gemeente 
Naarden, dd. 26 Januari 1898 en 2 November 
1923, wijl strekkende respectievelijk tot ver
leening en tot overschrijding van een onwettige 
vergunningsakte, zijn in strijd met de wet ; 

Gelet op de artikelen 153 en 154 der Gemeen
tewet; 

Den Raad van State geboord (advies van 
2 November 1926, n°. 34) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Arbeid, Handel en Nijverheid van 
25 November 1925, n°. 1364 G, Afdeeling 
Volksgezondheid en van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 
7 December 1926, n°. 8842, Afdeeling Binnen
landsch Bestuur ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
voornoemde besluiten van Burgemeester en 

Wethouders van Naarden te vernietigen wegens 
strijd met de wet. 

Onze Minister van Arbeid, H andel en Nijver
heid is belast met de uitvoerin~ van dit besluit, 
dat in het Staatcblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

's-Gravenbage, den !Oden December 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nfjverheid, 
,Î. R. SLOTEMAKER DE BRUÏNE. 

De Min. van Binnenlandsche Zaken en Landbnuw, 
J. B. KAN. 

( Uitgeg. 28 Dec. 1926.) 

10 December 1926. KONINKLIJK BESLUIT. 
Onder de in het 9e lid voorkomende 

woorden "het onmiddellijk voorafe-aande 
kalenderjaar" moet worden verstaan het 
jaar, voorafgaande aan dat, waarover de 
vergoeding wordt gevraagd. - Bij het 

berekenen van hetgeen de gemeente voor 
hare vakonderwijzers heeft uitgegeven 
behoort geen onderscheid te worden ge
maakt tusschen de vakleerkrachten, die 
in het bezit zijn van de akte van bekwaam
heid, en hen, die hunne bevoegdheid uit
sluitend ontleenen aan het bepaalde bij 
a rt. 209 5° lid. - Onder hetgeen de 
gemeente voor hare vakonderwijzers heeft 
uitgegeven moeten worden medegerekend 
de door haar voor die onderwijzers betaalde 
pensioensbijdragen. 

Wij Wilhelmina, enz. ; 
Beschijrkende op het beroep, ingesteld door 

den Raad der gemeente Wijmbritseradeel tegen 
het besluit van Gedeputeerde Staten van Fries
land van 26. Mei 1926, n°. 4-4, 2e afd. F., waarbij 
met vernietiging van zijn besluit van 21 Maart 
1925 de aan het bestuur der Roomsch-Katho
lieke bijzondere lagere school te Heeg inge
volge art. 101, negende lid, der Lager-Onder
wijswet 1920 over het jaar 1925 toekomende 
vergoeding, is vastgesteld op 130 X f 1.51 
f 196.30; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
geschillen van bestuur, gehoord, advies van 
17 November 1926, n°. 895; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
3 December 1926, n°. 13784, afd. L. 0. F . ; 

0. dat de Raad der gemeente Wijmbrit
seradeel bij besluit van 21 Maart 1925 het 
bedrag der vergoeding voor vakonderwijzers, 
bedoeld in art. 101, negende lid, der Lager
Onderwijswet 1920, voor de bijzondere school, 
uitgaande van het Roomsch-Katholiek Paro
chiaal Kerkbestuur van St. Joseph te Heeg, 
over het jaar 1923 heeft vastgesteld op 109 X 
f 1.46 = f 159.14, op grond, dat aan deze 
bijzondere school gedurende 1923 175 uren 
vakonderwijs is gegeven ; dat aan de overeen
komstige openbare lagere scholen in de ge
noemde gemeente gedurende 1923 gemiddeld 
109 uren vakonderwijs is gegeven ; dat tep 
behoeve van dit onderwjjs per lesuur is uit
gegeven een bedrag van f 1.46 ; dat deze ver
goeding mag worden toegekend voor t en hoog
ste het gemiddeld aantal lesuren als hierboven 
vermeld ; dat tegen dit raadsbesluit het school
bestuur bij Gedeputeerde Staten in beroep is 
gekomen, aanvoerende, dat 1°. bij dat raads
besluit is uitgegaan van het standpunt, dat 
onder het "onmiddellijk voorafgaande kalen
derjaar" volgens art . 101, negende lid, der 
wet moet worden verstaan het jaar, vooraf
gaande aan dat, waarin de aanvrage van het 
schoolbestuur werd ingediend en dienover. 
eenkomstig de vergoeding is bepaald naar het 
gemiddeld getal in 1923 aan de openbare 
lagere scholen der gemeente gegeven lesuren, 
t erwijl naar de meerring van het schoolbestuur 
de vergoeding naar het gemiddeld getal les
uren van vakonderwijzers aan de openbare 
lagere scholen in het jaar 1922, had moeten 
worden berekend; dat 2°. in de berekening 
mede zijn opgenomen het getal lesuren, ge
geven door en het bedrag der belooningen, 
uitgekeerd aan de wettelijk niet-bevoegde vak
onderwijzers, die in 1923 aan de overeenkom
stige openbare lagere scholen onderwijs gaven 
en lager dan de bevoegde vakonderwijzers 
werden bezoldigd, terwijl aan voormelde bij-
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zondere lagere school in dat jaar een wettelijk 
bevoegde vakleerkracht werkzaam was ; dat 
in verband met de omstandigheid, dat het 
gemeentebestuur van Wijmhrits"radeel bij de 
berekening van het bedrag, dat de gemeente 
per lesuur voor haar vakonderwijzers heeft 
uitgegeven, de pensioensbiidragen hebben me
degeteld, wordt opgemerkt, dat, afgezien van 
de vraag, of dit laatste terecht is geschied, 
het hiervopr onder 2°. bedoelde bezwaar zich 
ook uitstrekt tot de voor de onbevoegde leer
krachten verschuldigde pensioensbijdragen; 
dat Gedeputeerde Staten daarop bij hun besluit 
van 26 Mei 1926, n°. 44, 2" afd. F., met ver
nietiging van het bestreden raadsbesluit, de 
vergoeding, waarop het schoolbestuur ten deze 
aanspra11,k kan maken, hebben vastgesteld op 
130 x f 1.51 = f 196.30, uit overweging, dat, 
wat het sub 1°. genoemde bezwaar betreft, 
blijkens de bij de totstandkoming van art. , 
101, negende lid, der wet in zijne tegenwoor
dige lezing, door de Regeering gegeven toelich
ting, in het voorschrift, dat de vergoeding zal 
worden berekend naar het (gemiddeld) aantal 
lesuren, gedurende hetwelk aan de overeen
komstige - openbare school (scholen) in het 
onmiddelliJk voorafgaande kalenderjaar vak
onderwijzers werkzaam waren, de onder
streepte woorden zijn opgenomen, teneinde te 
ondervangen het bezwaar, dat het schoolbe
stuur; hetwelk tevoren de regeling der lessen 
van den vakonderwi;zer moet treffen, anders 
niet zou weten voor· hoeveel uren de vérgoe
ding der gemeente kan worden verkregen : dat 
deze toelichting er op wijst, dat ~mder het 
onmiddellijk voorafgaande kalenderiaar moet 
worden verstaan het jaar, voorafgaande aan 
dat, waarop de vergoedingsaanvrage va:° h~t 
schoolbestuur betrekking heeft, en dat m dit 
geval de vergoeding naar het gemiddeld getal 
lesuren van vakonderwijzers aan de openbare 
lagere scholen, in het jaar 1922 gegeven, had 
µweten worden berekend; dat de sub 2°. 
vermelde bedenking hierop neerkomt, dat de 
Raad het schoolbestuur wenscht te vergoeden 
het gemiddeld per lesuur voor de openbare 
vakonderwijzers met en" zonder akte _mtge
gevene, terwijl het voor zune vakonderwiJzeres, 
die in het bezit is der akte, aanspraak meent 
te hebben op de vergoeding, berekend naar 
hetgeen de gemeente __ voor hare evenee_ns in het 
bezit eener akte z1Jnde :'.ako?derwJJzeress~n 
uitgaf ";' dat de noodzakeliJkhe1d, om he~ m 
de wet neergelegde beginsel der financ1eele 
gelijksteUing van bijzo~der me~ openbaar lager 
onderwijs, waar mogeliJk tot ZIJn recht_ te d?en 
komen er toe leidt, dat, nu de wet zich hier
tegen ciet verzet, eene opvatting, welke de 
evenbedoelde vraag bevestigend beantwoordt, 
het meest overeenkomstig hare bedoeling moet 
worden geacht ; dat dan ook de gemeente aan 
het schoolbestuur voor zijne handwerkonder
wijzeres met akte per lesuur behoort uit te 
keeren, wat zij zelve over 192~. voor hare g:e
lijkbevoegde handwerkonderwiJzeressen mt
gaf · dat ten opzichte van de vraag, of het 
gem'eentebestuur al dan niet terecht de voor 
de vakleerkrachten verschuldigde pensioens
bijdragen heeft medegeteld, moet worden over
wogen, dat volgens art. 39 der Pensioenwet 
1922, hij, te wiens laste komen de wedden van 

aan gesubsidieerde bij~ondere lagere scholen 
verbonden onderwijzers of die deze wedden 
vergoedt, jaarlijks aan het Rijk vergoedt een 
bedrag, gelijk aan hetgeen het Rijk op grond 
van art . 35 voor hem aan het Algemeen Bur
gerlijk Pensioenfonds verschuldigd is ; dat 
de wedde van een bijzonderen vakonderwijzer, 
vallende onder de toepassing van art. 101, 
negende lid, der Lager-Onderwijswet 1920, 
moet geacht worden door de gemeente aa.n het 
schoolbestuur te worden vergoed voor het deel, 
dat zij uit het krachtens die wetsbepaling toe
gekende bedrag kan worden gekweten ; dat 
de gemeente diensvolgens een evenredig deel 
der voor den betrokken bijzonderen vakonder
wijzer verschuldigde pensioensbijdragen recht
streeks aan het Rijk moet betalen ; dat, waar 
dus van uitkeering va.n een deel der pensioens
bijdrage aan het schoolbestuur langs den weg 
van art. 101, negende lid, geen sprake kan 
zijn, de gemeente ook bij de berekening van 
hetgeen zij voor hare eigen vakonderwijzers 
heeft uitgegeven, de voor die vakonderwijzers 
gestorte pensioensbijdragen buiten beschou
wing heeft te laten ; dat van dit besluit de 
gemeenteraad bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende met betrekking tot het in het 
beroepschrift van het schoolbestuur aan Gede
puteerde Staten onder 1°. vermelde bezwaar, 
dat de door dit college bedoelde toelichting 
van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen alle practische waarde mist, 
daar nergens is voorgeschreven, dat na afloop 
van een kalenderjaar onmiddellijk aan de 
schoolbesturen moet worden medegedeeld, hoe 
groot het aantal lesuren is, dat gemiddeld over 
dat jaar aan de openbare scholen is gegeven, 
en dat, al ware dit het geval, zulks nog geen 
beteekenis zou hebben, daar alsdan zelfs nog 
niet kan worden verondersteld, hoe groot de • 
vergoeding, waa.rop het schoolbestuur recht 
heeft, zal zijn, daar immers voor de berekening 
daarva.n de uitgaven over het loopende jaar 
tot maatstaf moeten worden genomen ; dat 
het z. i. met den eisch der financieele gelijk
stelling tusschen het openbaar en het bijzonder 
lager onderwijs het meest in overeenstemming 
is om èn het aantal lesuren èn de jaarwedden. 
welke tot grondslag voor de vergoeding worden 
genomen, over een en hetzelfde jaar te bere
kenen ; dat overigens de bewoordingen der wet 
in verband met de voorschriften omtrent het 
tijdstip van indiening der aanvraag om ver
goeding er op wijzen, dat onder "onmiddellijk 
voorafgaande kalenderjaar" moet worden ver
staan het jaar, onmiddellijk voorafgaande aan 
dat, waarin de aanvraag om vergoeding is 
ingediend ; dat hij meent naar aanleiding van 
de overwegingen van Gedeputeerde Staten 
omtrent het onder 2°. vermelde bezwaar van 
het schoolbestuur te mogen opmerken, dat de 
wet duidelijk spreekt van "eenzelfde bedrag 
per lesuur als de gemeente voor haar vakonder
wijzers heeft uitgegeven" en niet, zooals het 
tiende lid van gemeld artikel. van "eenzelfden 
maatstaf" ; dat de wet dan ook niet rept van 
verschillende categorieën van vakonderwijzers, 
wier wedden naar verschillenden maatstaf 
zouden moeten worden vergoed ; dat, waar 
in overeenstemming met de bewoordingen der 
wet in de praktijk geen onderscheid wordt 
gemaakt naar den aard van het vakonderwijs, 
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ook de vakonderwijzers zelve niet in verschil
lende categorieën kunnen worden verdeeld ; 
dat hij ten slotte tegen de meening van Gede
puteerde Staten, dat de pensioensbijdragen 
voor de openbare vakonderwijzers, door de 
gemeente te betalen, niet bij de tot maatstaf 
der berekening te nemen jaarwedden mogen 
worden opgeteld, aanvoert, dat Onze Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
blijkens mededeeling in n°. 1238 van het 
Weekblad van den Nederlandschen Bond van 
Gemeente-ambtenaren van oordeel is, dat art. 
39 der Pe::;sioenwet 1922 ten aanzien van de 
vergoeding ex art. 101, negende lid der Lager
Onderwijswet 1920 niet van toepassing is, daar 
die vergoeding meermalen slechts eene tege
moetkoming is en de pensioensbijdragen, voor 
de vakonderwijzers te betalen, in aanmerking 
moeten worden genomen bij de berekening 
ex art. 101, negende Jid, der Lager-Onderwijs
wet 1920; 

0. ten aanzien van de beteekenis van de 
zoowel in den tweeden als in den derden zin 
van het negende lid van art. 101 der Lager
Onderwijswet 1920 voorkomende woorden "het 
onmiddellijk voorafgaande kalenderjaar", dat 
mede op grond van de geschiedenis der tot
standkoming van deze wetsbepaling met Gede
puteerde Staten moet worden aangenomen, dat 
naaronder moet worden verstaan het jaar, 
voorafgaande aan dat, waarover de vergoeding 
wordt gevraagd ; dat mitsdien Gedeputeer<_l.e 
Staten terecht hebben geoordeeld, dat in dit 
geval de vergoeding naar het gemiddeld getal 
lesuren van vakonderwijzers aan de openbare 
lagere scholen over het jaar 1922 behoort te 
worden berekend ; 

0. ten aanzien van de vraag, of bij het 
berekenen ingevolge den eersten zin van het 
negende lid van genoemd wetsartikel van het
geen de gemeente voor hare vakonderwijzers 
heeft uitgegeven al dan niet buiten aanmerking 
behooren te worden gelaten die vakleerkrach
ten, die niet in het bezit waren van de akte 
van bekwaamheid, doch hunne bevoegdheid 
uitsluitend ontleenden aan het bepaalde bij 
art. 209, vijfde lid, der wet, dat eerstbedoeld 
wetsvoorschrift spreekt van vakonderwijzers 
in het algemeen, terwijl ook overigens voor het 
maken van de evengenoemde onderscheiding 
hier geen aanleiding bestaat ; dat mitsdien 
Gedeputeerde Staten, door ten deze alleen 
rekening te houden met vakleerkrachten in 
het bezit van de akte van bekwaamheid, heb
ben gehandeld in strijd met vorenbedoeld wets
voorschrift, zoodat appellants bezwaar hier
tegen gegrond is ; 

0. ten aanzien van het bezwaar van den 
appellant tegen het niet-mederekenen door 
Gedeputeerde Staten van de pensioensbijdragen 
voor de vakonderwijzers aan de overeenkom
stige openbare scholen, dat krachtens den 
eersten zin van het negende lid van art. 101 der 
wet aan de bijzondere scholen wordt vergoed 
eenzelfde bedrag per lesuur als de gemeente 
voor bare vakonderwijzers heeft uitgegeven ; 
dat, vermits de genoemde pensioensbijdragen 
behooren tot hetgeen de gemeente voor hare 
vakonderwijzers heeft uitgegeven, die pen
sioensbijdragen moeten worden medegerekend ; 
dat derhalve ook dit bezwaar van den appellant 
gegrond is; 

0. dat blijkens nadere inlichtingen, inge
wonnen naar aanleiding van een schrijven van 
de Afdeeling van den Raad van State vooi:. de 
geschillen van bestuur, de gemeente W1Jm
britseradeel over het jaar 1923 voor hare vak
onderwijzers aan de openbare lagere scholen, 
met inbegrip van de verschuldigde pensioens
bijdragen, heeft uitgegeven f 1.46 per lesuur, 
en het gemiddeld aantal uren, dat in het jaar 
1922 aan die scholen door vakonderwijzers les 
werd gegeven, bedroeg 130, terwijl aan de onder
havige oijzondere school in het jaar 1923 175 
uren vakonderwijs is gegeven ; 

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

met wijziging van het besluit van Gedepu
teerde Staten van Friesland van 26 Mei 1926, 
n°. 44, 2e afd. F, de vergoeding, bedoeld in 
art. 101, negende lid, der Lager-Onderwijswet 
1920, over het jaar 1923 voor de bovenge
noemde school vast te stellen op 130 X f 1.46 
= f 189.80. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast enz. 

11 December 1926. BESLUIT. houdende he
schikkin1-, op het beroep ingesteld door den 
Raad der gemeente Vleuten tegen bet be
sluit van Gedeputeerde Sta•en var> Utrecht 
van 16 Februari 1926, waarbij goerlkeuring 
is onthouden aan zijn besluit van 13 No
vember 1925 tot vastetelling van de rooi
lijn voor den Zandweg in die gemeP-nte. 
s. 398. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op l>et beroep, ingesteld door 

den Raad der gemeente Vleuten tegen het be
sluit van Gedeputeerde Stai;en van Utrecht 
van 16 Februari 1926, waarbij goedkeuring is 
onthouder> aan zijn beRluit ,an 13 November 
1925 tot va•t•telling van de rooilijn voor den 
Zandweg in die gemeente ; 

Len Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, aeboorc1, adviezen van 
21 ,Tuli 1926, n°. 570 A en van 20 October 1926, 
no. 570 A/173 ; . 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid, Handel en Nijverheid V(tn 6 December 
1926, n°. 9226 M/P.B.R., Afdeeling Volksge
zondheid; 

Overwegende dat Gedeputeerde Staten van 
Utrecht bij beskit van 16 Februari 1926, Je 
afdeeling n°. 85/294, hunne goedkeuring hebben 
onthouden aan het be~h:it van den Raad der 
gemeente Vleuten van 13 November 1925 tot 
vaststelling . van de rooilijn voor den Zandweg 
in die gemeente op 12 ½ M., te rekenen vanuit 
de as van dien weg, uit overweging dat er in 
verband met de ligging van dezen weg ten op
zichte van het daarop aansluiteride achterland, 
alsmede in verband met de gemakkelijkheid 
waarmede deze weg aansluiting zal kunnen 
verkrijgen zoowel op de groote ceintuurbaan, 
welke voorkomt in · het door de gemeente 
Utrecht ontworpen plan van uitbreiding, als op 
den nieuw ontworpen grooten verkeersweg, 
welke vanaf bovenbedoelde ceintuurbaan den 
Leid~cben Rijn zal kruisen, groote waarscbijn-· 
lijkheid bestaat, dat bedoelde weg voorbestemd 
i$ een niet onbelangrijke toegangsweg te worden 
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naar de gemeente Utrec,ht; dat de bovenver
melde omstandigheden, afgezien van de plann en 
tot verbreeding van den Leidschen Rijn ter 
plaat.se, welke eveneens een grooteren afstand 
van de rooilijn uit het hart van den bestaanden 
weg gebieden, het raadzaam maken deze rooi
lijn op ten minste 20 M. gemeten vanuit de as 
van den beqta,i,nden weg t.e stellen ; 

dat van dit besluit de gemeenteraad bij Ons 
in beroep is gekomen, aanvoerende dat de i 
Zandweg z.i. niet, als toegangsweg is te be
schouwen naar de gemeente Utrecht vanuit de 
richting Harmelen, omdat de groot.e Rijksweg 
daarin voorziet : dat dit evenmin het geval is 1 

vanuit de richting van het dorp Vleuten, daar 
dit dorp zijn eigen grooten verkeersweg heeft 
rechtstreeks naar Utrec,ht; dat het einde van 
den Zandweg 7½ K.M. buiten het - nog niet ; 
definitief vastgestelde - uitbreidinitsplan van 
de gemeente Utrec,ht ligt, zoodat met dat plan 
geen rekening behoeft te worden gehouden ; 
dat een rooilijn gelegen 20 M. uit de as van den 
weg, het bouwen van goede woningen tegen 
ul houden, aangezien de grondaankoop veel 
te duur wordt ; dat, verbree;iing van den 7 à 8 
,\1.. breeden Zandweg, die slechts een woonweg 
is, z. i. niet noodzakelijk ia ; dat hier ook wel 
degelijk rekening behoort te worden gehouden 
met de belangen van de grondeigenaars; 

Overwegende dat het, in verband met om
standigheden, waarop in het besluit van Gede
puteerde Staten is gewezen, te voorzien is, dat 
het verkeer langs den 2'andweg mettertijd be
langrijk zal toenemen en wel in die mate, dat, 
mede gelet op het belang der volkshuisvesting, 
vaststelling van de rooilijn op tenminste 20 M. 
uit de as van dien weg, noodzakelijk moPt 
worden geacht ; 

dat aan belangen van eigenaars zoo noodig 
door schadevergoeding tegemoet kan worden 
gekomen.; 

dat in , erbaod met een en ander terecht aan 
het besluit van den Gemeenteraad goedkeuring 
is onthouden ; 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met handhaving van vorenbedoeld besluit van 
Gedeputeerde Staten van Utrec,ht het daartegen 
ingestelde beroep ongegrond te verklaren. 

Onze Minister .-an Arbeid, Handel en Nijver
heid is bPlast met de uitvoering van dit besluit, 
dat met het begeleidend rapport in bet Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

's-Gravenhage, den Ud en December 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Ari,-,id, Handel en Nijverheid, 
,J. R. SLOTEMAKER DE BRrÏNE. 

( Uitgeg. 30 Dec,. 1926.) 

N°. 9226 111/P.B.R. 

Af de e I in g : 's-Gravenh., 6 Dec. 1926. 
VOLKSGEZONDHEID. 

Aan de Koningin. 
In Juli van dit, jaar bracht de Raad var State, 

Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur, ad
vies uit over de beroepen, ingesteld door den 
Raad der gemeente Vleuten tegen de besluiten 

.van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 16 
en •23 Februari 1926, waarbij goedkeuring is 
onthouden aan raadsbesluiten tot vaststelling 
van rooilijnen. Het advies - om die beroepen 
gegrond te · verklaren - steunde, blijkens ont
werp-besluiten, op de onderstelling, dat bij de 
beolissing omtrent rooilijnen alleen rekening zou 
moeten worden gehouden met het belang der 
.olkshuisvesting en niet ook - woals Gedepu
teerde Staten gedaan hebben - met belangen 
van het verkeer. Met die opvatting kon ik mij 
niet vereenigen ; mijn bedenkingeri heb ik aar 
de afdeeling voor de Geschillen van Bestuur 
medegedeeld. Naar aanleiding hiervan zond de 
afdeeling gewijzigde ontwerp-besluiten in, die 
luiden als volgt : 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
den Raad der gemeente Vleuten tegen het he
sluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 
16 Februari 1926, waarbij goedkeuring is ont
houden aan zijn besluit van 13 November 1925 
tot vaststelling van de rooilijn voor den Zand
weg in die gemeente ; 

Den Raad van St9,te, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
21 Juli 1926, n°. 570 A en van 20 October 1926, 
n°. 570 A/173 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid, Handel en Nijverheid van 

Overwegende, dat Gedeputeerde Staten van 
Utrecht bij besluit van 16 Februari 1926, 1 • 
afdeeling n°. 85/294, hunne goedkeming hebben 
onthouden aan het besluit van den Raad der 
gemeente Vleuten van 13 November 1925 tot 
vaststelling van de rooilijn voor den Zandweg 
in die gemeente op 12½ M" te rekenen van 
uit de as van dien weg, uit overweging dat er in 
verband met de ligging van dezen weg ten 
opzichte van het daarop aansluitende achter
land , alsmede in verband mét de gemakkelijk
heid waarmede deze weg aansluiting zal kunnen 
verkrijgen zoowel op de groote ceintuurbaan, 
welke voorkomt in het door de gemeente 
Utrecht ontworpen plan van uitbreiding, als 
op den nieu,w ontworpen grooten verkeersweg, 
welke vanaf bovenbedoelde ceintuurbaan den 
Leidschen Rijn zal kruisen, groote waarschijn
lijkheid bestaat, dat bedoelde weg voorbestemd 
is eer niet onbelangrijke toegangsweg te worden 
r,aar de gemeente Utre.cht; dat de bovenver
melde omstandigheden, afgezien van de plan
nen tot verbreeding van den Leidschen Rijn 
ter plaatse, welke eveneens een grooteren af
stand van de rooilijn uit het hart van den be
staanden weg gebieden, het raadzaam maken 
deze rooilijn op ten minste 20 M., gemeten van
uit de as van den bestaanden weg te stellen ; 

dat van dit besluit de gemeenteraad bij Ons 
in beroep is gekomen, aanvoerende dat de Zand
weg z. i. niet als toegangsweg is te beschouwen 
naar de gemeente Utrec,ht vanuit de richting 
Harmelen, omdat de groote Rijksweg daarin 
voorziet ; dat dit evenmin het geval is vanuit 
de richting van het dorp Vleuten, daar dit dorp 
zijn eigen grooten verkeersweg heeft, recht
streeks naar Utrecht; dat het einde van den 
Zandweg 7 ½ K .M. buiten het - nog niet 
dewitief vastgestelde - uitbreidingsplan van 
de gemeente Utrec,ht ligt, zoodat met dat plan 
geen rekening behoeft te worden gehouden ; 
dat een rooilijn, gelegen 20 M. uit de as van den 
weg, het bouwen van goede woningen tegen zal 
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houden, aangezien de grondaankoop veel •e 
duur wordt. ; dat verbreeding van den 7 à 8 M. 
breeden Zandweg, die slechts een woonweg i~, 
z. i. niet noodzakelijk is ; dat hier ook wel 
degelijk rekening behoort te worden gehouden 
met de belangen van de grondeigenaars ; 

Overwegende dat Gedeputeerde Staten aan 
het besluit van den raad der gemeente Vleuten 
van 13 November 1925 tot vaststelling van 
eene rooilijn voor den Zandweg aldaar hunne 
goedkeu in,:,: hebben onthouden, uit overwe
gmg, dat de genoemde weg, naar te verwachten 
is, een niet onbelangrijke toegang•weg naar de 
gemeente Utrecht za,l worden en die omstandig
heid het noodzakelijk maakt, dat de rooilijn op 
een grooteren afstand uit de :is van den weg 
wordt va~tgesteld dan bij het genoemd raads
besluit is geschied ; 

dat dus het motief, dat Gedeputeerde Staten 
heeft geleid tot het onthouden van goedkeuring 
aan het raadsbesluit, is ontleend aan het be
lang, dat voor de bebouwde kom der gemeente 
Utrecht in den aanleg van den Zandweg tot 
een ruimen toegangsweg naar die kom is ge
legen; 

dat de Wonin<?,wet, blijkene verschillende 
harer bepalingen, met name in § 6, in het ·alge
meen ook verkeersbelangen binnen haar sfeer . 
betrekt, doch daarbij slechts rekening houdt 
met verkeersbelangen in de gemeente, binnen 
welke deze zijn gelegen. welke opvattin~ o. m. 
•teun vindt in artikel 30, 6• lid, en artikel 32 
der wet, zoodat bij het vaststellen van een 
rooilijn, de verkeersbelangen van andere ge
meenten, op grond van die wet niet kunner 
gelden; 

dat lnitsdien Gedeputeerde Staten ten on
rechte op den in hun be~treden besluit ~er
melden grond hebben geweigerd, het raads
besluit goecl. te keuren ; 

dat, nu ook overigens tegen het raadsbesluit 
geen bezwaar bestaat, daaraan alsnog goedkeu
ring behoort te worden verleend ; 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van het be0 treden besluit 
van Gedeputeerdfl Staten het besluit van den 
raad der gemeente Vleuten van 13 November 
1925 tot vaststelling van een rooilijn voor den 
Zandweg aldaar goed te keuren. 

Onze )finieter van Arbeid, H andel er Nij
verheid is belt1.st met de uitvoering van dit 
besl11it, waarvan ftfschrift zal worden gezonden 
aan den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
den Raad der gemeente Vleuten tegen het be
sluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 
23 Februari 1926, waarbij goedkeuring L ont
ho,1den aan zijn besluit van 10 Februari 1926 
tot vast-stelling van een rooilijn ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, ad, iezen van 
21 Juli 1926, n°. 570 B en van 20 October 1926, 
n°. 570 B/173; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid, Handel en Nijverheid van 

Overwegende: dat Burgemeester en Wethou
ders van Vleuten bij besluit van 17 April 1925 
aan '.l. Oskam, aldaar, eene bot>wvergunning 
hebben verleend voor de oprichting van een 

woonhuis met bakker~j op het perceel kadastraal 
bekera als gemeente Vleuten Sectie A n°. 1618, 
gelegen aan den Zandweg ~)daar, zulkB o~der 
mededeeling, dat de daarblJ te vole:en rooilijn 
nader door hen zou worden vastgesteld ; dat 
als rooilijn eenigen tijd later door, althans van
wege dat college werd aangewezen de lijn, ge
legen in het verlengde van het meest achter
waarts gelegen der wederzijds belendende per
ceelen, zijnde het perceel van W. Nieuwhoff, 
p'.elegen op een afstand van 19.80 M. uit de 
as van den weg ; 

dat, nadat T. Oskam van dat besluit bij den 
gemeenteraad in beroep was gekomen, die raad 
hem bij besluit vàn 10 Februari 1926 wegens 
overschrijding van den bernepstermijn in zijn 
beroel? niet-ontvavkelijk beeft verklaard, doch 
dat hij bij datzelfde besluit, in afwijking van 
het bepaalde iv art_ikel 1, lid ~,.van de plaatse
lijke bouwverordenmg, als rooilijn voor bedoeld 
perceel de lijn aanwees, gelegen op een afstand 
van 12.85 M. parallel loopende aan de as van 
dev weg, uit overweging, dat wel is waar aan
wijzing van eene andere rooilijn dan die op 
19.80 M. uit de as van den weg voor Burgemees
ter en ,vethouders niet mogelijk was met het 
oog op de bepaling in de plaatsel\jke bouwve_r
ordening, dat,, zoolang de raad geen ro01lun 
heeft vastgesteld, de rooiing van het meest 
achterwaarts gelegen gebouw moet worden 
aangehouden, doch dat billijkheidsoverwegin
gen zouden kunnen gelden om aan Oskam toe 
te staan te bouwen in eene lijn, gelegen op 
12.85 M. uit de as van den weg, op grond, dat 
het vorengenoemd perceel van W. Nieuwhoff 
in 1912 in strijd met het bepaalde in de bouw
verordening is gebouwd in eene lijn, gelegen op 
19.80 M. afstand uit de as van den weg, ofsJhoov 
feitelijk dat perceel gebouwd had moeten 
worden op een afstand van 12.85 M. van uit 
de as van den weg; dat derhalve de verplich 
ting om in dit geval eene rooilijn te volgen, ge
legen op 19.80 M. uit de as van der, weg, een 
gevolg is van het aanwijz<'n van een onjuiste 
rooilijn in 1912, van welke handeling Oskam 
geen nadeel behoort te ondervinden ; 

dat Gedeputeerde Staten aan genocm<l; 
raadsbesluit bij h.in besluit van 23 Februari 
1926, l • Afd. no. 386/305 hunne goedkeuring 
hebben onthouden, uH overweging, dat het 
perceel van Oskam is gelegen aan den Zandweg 
te Vleiiten, voor welken weg op de gronden, 
neergelegd in hun besluit van 16 Februari l!l26, 
1 • Afd. n°. 204 de rooilijn op ten minste 20 M. 
gemeten uit de as van den bestaanden weg moet 
worden vastgesteld ; • 

dat de !,emeenteraad in beroep aanvoert, 
dat mocht naar aanleiding van het beroep van 
den raad tegen het besluit van Gedeputeerde 
Staten van 16 Februari 1926, l" Afrl, v 0 • 85/294 
dit besluit worden vernietigd en het raads
tesltiit van 13 November 1925 •ot vaststellini; 
van d e rooilijn van den Zandweg te Vleuten op 
12 ½ M. uit de as van dien weg a~snog goedkeu
ring erlangen, het onderwerpelijk beroep a~~ 
niet geclaan moet worden beschouwd ; dat hij 
op de gronden, neergelegd in . bet niet goedge
keurde raadsbesluit, zijn standpunt handhaaft, 
dat de rooilijn van het perceel van Oskam 
behoort te worden bepaald op 12.85 M.. van uit 
de as van den Zandweg; d . t het voor Oskam 
nadeelig zou zijn, indier, zijn bakkerjjwinkel op 



1926 11 D E C E M B E R <S.398-399) 844 

1;rooten afstand van den openbaren weg zou 
komen te liggen ; 

Overwegende, clat Gedeputeerde Staten aan 
het besluit van den Raad cler gemeent" Vleuten 
van 10 Februari 1926 tot vaststelling van eene 
rooilijn voor het aan den Zandweg gelegen 
perceel, kadastraal bekend gemeente Vleuten, 
Sectie A, n°. 1618, h1:m'1e goedkeuring hebben 
onthouder,, uit, overweging, dat de genoemde 
weg naar te verwachten is een niet onbelang
rijke toegangsweg naar de gemeente Utrecht 
zal worden en die omstandigheid het noodza
kelijk maakt, dat de rooilijn op een grooteren 
afstand uit de as van den weg wordt vastge
steld dan bij het genoemd rsadsbesluit is ge
schied; 

dat dus het motief, dat Gedeputeerde Staten 
heeft geleid tot het onthouden van goedkeuring 
aan het raadsbesluit, is ontleend aan het be
lang, dat voor de bebouwde kom der gemeente 
Utrecht bij den aanleg van den Zandweg tot 
eeP ruimen toegangsweg naar die kom is ge
legen; 

dat de Woningwet, blijkens verschillende 
harer bepalingen, met name in § 6, in het alge
meen ook verkeersbelangen binnen hare sfeer 
betrekt, doch daarbij slechts rekening houdt 
met verkeersbelangen in de gemeente, binnen 
welke deze zijn gelegen, welke opvatting onder 
meer steun vindt, in artikel 30. 6e lid, en artikel 
32 ,der wet, zoodat bij het vaststellen van eene 
rooilijn, de verkeersè-elangen van andere ge
meenten, op grond van die wet, niet kunnen 
gelden; 

dat mitsdien Gedeputeerde Staten ten on
rechte op den in hun bestreden besluit vermel
den grond hebben geweigerd het raadsbesluit 
goed te keuren ; 

dat, nu ook overi~ens tegen het raadsbesluit 
geen bezwaar bestaat, daaraan alsnog goed
keuring behoort t e worden verleend ; 

Gezien de Woningwet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

met, vernietiging van het bestreden besluit 
van Gedeputeerde Staten het besluit van den 
Raad der gemeente Vleuten van 10 Februari 
1926 tot vaststelling van eene rooilijn voor het 
aan den Zandwe~ aldaar gelegen perceel kadas
traal bekend gemeente Vle•tten, Sectie A n°. 
1618, goed te keuren. 

Onze Mini~ter van Arbeid, Handel en Nij
verheid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Be~tuur. 

Blijkene, haar nader adviee geeft de afdeeling 
toe, dat "de Woningwet in het a lgemeen ook 
verkeersbelangen binnen haar sfeer betrekt" , 
maar zti beperkt deze erkenning tot verkeers
belangen "in de gemeente, binnen welke deze 
zijn gelegen" (bedoeld is blijkbaar, voor dit 
geval : de gemeente, die de rooilijn vaststelt). 
De hierr.edoelde beperking kan, naar ik meen, 
niet worden aanvaard omrlat zij berust op een 
theoretische onderscheiding, die practisch niet 
is vol te houden. Immers, zuiver plaatselijk 
verkeer en doorgaand verkeer vloeien ineen ; 
neemt het doorgaand verkeer toe, dan neemt 
ook het plaatselijk verkeer toe en heeft dat 
meer ruimte noodig. Een gemeente, die de 
door den Raad van State gewilde beperkin~ 
tot grondslag nam voor de breedte van wegen, 

zou spoedig onhoudbare toestanden zien ont
sta.an en zou de hygiënische belangen van de 
aanwonenden in ernstige mate schaden. 

Het algemeen belang vordert, dat bij de 
vaststelling van rooilijnen - en de beslissing 
omtrent, goedkeuring - rekening wordt ge
houden met de werkelijke behoefte, in het bij
zonder ook met de eischen van het, •egenwoor
dige en te verwachten, verkeer, van welken 
aard dat ook zij (zoowel doorgaand als locaal) 
Dat de, gewijzigde, opvatting van de afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur steun zou vinden 
in de artikelen 30 en 32 der wet - he• eenige 
arg11ment, dat de afdeeling voor haar stelling 

, aanvoert - kan ik niet toegeven; ik merk op, 
dat naleving van formaliteiten als in die arti
kelen zijn voorgeschreven niet in andere ge
meenten ge\lorderd behoeft te worden. De ge
meente, welker raad de rooilijnen vaststelt, iR 
de groot-ste belanghebbende bij een voldoende 
breedte van verkeerswegen. Schiet haar inzicht 
of goede wil tekort, dan is het toezicht van Ge
deputeerde Staten voldoende om voor alle bij 
het plan betrokken belangen te waken. 

Het feit, dat in de tweede plaats belangheb
bende gemeenten niet behoeven te worden ge
hootd, kan geen argument zijn v66r een be
perkte opvatting van "verkeer" ten deze. 

In verband met een en ander ben ik, op in 
de hierbij aangeboden ontwerp-besluiten nader 
ontwikkelde gronden, van meening, dat de be
roepen ongegrond behooren te worden ver
kla-a rd; eerbiedig geef ik Uwer Majes•,eit in 
overweging de daartoe strekkende ontwerpen 
te bekrachtigen. 
De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 

J. R. SL0TEMAKER DE BRUÏNE. 

11 December 1926. BESLUIT, houdende be
schikking op het beroep. ingesteld door 
den R aad der gemeente Vleuten tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van 
Utrecht van 23 Februari 1926, waarbij 
goedkeuring is onthouden aan zijn besluit 
van 10 Februari 1926 tot vaststelling van 
een rooiLijn. S. 399. 

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

den Raad der gemeente Vleuten tegen het be
sluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 
23 Februari 1926, waarbij goedkeuring is ont
houden aan zijn besluit van 10 Februari 1926 
tot vaststelling van een rooiljin ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
21 Juli 1926, n°. 570 B en van 20 October 1926, 
n°. 570 B/173; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid, Handel en Nijverheid van 6 December 
1926, n°. 9226 M/P.B.R. Afdceling Volksge
zondheid; 

Overwegende: dat Burgemeester en Wet
houders van Vleuten bij besluit van 17 April 
1925 aan T. Oskam, aldaar. cene bouwver
gunning hebben verleend voor de oprichting 
van een woonhuis met bakkedj op het perceel 
kadastraal bekend als gemeente Vleuten, 
Sectie A n°. 1618, gelegen aan den Zandweg 
aldaar, zulks onder mededeeling, dat de daarbij 
te volgen rooilijn nader door hen zou worden 
vastgesteld : dat als rooilijn eenigen tijd later 
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door, althan9 vanwege dat co!Jege, werd aan
gewezen de lijn, gelegen in het verlengde van 
het meest achterwaarts gelegen der wederzijds 
belendende peroeclen, zijnde het perceel van 
~ r. Nieuwhof{, gelegen op een afstand van 
19.80 M. uit de as van den weg ; 

dat, nadat T. Oskam van dat besluit bij den 
gemeenteraad in beroep was gekomen, die rnad 
hem bij besluit van 10 Februari 1926 wegens 
overschrijding van den beroepstermijn in zijn 
beroep niet-ontvankelijk heeft verklaard, doch 
dat hij bij datzelfde besluit, in afwijking van 
het bepaalde in artikel 1, lid 4, van de plaatse
lijke bouwverordening, als rooilijn voor bedoeld 
perceel de lijn aanwees, gelegen op een afstand 
van 12.85 M. parallel loopende aan de as van 
den weg, uit overweging, dat wel i~ waar aan
wijzing van eene andere rooilijn dan die op 
19.80 M. tiit de as van den weg voor Burge
meester en Wethouders niet mogelijk was met 
het oog op de bepaling in de plaa tselijke bouw
verordening, dat, zoolang de raad geen rooilijn 
heeft vastgestelrl. de rooiing van het meest 
achterwaarts gelegen gebouw moet worden 
aangehouden, doch dnt billijkheidsoverwegin
gen zouden kunnen gelden om aan Oskam toe 
te staan te bouwen in eene lijn, gelegen op 
12.85 M. uit de as van den weg, op grond, dat 
het vorengenoemd perceel van W. Nieuwhoff 
in 1912 in strijd met het bepaalde in de bouw
verordening is gebouwd in eene lijn, gelegen 
op 19.80 M. afstand uit de as van den weg, 
ofschoon feitelijk dat perceel gebouwd had 
moeten worden op een afstand van 12.85 M. 
van uit de as van den weg ; dat derhalve de 
verplichting om in dit geval eenc rooilijn te 
volgen, gelegen op 19.80 M. uit de as van den 
weg, een gevolg is van het aanwijzen van een 
onjuiste rooilijn -in 1912, van welke handeling 
Oskam geen nadeel behoort te ondervinrlen ; 

dat Gedeputeerde State.:i aan genoemd raads
besluit bij hun besluit van 23 Februari 1926, 
l • Afd. n°. 386/305, hunne goedkeuring hebben 
onthouden, uit overwe~ing, dat het perceel van 
Oskam is gelegen aan den Zandweg te Vleuten, 
voor welken weg op de gronden, neergelegd 
in hun besluit van 16 Febr.iari Hl26, 1° Afd. 
n°. 294 de rc>oilijn op ten minste 20 M., gemeten 
uit de as van den bestaanden weg, moet worden 
vastgesteld ; 

dat de gemeenteraad in beroep aanvoert, dat 
hij op de gronden, neergelegd in het niet goed
gekeurde raadsbesluit, zijn standpunt, hand 
haaft, dat de rooilijn van het perceel van Oska.m 
behoort te worden bepaald op 12.85 M. van 
uit de as van den Zandweg ; dat het voor Oskam 
nadeelig zou zijn, indien zijn bakkerijwinkel 
op grooten afstand van den openbaren weg 
zou komen te liggen ; 

Overwegende, dat in verband met omstan
digheden, waarop in het aangehaalde besluit 
van 16 Februari 1926 is gewezen, te voörzien 
is, dat het verkeer langs den Zandweg metter
tijd in die mate zal toenemen dat, mede gelet 
op het belang der volkshuisvesting, vaststelling 
van de rooilijn op ten minste 20 M. uit de 
as van dien weg noodzakelijk moet worden 
geacht; 

dat aan het belang van T. Osknm zoo noodig 
door schadevergoeding tegemoet kan worden 
gekomen; 

dat in verband met een en ander terecht aan 

het be luit van den Gemeenteraad goedkeuring 
is onthouden ; 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met handhaving van het besluit van Gede
puteerde Staten van Utrecht dd. 23 Februari 
1926 het daartegen ingestelde beroep onge
grond te verklaren. 

Onze Minister van Arbeid , Handel en N\i
verheid is belast met de uitvoering v1tn dit 
besluit. dat met het bPgeleidend rnpport in 
het Staatsblad zal worden geplaatst! en waa rvan 
afschrift zal worden gezonden aan den R aad 
van State, Afdeeling voor de Geschillen van 
Bestuur. 

's-Gravenhage, den l lden December 1926. 
WI LHELMINA. 

De lJiinister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. SLOTEMAKER ffE BRUÏ?<E. 

• ( Uitgeg. 30 Dec. 1926.) 

11 Derember 1926. BE LUIT, houdende wijzi
ging in de begrenzing der gezagsgebieden 
van de stellingcommandanten. S. 400. 

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

Oorlog en van Marine van 26 November 192fi, 
!Ie Afdeeling n°. 129 en van 8 December 1926, 
Afdeeling S n°. 50; 

Overwegende, dat het wenscbelijk is wijziging 
te brengen in de begrenzing van de gezags
gebieden van de stellingcommandanten ; 

Gezien de Koninklijke Besluiten van 20 Oc 
tober 1923 (Staatsblad n°. 4.88), van 23 Septem
ber l 924 (St,aat"blad n°. 459) en van 28 Mei 1926 
(Staat8blad n°. 156); 

Hehben goedgevonden en verstaan : 
t e bepalen: 
H et Koninklijk Besluit van 20 Ootober 1923 

(St,aa!sblad n°. 488) wordt als volgt gcwijzi!~d : 
In art. l het gestelde onder c. t e vervangen 

door : ,,de Commandanten van de werken aan 
de Wester-Schelde." 

In Bijlage I het gestelde onder 1°. Het Voord
front te lezen als volgt : 

Provincie NOORDHOLLAND. 
Gemeente Abl•ekerk, Akersloot, Amster

dam (a), Andijk, Avenhorn , Barsingerhorn, 
Beemster, Beets, Berkhout, Blokker, Boven
karspel, Broek-in-Waterland , Ednm, Enkhui
zen, Graft, Grootebroek, Heerhugowaard, Hens
broek, Hoogkarspel, Hoogwoud, Hoorn, Ilpen
dam, Jisp, Katwoude, Koog-aan-de Zaan, Kwa
dijk, Landsmeer, Medemblik, Middelie, Mid: 
woud, Monnikendam, ibbikswoud, Nieuwe
niedorp, Obdam, Opmeer, Opperdoes, Oost
huizen, Oostzaan, Oterleek, Oudenà.ijk, Oude
niedorp, Ouddorp, Purmerend, De Rijp, Schel
linkhout, Schermerhorn, Sibekarspel, Span 
broek, Twisk, Uitgeest (b), Ursem, Venhmzen, 
Warder, Wervershoof, Westwoud, We~tzaan, 
Wieringerwaard, Wijdenes, Wijdewormer, Win
kel, Wognum, Wormer, Wormerveer, Zaandam, 
Zaandijk, Zuid- en Noordschermer, Zwaag. 

OPMERKINGEN. 

(a) Met uit zondering van het gedeelte dezer 
gemeente, deel uitmakende van de Zuiderzee. 

1 h geplaatst achter Staatsblad 398 van dezen 
jaargang. 
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(b) Het gedeelte, gelegen ten oosten van een 
lijn, getrokken van de noordwestpunt van de 
gemeente Wormerveer naar de " Baak", ge
plaatst op den noordoever van de Stierop, waar 
deze samenvalt met de Alkmadermeer. 

Onder 2°. H et Oostfront. achter Muiden te 
st ellen : ,,(a)" daarnaast in de 'kolom Opmer
kingen te st ellen : 

,,( a) Met uitzondering van het gedeelte dezer 
gemeente, deel uitmakende van de Zuiderzee." 

In de kolom Opmerkingen in plaats van " c" 
en " d" te stellen: ,, (c)" en ,, (d)" . 

Onder 3°. H et Zuidfront. 
In de kolom Opmerkingen aan het slot van 

noot (d) in plaat s van "Slui5polder" t e stellen : 
,,Suispolder" ; 

In ile tweede kolom achter Ouddorp t e stel-
len: ,,(c)". 

Onder 4°. Het Westfront, in de t weede kolom: 
boven Assendelft t e stell\m : ,,Alkmaar" ; 
onder Bennebroek te doen volgen : ,,Bergen" ; 
tusschen Bloemendaal en Castr icum te Rte l-

len : ,,Broek-op Langen d.ij k" ; 
tusschen Castricum en Haarlem te stellen : 

Egmond-aan-zee, Egmond-binnen"; 
tusschen H aarlemmermeer en H eemsker k 

t e st ellen: ,,Harenkarspel" ; · 
tusschen Heemstede en Krommenie t e stel

len : ,,Heiloo, Koedijk" ; 
t usschen Limmen en Schoten te stellen : 

,,Maarten Sint, Noordscharwoude. Oudkarspel, 
P ancras Sint , Petten , Schagen, Schoorl" ; 

tusschen Velzen en Wjjk aan Zee en Duin t e 
stellen : ,,Warmenhuizen"; 

onder Zandvoort te doen volgen : ,,Zijpe, 
Zuidscha rwoude". 

Onder 5°. N iet tot een der fronten behoorende. 
B . Te water: 

in het eerste Jid "Castricum en Egmond
Binnen" t e vervangen door : Petten en K allans
oog'' . 

Onder II. DE STELLING VAN DEN HEL
DER. B. te water : 

in het eerste lid "Castricum en Egmond
Binnen " t,· vervangen door: ,,Petten en K alla11 s
oog". 

Te doen vervallen : 

" IV. HET VERDEDIGINGSWERK OP DEN 
ROOFDDAM BIJ P ANNERDEN." 

In de provincie Gelderland de gemeenten : 
Bemmel, Gent, Millingen, Pannerden." 
In Bijlage II onder 1. DE VESTING HOL

LAND, 
,, vuurtoreneiland" t f! vervangen door : ,, Vuur-

toreneiland" ; 
t e doen vervallen : 
,,Het Verdedigingswerk Naarden. 
Het verdedigingswerk het R onduit . 
De vij,f verdedigingswerken t en Zuiden van 

Naarden. 
De verdedigingswerken aan de K arnemelk

sloot." ; 
"De verdedigingswerken hij Griftestein" t e 

wijzi~en in "De verdedigingswerken bij Griften
stein '; 

te doen vervallen : 
,,Het verdedigingswerk Giessen ." 
Onder III. DE WERKEN AAN DE WES

TER-SCHELDE. t e doen vervallen : 
.,Het verd,·rl,gingswerk de Ruijter " . 
Te doen ve"valle•i : 

"IV. HET VERDEDIGINGSWERK OP DEN 
HOOFDDAM BIJ PANNERDEN. 

Onze Ministers van Oorlog en ,·an Marine 
zijn, ieder voor zooveel hem betreft , belast m,·t 
de uit\'oering van dit Besluit, da t in het Staats
blad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den Uden December 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, LAllrnc,ov. 
De M inister van :Marine, a. i ., LAllrnooY. 

( Uitgeg. 28 Dec. 1926.) 

ll December 1926. BESLUIT, houdend e aan
wijzing der gezagsgebieden de, territoriale
bevelhebbers . S. 401. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzeu Mini';ter van 

Oorlog van 26 November 1926, Ilc Afd. n°. 129; 
Overwegende dat het wenschelijk is, de be

grenzing van de gezagsgebieden der t erritoriale
bevelhebbers opnieuw vast t e st ellen ; 

Gezien het rappor t vaa Onzen Min,st er van 
Marine van 8 December 1926, Afdeeling :" . 
n°. 50; 

Gezien de K oninkljjke Besluiten van 23 la
nna r, 1923 (Staatsblad n°. 22), van 23 Septem
ber 1924 (Staatsblad n°. 459) en van 22 Mei 192,, 
(Staatsblad n°. 257) ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
met int rekking van de Koninklijke Besluiten 

van 23 J anuari 1923 (Staatsblad n°. 22) en van 
22 Mei 1924 (Staatsblad n°. 257) te bepalen : 

E enig a rtikel. 

A. Het gezagsgebied van den "Territoriale
Bevelhebber in Friesland, enz." omvat: 

a. T e land. 
De provinciën Friesland en (koningen, voor 

zoover gelegen op den vast en wal, en Drenthe. 

b. T e water. 

Het gedeelte van de Wadden, de Eents en den 
Dollard, gelegen ten zuiden van de lijn, ge
t rokken in recht noordoostelijke richting van 
het punt af, waar de grens tussehen de gemeen
ten Uithuizermeeden en 't Zandt de kust ont
moet. 

B. H et gezagsgebied van den "Territoriale
Be, elhebber in Overijssel, enz." omvat : 

De provincie Overijssel, met uitzondering 
van het eiland Schokland en het tot de provincie 
behoorende watergebied van de Zuiderzee, als
mede de provincie Gelderland, ten noorden v·an 
de zuidelijke oevers van den Bovenrijn (" oer 
een deel ook wei "Bijland.sche K anaal" gehee
ten) en van de Waal, voor zoover bet reft het 
gebied, niet behoorende tot de Vesting Holland. 

Daarenboven van de gemeenten :Millingen 
en Ubbergen het gedeelte, gelegen t en noorden 
van een lijn, get rokken van grenspaal 648 naar 
het snijpunt der grens van de gemeente Uhber
gen met kilometerraai 17 in de rivier de Waal. 

C. Het gezagsgebied van den "Territoriale
Bevelhebber in N oordbrabant, enz., " omvat: 

De provincie Gelderland t en zuiden van den 
Bovenrijn (voor een deel ook wel "Bijlandsche 
Kanaal" geheeten) en van de Waal, echter met 
uitzondering van het gedeelte der gemeenten 
Millingen en Ubbergen, gelegen t e• noorden 
van e.en lijn, getrnkken van grenspaal 648 naar 
het snijpunt der grens van de gemc:entC' Ubher_ 
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gen met kilometerraai 17 in de rivier de Waal; 
voorts de provincie Noordbrabant met uitzon
dering van het gebied, beboorende tot de 
Vesting Holland, alsmedr de provincie Li,nburg. 

D. Het gezagsgebied van den "Territoriale. 
Bevelhebber in Z eeland" omvat : 

De provincie Z eeland ; daarenboven het ni?t 
tot de vesting Holfand beboorende gedeelt6 
,an Zu,dholland, alsmede het territoriaal zee• 
gebied, gele~en ten zuiden van de lijn, in recht 
westelijke n chting getrokken v:i,n paal 28, ge. 
legen op Goeree en Overflakkee. 

Onze Minister van Oorlog is belast met de 
uitvoering van dit Besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den llden December 1926. 
WILHELMINA. 

De :Minister van Oorlog, LAMBOOY. 
(Uitge,g. 28 D e.c. 1926.) 

11 De.ce,nber 1926. BESLCTT, houdende be
schikking op het beroep, ingesteld door het 
gemeentebestuur van Z eist t egen de uit
spraak van Gedeputeerde Staten der pro
vincie Utre.cht, op het bezwaarschrift van 
M. J. R eijnvaan te Utre.cht t egen den aan
slag in de gemeentelijke inkomstenbelas
ting over het belastingjaar 1923/24 ge
meente Zeist. S. 402. 

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

het gemeentebestuur van Z eist t egen de ui [:. 
spraak van Gedeputeerde Staten der provincie 
Utre.cht, op het bezwaarschrift vap M. J . .Reijn
vaan te Uïre.cht t egen den aanslag in de gemeen
telijke inkomstenbelasting over het belasting
jaar j 923/24. gemeente Zeist ; 

Den R aad van State , Afdeeling vo, r de Ge
schillen van Bestuur, geboord, adviezen van 
12 Aue;ustus 1925, n°. 726 en van 30 Juni/6 Juli 
1926, n°. 726 (1925)/94; 

Op de VO()rdracht van Onzen Minister van 
Financiën van 7 December 1926, n°. 54, afdee
ling Directe Belastingen ; 

Overwegende : dat M. J. R eijnvaan te Utre.cht 
over het belastingjaar 1923/24, als woonforens 
in de gemeente Z eist is aangeslagen ; 

dat nadat bij daartegen bij Gedeputeerde 
Staten van Utre.cht bezwaar gemaakt had, dit 
College bij besluit van 24 Februari 1925, l • afd. 
n°. 1002/326 den bestreden aanslag heeft ver
nietigd uit overweging dat de bestreden aan
slag is opgelegd op grond dat reclamant op 
meer dan 90 dagen van het belastingjaar 
1923/24 aan den Dolderscbeweg in de gemeente 
Z eist een zomerhuis voor zich of zijn gezin ge• 
meubeld ter beschikking zou hebben gehad; 
da t na zoowel schriftelijke als mondelinge 
behandeling van de onderhavige reclame voor 
hun college is komen vast te staan, dat bedoeld 
huis in het betrokken belastingjaar door recla
mant is verhuurd van 1 Mei tot 15 Juli en van 
15 Augustus tot 15 September en vervolgens 
is verkocht en overgedragen op 13 October 
1923 ; dat reclamant derhalve meerbedoelde 
gemeubileerde woning niet gedurende meer dan 
90 dagen van het belastingjaar 1923/1924 voor 
zich of zijn gezin beschikbaar heeft gehouden; 
dat redamant vo0rts in dat bPlastingjaar 
evenmin meer dan 90 dagen in de gemeente 
Zeist nachtverblijf heeft gehouden ; 

dat van het besluit van Gedeputeerde Staten 
het gemeentebestuur van Zeist bij Ons in be-

roep is gekomen, aanv0erende dat de bedoelde 
••oning een zomerbris is, gelegen aan den 

Dolderscbeweg in de gemeente Zeist, en tot 
13 October 1923 eigendc•m was van den recla
mant; dat het np dien datum blijkens n ··tarieele 
akt(. werd overgedragen aan zijn meerderjarü;e 
bij hem in" onenc!e dochter Johanna R eijnvaan ; 
dat het perceel van 15 April tot 15 Juli 1923 
en van 15 Augustus tot l.'i September 1923 ver
huurd werd aan den heer J. Bakker, Vogel
kersstraat 12 te 's-Gravenhage; dat gedurende 
den overigen tijd van het belastingjaar het be
d0elde perceel volgens de mec ning van het 
gemeentebestuur ter beschikking van den 
reclamant stond, daar de verkoop z. i. geheel 
gefingeerd is; dat n.l. bij onderzoek gebleken is, 
dat Johanna R eijnvaan inderdaad ook de grond
bela sting en de pe1·sonecle belasting op haar 
naam heeft, d•icb dat zij geen eigPn ink0msten 
heeft en cl erbalve ook niet in de Rijks- of ge
meentelijke inkomstenbelasting is aangesl1tgen; 
dat hare beide ouders nog in leven zijn, zoodat 
zij ook niet over het benoodigde kapitaal kan 
beschikken voor het sluiten van een derg2lijken 
koop ; dat het eigenaardige bovendien is, dat r.p 
het bedoelne perceel een hypotheek is gevest igd 
~root f 3000 t en heb 1eve van de Utrecbts"he 
levensverzekering Maatschappij , gevestigd t e 
Utrecht en ten laste van r, clamant Marinus 
Johannes R eijnvaan ; dat de bypot,heek 15 
April 1905 in deel 75 n°. 8 werd ingeschreven 
en dus 0p het perceel schijnt gevestigd t e zijn 
gebleven, terwij l het van eigenaar is veranderd; 
dat ook in de bewoning van het verkochte 
perceel absoluut geen wiJziging is gekomen en 
deze precies als vroeger geschiedt ; dat als het 
perceel betrokken wordt, wat vooral 's Zater
dags en 's Zondags gebeurt, dit evenals vroeger 
door de geheele familie geschiedt, terwijl uit 
niets blijkt, dat de tegenwoordige bezitster 
aangemerkt wordt als hoofd van het gezin ; dat 
dit n.l. n1tar buitt-n nimmer is gebleken, daar 
zelfs de leveranciers op naam en rekening van 
re1lamant leverden ; 

Overwegende dat alleen op gronrl. vRn de 
eigendomsoverdracht van het woonhuis t e Zeid 
aan zijn inwonende dochter niet kan wordr n 
aangenomen, dat de aangeslagene d" beschikking 
over dat woonhuis zou hebben verloren, en dat 
dit ook niet op andere wijzf is gebleken; 

dat mitsdien moet worden aangenomen, dat 
de aangeslagene op meer dan 90 dagen van 
het belastingjaar 1923/::4 voor zich of zijn 
gezin in de gemeente Zeist een gemeubileerde 
woning beeft beschikbaar gehouden ; 

dat Gedeputeerde Staten van Utrecht derhalvt> 
t en onrechte den aanslag hebben vernietigd; 

Gezien de Gemeentewet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

Met vernietiging van de uitspraak van Gede
puteerde Staten van Utrecht den aanslag van M. J. 
R eijnvaan in de µlaatse lijke inkomstenbelasting 
der gemeente Z eist over 1923/24 te handhaven. 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, da.t tegelijk met 
zijn rapport in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift za l worden ge
zonden aan den Raad van State, Afdeeling 
voor de geschillen van Bestuur. 

's-Gravenhage, den llden December 1926. 
WILHELMINA 

De Minister van Financiën, DE GEER. 
(Uitgeg. 30 Dec. 1926.) 
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MINISTERIE VAN 
FIN.tU CI"mN. 

AFDEELING 
DTREOT~; BE,,ASTINGEN. 

N°. 54. 

ONDERWERP; 
Comrnis~oriaal van 10 
Maart 1925, n°. 89. 

'e-Grave11hage, 7 December 1926. 
Aan de Koningin. 

Mits deze heeft de ondergeteekende de eer, 
Uwer Majesteit. weder aan t e bieden het be
roepschrift, ingediend door het Gemeente
bestuur van Zeist, in zake den aanslag van 
M. J. R eijnvaan t e Utrecht als woonforons in 
de plaatselijke inkomstenbelasting der gemeente 
Zeist over het.belastingjaar 1923/24. 

De R aad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, heeft Uwer Majesteit do 
volgende uitspraak voor~edragen : 

Beschikkende op het beroev, ingesteld door 
het gemeentebestuur van Zeist tegen de uit
spraak van Gedeputeerde St,aten der provincte 
Utrecht, op het bezwaarschrift van M. J. 
R eijnvaan te Utrecht tegen d en aanslag in de 
gemeentelijke inkometenbelasting over hot 
belastingjaar 1923/24 gemeente Zeist; 

Den Raad van State, Afdeoling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
1'2 Augustus 1925 n°. 726; 

Op d e voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van 

Overwegende : dat M. J. R eijnvaan te Utrecht 
over hot belastingjaa r 1923/24, als woonforens 
in de gemeente Zeist is aangeslagen ; 

dat nadat hij daartegen bij Gedeputeerde 
Staten van Utrecht bezwaar gemaakt had, dit 
College bij besluit van 24 Februari 1925, l • afd. 
n°. 1002/326 den bestreden aanslag heeft ver
nietigd uit overweging dat de bestreden aan
slag is opgelegd op grond dat reclamant 0p 
meer dan 9u dagen van het belastingj aar 
1923/24 aan den Dolderscheweg in de gemeente 
Zeist een zomPrhuis voor zich ,.f zijn gezin ge
meubeld t er beschikking z~u hebben gehad; 
dat na zoowel schriftelijke als mondelinge be
handeling van de ondcrhn.vige redame voor hun 
college is k -,men vast t e staan, dat bed'f-ld huis 
in het betrokken helastingjaar door rer.lamant 
is verhuurd van 1 M·2i t !,t 15 Juli en van 15 Au
gustus t,1t 15 September en vervolgens is ver
kocht en overgedragen op 13 October 1923; 
dat reclamant derhalve meerbedoelde gemeu
bileerde woning niet gedurende meer dan 90 
dagen van het belastingjaar 1923/1924 voor 
zich of zijn gezin beschikbaar heeft gehouden; 
dat reclamant voorts in dat belastingjaar even
min m eer dan 9(1 dagen in de gemeente Zei~t 
nachtverblijf heeft gehouden ; 

dat van het beshüt van Gedeputeerde Staten 
het gemeentebestuur van Zeist bij One in beroep 
is gekomen, aanvoerende dat de bedoelde wo
ning een zomerhuis is, gelegen aan den Dolder
schewe~ in de gemeente Zeist, en tot 13 October 
1923 eigendom was van d en reclamant; da1, 
het op dien datum blijkens notarieele akte 

,verd overgerl,agen aan zJJn meerderjarige bij 
hem inwonende dochter Johanna R eijnvaan; 
dat het perceel van 15 April tot 15 Juli 1923 
en van 15 Augustus tot 15 September 1923 
verhuurd werd aan den heer J . Bakker, Vogel
kersstraat 12 t e 's-Gmvenhage; dat gedurende 
den overigen tijd van het belastingjaar het be
doelde perceel volgens de meerring van het. 
gemeentebestuur ter beschikking van den 

!
clamant stond, daar de verkoop z. i. geheel 
fingeerd is ; dat n.l. bij onderzoek gebleken 

i , dat Johanna R eijnvaan inderdaad ook de 
ondbelasting en de personeele belasting op 

aar naam heeft, doch dat zij geen eigen in
omsten heeft en derhalve ook niet in de Rijks

gemeentelijke inkomstenbelasting is aan~e
slagcn ; dat hare beide ouders nog in leven ziJn, 
zoodat zij ook niet over het benoodigd<> kapitaal 
kan beschikken voor het sluiten van een der 
gelijken koop ; dat het eigenaardige bovPndien 
is, dat op het bedoelde perceel een hypotheek 
is gevestigd groot f 3000 ten behoeve van de 
Utrechtsche levensverzekering Maatschappij, 
gevestigd te Utrecht en t en laste van rêcla
mant Marinus Johannes R eijnvaan ; dat d e 
hypotheek 15 April 191)5 in deel 75 n°. 8 werd 
ingeschreven en dus op het perceel schijnt ge
vestied t e zijn gebleven, terwjjl het van eige
naar 1s veranderd ; dat ook in de bewoning van 
het ve rkochte perceel absoluut geen wijziging 
is gekomen en deze precies als vroeger geschiedt; 
dat als het perceel betr0kken wordt, wat vooral 
's Zaterdags en 's Zcndags gebeurt, d it evenals 
vroeger door de geheele familiP geschiedt, terwijl 
uit niets blijkt, dat de t egenwoordige bezitster 
aangemerkt wordt a ls hoofd van het gezin ; 
dat dit n .l. naar buit~n nimmer is gebleken, 
daar zelfs de leveranciers op naam en rekening 
van reclamant leverden ; 

Overwegende : dat M. J. R eijnvaan, nada t 
hij op 13 October 1923 het bovenbedoelde in 
de gemeente Zeist gelegen zomerhuis aan zijne 
dochter in eigendom ha d overgedragen, rechtens 
de beschikking over deze woning heeft verloren ; 

dat het door den appellant aangevoerde geen 
voldoenden grond oplevert om aan t e nemen 
dat M. J. R eijnvaan, ondanks d en voormelden 
verkoop, feitelijk de beschikking over de woning 
zou hebben behouden ; 

dat, aangezien de woning gedurende de tijd
vakken van 1 l\fei-15 Juli en van 15 Augus
tus-15 September 1923 aan een derde is ver
huurd geweest, Gedeputeerde Staten mitsdien 
t erecht hebben aangenomen, dat M. J . R eijn
vaan niet gedurende meer dan 90 dagen van 
het belastingjaar in de gemeente Zeist een ge- · 
meubileerde woning voor zich of zijn gezin be
schikbaar heeft gehouden, en op dien grond den 
opgelegden aanslag hebben vernietigd ; 

Gezien de gewijzigde Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Financiën is belast met 

de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den R aad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

De onderget eekende is vervolgens krachtens 
mach•iging van Uwe Majesteit met de genoemde 
Afdeeling van den R aad van State in overleg 
getreden. Die Afdeeling heeft echter geen termen 
kunnen vinden haar bovenstaand advies t e 
wijzigen. 
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Met dat ad vies kan de ondergeteekende zich 
niet vereenigen. 

Vóór den eigendomsovergang van het zomer
huis te Z eist aan de inwonende dochter van den 
aangeslagene hield deze laatste dit, behoudens 
eenige korte tijdperken waarin het was ver
huurd, voor zich of zijn gezin, gemeubeld, a ls 
woning beschikbaar. Het is nu slechts de vraag 
of de aangeslagene door deze enkele overdracht 
van den eigendom van het huis de beschikking 
daarover heeft verloren. Lettende op de niet 
tegengesproken mededeelingen van het Ge
meentebestuul' van Zeist is de onder&eteekende 
van oordeel dat het antwoord op cteze vraag 
ontkennend moet luiden. 

H ij geeft mitsdien Uwer Majesteit eerbiedig 
in overweging het hiernevensgaand ontwerp-
besluit te bekrachtigen. , 

De Minister van Financiën, DE GEER. 

11 December 1926. BESLUIT, houdende be
schikking op het beroep ingesteld door 
P. van Voorst, als ~emachtigde van F. H. 
Fentener van Vlissmgen te Utrecht, tegen 
de uitspraak van Ged. Staten van Noord
Brabant van 9 Januari 1924, waarbij de 
aanslag van F. H . F entener van Vlissingen 
als woonforens in de plaatselijke inkomsten
belasting der gemeente Vught over het be
lastingjaar 1922/23 is gehandhaafd. S. ~ 03. 

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

P. van Voorst, als gemachtigde van F. H. 
Fentener van Vlissingen te Utrecht, tegen de 
uitspraak van Geel. Staten van Noord-Brabant 
van 9 Januari 1924, waarbij de aanslag van 
F. H. Fentener van Vlissingen als woonforens 
in de plaatselijke inkomstenbelasting der ge
meente Vught over het belastingjaar 1922/23 is 
gehandhaafd ; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
25 Februari 1925, n°. 87 en van 30 Juni/6 Juli 
1926, n°. 87 (1925)/97; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van 7 December 1926 n°. 53, afd. 
Dire<'te Belastingen ; 

Overwegende dat het bestreden besluit van 
Ged. Staten steunt op de overweging dat de 
reclamant F. H. Fentener van Vlissin~en, erkent 
eigenaar van "De Beukenborst" te zijn geweest 
van 1 Mei 1922 tot en met 26 Mei 1922 en 
huurder van 4 Juli 1922 tot en met 4 September 
1922 : dat te onderzoeken blijft, in welke ver
houding de reclamant gedurende den overigen 
t ijd van het belastingjaar gestaan heeft tot zijn 
vroeger zomerverblijf, overgegaan in eigendom 
van de Naamlooze Vennootschap Utrechtsche 
Beleggingsmaatschappij en als zoodanig op
nieuw door den reclamant, doch nu als huurder, 
gedurende twee zomermaanden gebruikt; dat 
uit de statuten der Naamlooze Vennootschap 
voornoemd blijkt, dat die Naamlooze Vennoot
schap is opgericht door den reclamant en zijne 
echtgenoote met als derde een accountant, en 
dat de reclamant benoemd is tot commissari~ 
der Naamlooze Vennootschap en zijne echt
genoote tot directrice; dat aldus de reclamant 
hurende het landgoed "De Beukenhorst" vol
gens art. 13 der Ptatuten deze huurovereenkomst 
heeft aangegaan met zijne echtgenoote, die de 

1926 

geheele leiding der zaken van de vennootschap 
heeft, en ondér goedkeuring van hem zelf al~ 
commissaris der Naamlooze Vennootschai,; dat 
hieruit is af te leiden , dat h0 t feitdijk beschik
kingsrecht over het landgoed "De Beukenhorst" 
wel vormelijk is overgedragen aan een Naam
looze Vennootschap, doch inderdaad gebleven 
is aan den reclamant en zijne echtgenoote ; 
dat in dit geval moet worden aangenomen, dat 
de natuurlijke personen, die de Naamlooze 
Vennootschap Utrechtsche Beleggingsmaat 
schappij besturen, n.l. reclamant en zijne echt
genoote, gedurende meer dan 90 dagen van 
het belastingjaar voor zich of hun gezin te 
V·ught eene gemeubileerde woning beschikbaar 
gehouden hebben; dat de onderhavige aanslag 
mitsdien terecht is op~elegd; 

dat de appellant m beroep aanvoert dat 
onjuist is de conclusie van Ged. Staten dat het 
feitelijk beschikkingsrecht over het landgoed 
is gebleven aan F. H . Fentener van Vlissin~en 
en zijne echtgenoote, daar het juist overgmg 
van l!,. H. F entener van VlisRingen alleen op de 
Naamlooze Vennootschap "Utrechtsche Beleg
gingsmaatschappij", waarvan zijne echtgenoote 
directrice is, terwijl F. H. Fentener van Vlis
singen met hem, appellant, commissarissen zijn, 
wier taak het is, het uitoefenen van toezicht 
en het geven van adviezen omtrent het beheer 
van de eigendommen, waartoe nog andere zaken . 
dan het genoemde landgoed behooren ; dat 
mochten Ged. Stat en F. H . Fentener van 
Vlissingen willen vereenzelvigen met boven
genoemde Jaamlooze Vennootschap, hetgeen 
volgens zijn opvattin~ in strijd is met de letter 
en den geest der wet, dit toch nooit tot een aanslag 
als woonforens had kunnen leiden, doch alleen 
tot een aanslag a ls bedrijfsforens op grond dat de 
Naamlooze Vennootschap in de gemeente Vught 
een landbouw- en tuinbouwbedrijf uitoefent; 

Overwegende, dat alleen op grond van de 
eigendomsoverdracht van het landgoed "De 
Beukenborst," aan de Utrechtsche Beleggings-

. maatschappij niet kan worden aangenomen, dat 
de aangeslagene de beschikking over dat land 
goed zou hebben verloren, en da~ dit (?Ok niet 
op andere wijze is gebleken ; 

dat mitsdien moet worden aangenomen, dat 
de aangeslagene op meer dan 90 dagen van 
het belastingjaar 1922/23 voor zich of zijn 
gezin in de gemeente Vught een gemeubileerde 
woning heeft beschikbaar gehouden; 

dat niet is gebleken, dat de aangeslagene in 
de gemeente Vught belastingplichtig is krachtens 
art. 244a, sub 3° der Gemeentewet; 

dat Ged. Staten van Noord-Brabant derhalve 
terecht den aanslag hebben gehandhaafd; 

Gezien d e Gemeentewet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Financiën is belast met 

de uitvoering van dit besluit, dat tegelijk met 
zijn rapport in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden gezon
den aan den R aad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur. 

's-Gravenhage, den llden December 1926. 

WILHELMINA. 
De Minister van Financiën, DE GEER. 

(Uitgeg. 30 Dec. 1926.) 
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MI ISTERIE VAN 
FIN. C!EN. 

AFDEELING 
DIRECTE BELASTINGEN. 

ONDERWERP : 
Commissoriaal van 

11 Februari 1924, n°. 69. 

's-Gravenhage, 7 December 1926. 
Aan de Koningin. 

Mits deze heeft de onilergeteekende de eer, 
Uwer Majesteit weder aan te bieden het beroep
schrift, ingediend door P. van Voorst a ls ge
machtigde van F. H . Fentener van Vlissingen 
te Utrecht, in zake den aanslag van laatst
~enoemde als woonforens in de plaatselijke 
mkomstenbelasting der gemeente Vught over 
het belastingjaar 1922/23. 

Den Raaci. van State. Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, heeft Uwer Majesteit 
de volgende uit.spraak voorgedragen : 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
P . van Voorst, als gemacht-igde van F. H. 
Fentener van Vlissingen te Utrecht, tegen de 
uitspraak van Ged. Staten van Noord-Brabant 
van 9 Janua ri 1924, waarbij de aanslag van 
F. H. Fentener van Vlissingen als woonforens 
in de plaatselijke inkomstenbelasting der ge
meente Vught over het belastingjaar 1922/23 
is gehandhaafd ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
25 Februari 1925, n°. 87 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van 

Overwegende dat het bestreden besluit van 
Ged. Staten steunt op de overweging dat de 
reclamant F. H. Fentener van Vlissingen, erkent 
eigenaar van "De Beukenhorst" te zijn geweest 
van l Mei 1922 tot en met 26 Mei 1922 en 
huurder van 4 Juli 1922 tot en met 4 September 
1922 ; dat te onderzoeken blijft, in welke ver
houding de reclamant gedurende den overigen 
tijd van het belastingjaar gestaan heeft tot zijn 
vroeger zomerverblijf, overgegaan in eigendom 
van de Naamlooze Vennootschap Utrechtsche 
Beleggingsmaatschappij en als zoodanig op
nieuw door den reclamant, doch nu als huurder, 
gedurende twee zomermaanden gebruikt ; dat 
uit de statuten der Naamlooze Vennootschap 
voornoemd blijkt, dat die aamlooze Vennoot
schap is opgericht door den r eclamant en ?ijne 
echtgenoote met als derde een accountant, en 
dat de reclamant benoemd is tot commissaris 
der Naamlooze Vennootschap en zijne echt
$enoote tot directrice ; da t a ldus de reclamant 
nurende het landgoed "De Beukenhorst" vol
gens art. 13 der statuten deze huurovereen
komst heeft aangegaan met zijne echtgenoote, 
die de geheele leiding der zaken van de ven
nootschap heeft, en onder goedkeuring van 
hem zelf als commissaris der Naamlooze 
Vennootschap ; dat hieruit is af te leiden, dat het 
feitelijk beschikkingsrecht over het landgoed 
,,De Beukenhorst" wel vormelijk i$ overgedra
gen aan een Naamlooze Vennootschap, doch 
inderdaad gebleven is aan den reclamant en 

zijne echtgenoote; dat in dit geval moet worden 
aangenomen, dat de natuurlijke personen, die 
de _ aamlooze Vennootschap Utrechtscbe Be
leggingsmaatschappij besturen, n.l. reclamant 
en zijne echtgenoote, gedurende meer dan 90 
dagen van het belastingjaar voor zich of hun 
gezin t e Vught eene gemeubileerde woning be
schikbaar gehouden hebben ; dat de onder
havige aanslag mitsdien terecht is opgelegd; 

dat de appellant in beroep aanvoert dat on
juist is de conclusie van Ged. taten dat het 
feitelijk beschikkingsrecht over het landgoed is 
gebleven aan F. H . Fentener van Vlissingen en 
zijne echtgenoote, daar het juist overging van 

1

. F. H. Fentener van Vlissingen alleen op de 
Naamlooze Vennootschap "Utrechtsche Beleg

! gingsmaatschappij", waarYan zijne echtgenoote 
directrice is, terwijl F. H . Fentener van Vlis-
singen met hem, appellant, commissarissen zijn, 
wier taak het is het uitoefenen van toezicht en 
het geven van adviezen omtrent het beheer 
van de eigendommen, waartoe nog andere zaken 
dan het genoemde landgoed behooren ; dat 
mochten Ged. Staten F. H. F entener van 
Vlissingen willen vereenzelvigen met boven
genoemde Naamlooze Vennootschap, hetgeen 
volgens zijn opvatting in strijd is met de lett,er 
en den geest der wet, dit toch nooit tot een 
aanslag als woonforens had kunnen leiden, doch 
alleen tot een aanslag als bedrijfsforens op 
grond dat de Naamlooze Vennootschap in de 
gemeente Vught een landbouw- en tuinbouw
bedrijf uitoefent ; 

.Overwegende dat op grond van de over
gelegde ambtsberichten moet worden aange
nomen dat F. H. Fentener van Vlissingen in 
de gemeente Vught niet meer dan 90 dagen 
van het belastingjaar 1922/23 voor zich of zijn 
gezin een gemeubileerde woning in den zin van 
art. 244a onder 4° der Gemeentewet heeft 
beschikbaar gehouden ; 

dat immers uit de overgelegde stukken is 
gebleken d.at hij noch als eigenaar, noch als 
huurder van de onderhavige woning in de 
plaatselijke inkomstenbelasting der gemeente 
Vught was te betrekken en ook niet als com
missaris der Naamlooze Vennootschap "Utrecht
~che Beleggingsmaat chappij " kon wordeu aan
geslagen, daar hij in deze laatste kwaliteit niet 
Imn worden geacht voor zich of zijn gezin eene 
woning beschikbaar te houden ; 

dat F. H. Fentener van Vlissingen eyenmin 
in het belastingjaar 1922/23 in de gemeen,e 
Vught meer dan 90 malen nachtverblijf heeft 
gehouden; . 

dat derhalve de op~elegde aanslag strijdt met 
art. 244a 4° der gewijzigde Gemeentewet ; 

dat hij ook niet op grond van eene andere 
bepaling dier wet te Vught als forens kan 
worden aangeslagen : 

Gezien de genoemde wet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van het bestreden besluit. 
van Ged. Staten van Noord-Brabant van 9 
J anuari 1924, der> aanslag van F. H . Fentener 
van Vlissingen als woonforens in de plaatselijke 
inkomstenbelasting der gemeente Vught over 
het belastingjaar 1922/23 te vernietigen. 

Onze .Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dii; besluit, waarvan afschrift 
za l worden gezonden aan den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 
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De ondergeteekende is vervolgens krachtens 
macht iging van Uwe Majesteit met de genoemde 
Afdeeling van den Raad van Stat e in overleg 
getreden. Dü, Afdeeling heeft echter geen ter
men kunnen vinden haar bovenstaand advies 
te wijzigen. 

Met dat advies kan de ondergeteekende zich 
niet vereenigen. 

Vóór den eigendomsovergang van het land
goed "De Beukenborst" aan de Naamlooze 
Vennootschap Utrechtsche fü,leggingsmaat
schappij hield de aangeslagene dit gemeubeld 
als woning voor zich of zijn gezin beschikbaar. 
Om aan te toonen, dat in dezen toestand ver
anderÎ11g is gekomen, wordt. namens den aan
geslagene a lleen een beroep gedaan op dezen 
eigendomsovergang. Ten dezen valt dus slechts 
de vraag te beantwoorden of de aangeslagene 
door deze enkele overdracht van den eigendom 
van het landgoed de beschikking daarover 
heeg verloren. 

In aanmerking nemende, dat de aangeslagene 
en zijn echtgenoote te samen als eenige aandeel
houders alle macht in de bovengenoemde naam
looze vennootschap in handen hebben, aarzelt 
de ondergeteekenrle niet op deze vraag een 
ontkennend antwoord te geven. 

Hij moge mitsdien Uwer Majesteit eerbiedig 
in overweging geven hPt hiernevensgaand 
ontwerp-besluit te bekrachtigen. 

De MinistP.r van Financiën, DE GEER· 

11 December 1926. KONINKLIJK BESLUIT. 
H et voorkomen van de onrechtvaardig

heid van een dttbbelen aanslag 's een 
belang van hoogere orde dan de handhaving 
van het voorschrift, dat een beroepstermijn 
moet worden in acht genomen. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
D. R. Hofstra te Wier, gemeente Menalduma
deel, tegen de uitspraak van Gedeputeerde 
Stat en van Friesland van 24 F ebruari 1926, 
n°. 66, 2e Afdeeling, op zijn bezwaarschrift 
nopens de gemeente van aanslag voor de 
gemeentelijke inkomstenbelasting over het 
belastingjaar 1924/25; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
22 September 1926, n°. 823 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van 3 December 1926, n°. 132, 
afdeeling Directe Belastingen ; 

Overwegende dat D. R . Hofstra over het 
belastingjaar 1924/25 zoowel ·in de gemeente 
Leeuwarden als in de gemeente Menaldumadeel 
wegens hoofdverblijf is aangeslagen ; 

dat, nadat hij tegen zijn aanslag in de ge
meente Leeuwarden bij Gedeputeerde Staten 
bezwaren had ingebracht, dit college bij besluit 
van 24 Februari 1926 den reclamant in zijne 
bezwaren niet-ontvankelijk heeft verklaard 
uit overweging dat zijn bezwaarschrift eerst 
op 31 December 1925 en dus niet binnen den 
in art. 265i der Gemeentewet bepaalden termjjn 
bij hun college is ingekomen ; 

dat de appellant in beroep aanvoert dat hij 
smds maanden werkeloos is en ontheffing 
verzoekt; • 

0. dat de termijn van drie maanden, vermeld 
in art. 265i der Gemeentewet, is overs~hreden 

en derhalve de reclamant niet-ontvankelijk wa8 

in zijn tot Gedeputeerde Staten gericht bezwaar; 
dat echter door deze niet-ontvankelijkheid 

een dubbele aanslag zou worden bestendigd 
en het voorkomen van deze onrechtvaardigheid 
een belang is van hoogere orde dan de handha
ving van het voorschrift, dat een beroepster
mijn moet worden in acht genomen ; 

dat derhalve Gedeputeerde Staten t en on
rechte bij hunne bestreden beslissing den 
reclamant in zijne bezwaren niet-ontvankelijk 
hebben verklaard; 

0. wat de zaak zelve betreft, dat moet worden 
aangenomen, dat de belanghebbende op 1 Mei 
1924, datum waarop het belastingjaar 1924/25 
begon, woonde in de gemeente Leeuwarden, 
aangezien hij, die ongehuwd was. aldaar een 
kosthuis had, aldaar overnachtte en voor de 
uitoefening zijner werkzaamheden als ververs
knecht geregeld in laatstgemelde gemeente 
verblijf hield ; 

dat hiertegen niet afdoet, dat hij zich des 
Zaterdags begaf naar zijne zuster te Wier, 
gemeente Menaldumadeel, en des Maandags 
naar Leeuwarden terugkeerde ; 

dat derhalve de bezwaren van den appellant 
tegen Menaldumadeel als de gemeente van 
zijnen aanslag in de plaatselijke inkomsten
belasting gegrond zijn ; 

Gezien de bovengemelde wet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Gedeputeerde Staten van Friesland van 
24 F ebn.iari 1926, n°. 66, 2e Afdeeling, te 
bepalen, dat D. R. Hofstra voor het belasting
jaar 1924/25 voor de toepassing van art. 244a 
der Gemeentewet geacht moet worden zijn 
hoofdverblijf te hebben gehad in de gemeente 
Leeuwarden . 

Onze Minister van Financiën is belast enz. 
(W. v. G.) 

13 December 1926. BESLUIT, houdende be
schikking op het beroep, ingesteld door 
A. H . C. Hoedemaker, te Renkum, tegen 
het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Gelderland van 16 Maart 1926 n°. 202, 
waarbij zijn logementsvergunning, voor 
zooveel betreft de koffiekamer (gelag
kamer) en de eetzaal, is ingetrokken. S. 404. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
A. H. C. Hoedemalrnr te Renkum tegen het be
sluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland 
van 16 Maart 1926, n°. 202, waarbij zijn loge
mentsvergunning, voor zooveel betreft- de 
koffiekamer (gelagkamer) en de eetzaal is in
getrokken; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
19 1\IIei 1926, n°. 434 en van 14/20 Juli 1926, 
no. 434/107 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid, Handel en Nijverheid van 9 December 
1926, n°. 986 G ; 

Overwegende, dat Gedeputeerde Staten van 
Gelderland bij besluit van 16 Maart 1926,- n°. 
202, de door hun college bij besluit van 12 Juni 
1917, na. S3, aan A. H . C. Hoedemaker ver-

1 leende fogementsvergunning, geldende voor 3 
lokaliteiten van het perceel Smeepoort,straat 
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n°. 20 te Harderwijk, met toepassing van ar
tikel 28, 1°. juncto de artikelen 9, 1• lid en 8, 
l• lid, der Drankwet, hebben ingetrokken voor 
zooveel betreft de koffiekamer (~elagkamer) en 
de eetzaal, uit overwegin~, ctat voor deze 
lokaliteiten door Burgemeester en Wethouders 
eene drankvergunning is verleend ; 

dat van het besluit van Ged. Staten A. H. Q. 
Hoedemaker bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende d9,t, nadat hem reeds eene loge
mentsvergunning was verleend, geheel over
eenkomstig de wet, hem een gewone vergun
ning voor verkoop van sterken drank door 
Burgemeester en Wethouders is verleend, en 
dit mogelijk was ingevolge artikel 8, eerste lid, 
7°. der Drankwet, dat immers toestaat, aan 
een verzoeker eene vergunning te verleenen, 
hoewel hem reeds eene vergunning voor den 
verkoop in een logement alleen aan logeer
gasten is verleend; dat zulks dan geenszins 
behoeft mede te brengen de intrekking der 
reeds verleende logementsvergunning en dat 
alleen artikel 28, 1°. ten deze behoort te worden 
toegepast, indien de logementsvergunning z,ou 
zijn verleend, nadat reeds de gewone vergunning 
door Burgemeester en Wethouders was ver
leend; 

Overwegende, dat Gedeputeerde Staten van 
Gelderland de intrekking van de door hun col
lege bij besluit van 12 Juni 1917 aan den ap
pellant verleende logementsvergunning, voor 
zoover de koffiekamer en de eetzaal betreft, 
doen steunen op artikel 28, 1°. juncto de ar
tikelen 9, l • lid en 8, 1° lid 6°. der Drankwet 
in verband met de omstandigheid, dat door 
Burgemeester en Wethourlers van Harderwijk 
voor deze lokaliteiten bij besluit van 14 Au
gustus 1917 vergunning is verleend voor den 
verkoop van sterken drank in het klein voor 
gebruik ter plaatse van verkoop ; 

dat Ged. Staten van Gelderland terecht, op 
de aangegeven grondPn de aan A. R. C. Hoede
ma,ker verleende logementsvergunning hebben 
ingetrokken ; 

Gezien de Drankwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met handhaving van het best,reden besluit 
van Ged. Staten van Gelderland van 16 Maart 
1926, n°. 202, het beroep ongegrond te ver
klaren. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nij
verheid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat met het rapport van voornoemden 
M',inister in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrüt zal worden gezonden aan 
den Raad van State, afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur. 

's-Gravenhage, den 13den December 1926. 
WILHELMINA. 

De Min. van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. SLOTEMA.KER DE BRUÏNE. 

(Uitgeg. 5 Jan. 1927.) 

No. 986 G. 

AFDEELING: 
VOLKSGEZONDHEID 's-Gravenhage, 9 Dec. 1926. 

Aan de Koningin" 
Eerbiedig bied ik Uwer Majesteit hierbij aan 

het advies van den Raad van State, afdeeling 

voor de geschillen van Bestuur, van 19/26 Mei 
1926, n°. 434, betreffende het beroep, ingesteld 
door A. H. C. Hoedemaker te Renkum, tegen 
het besluit van Ged. Staten van Gelderland van 
16 Maart 1926, no. 202, waarb~j zijn logements
vergunning, voor zoovee! bet,reft de koffiekamer 
(gelagkamer) en de eetzaal, is ingetrokken. 

Het bij dit advies gevoegde ontwerp-besluit 
luidt als volgt : 

Beschikkende op hi>t beroep, ingesteld door 
A. H. C. Hoedemaker te Renkum tegen het 
besluit van Ged. Staten van Gelderland van 
16 Maart 1926, n°. 202, waarbij zijn logements
vcrgunning, voor zooveel betreft de koffiekamer 
(gelagkamer) en de eet7aal is ingetrokken ; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 19 
Mei 1926, n°. 434; 

0.p de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid, Handel en Nijverheid van 

Overwegende, dat Gedeputeerde Staten van 
Gelderlarul bij besluit van 16 Maart 1926, n°. 
202, de donr hun college bij besluit van 12 Juni 
1917, n°. 83, aanA. H.C. Hoedemakerverleende 
logementsvergunning, geldende voor 3 lokali
teiten van het perceel Smeepoortstraat n°. 20 
te Harderwijk, met toepassing van artikel 28, 
1°. ju.ncto de art.ikelen 9, Je lid en 8, J• lid, der 
Drankwet. hebben ingetrokken voor zooveel 
betreft de koffiekamer (gelagkamer) en de eet
zaal, uit overweging dat voor deze lokaliteiten 
door Burgemeester en vVethouders eene drank
vergunning is verleend ; 

dat van het besluit van Ged. Staten A. H. C. 
Hoedemaker bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende dat, nadat hem reeds eene loge
mentsvergunning was v'3rleend, geheel over
eenkomstig de wet hem eene gewone ver
gunning voor verkoop van sterken drank door 
Burgemeester en Wethouders is verleend, en 
dit mogelijk was ingevolge artikel 8, eerste lid 
7°., der Drank'\\ et, dat immers toestaat, aan 
een verzoeker eene vergunning te verleenen, 
hoewel hem reeds eene vergunning voor den 
verkoop in een logement alleen aan logeergas
ten is verleend ; dat zulks dan geenszins be
hoeft mede te brengen de intrekking der reeds 
verleende logementsvergunning en dat alleen 
artikel 28, 1°., ten deze behoort te worden 
toegepast, indien de logementsvergunning zou 
zijn verleend, nadat reeds de gewone ver
gunning door Burgemeester en Wethouders 
was verleend ; 

Overwegende dat Gedeputeerde Staten van 
Gelderland de intrekking van de door bun 
college bij besluit van 12 Juni 1917 <1oan den 
appellant verleende logementsvergunning, voor 
zoover de koffiekamer en de eetzaal betreft, 
doen steunen op artikel 28, 1 °. juncto de al'ti
kelen 9, l • lid en 8, l • lid 6°., der Drankwet 
in verband, met de omstandigheid, dat door 
Burgemeester en Wethouders van Harderwijk 
voor deze lokaliteiten bij beslwt van 14 Au
gustus 1917 vergunning is verleend voor den 
verkoop van sterken drank in het klein voor 
gebruik ter plaatse van verkoop ; 

dat echter, daargelaten nog dat de hierbe
doelde door Burgemeester en Wethouders ver
leende .vergunning. door dit College bij besluit 
van 8 Februari 1926 is ingetrokken, van toe
passing van artikel 28, 1°. juncto artikel 8, 
l• lid 6°., der Drankwet in deze geen sprake 
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kan zijn, vermits ten tijde van de aanvrage 
der logementsvergunning, de vergunning door 
Burgemeester en Wethouders nog niet was 
verleend en mitsdien geen aanleiding tot wei
gering der logementsvergunning zou zijn ge
weest; 

Gezien de Drankwet: 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Geulerland van 16 Maart 1926, n°. 202, te ver
nietigen. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nij
verheid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, "aarv11,n afschrift zal worden gezonden 
aan den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur. 
re afdeeling overweegt hier, dat, toep Ge
deputeerde Staten van Gelderland op 12 Juni 
1917 de logementevergunning verleenden, nog 
geen gewone vergunnirg verleend was, en dat 
Gedeputeerde Staten derhalve geen reden tot 
weigering van de logementsvergunning hadden. 
'legen deze overweging heb ik echter dit bpzwaar 
("<"lk bezwaar ik ook aan de afcleeling kenbaar 
gemaakt heb), dat over het hoofd gezien is, dat 
voor toepassing van artikel 28, 1°. in verband 
met artikel 8, lid l, 6°., eerste en tweede lid, 
vooral in verband met artikel 9, lid l, n°. 1, 
niet noodig is, dat een vergunning ten tjjde 
van de aanvrage der logementsvergunning 
verleend was, daar artikel 28, 1°., spreekt van 
een omstandigheid, op grond waarvan, ware zij 
vroeger aanwezig geweest, een vergunning zou 
zijn geweigerd. Later opgekomen omstandig
heden, die, indien zij bij het verleenen van de 
vergunning aanwezig geweest waren, grond van 
weigering zouden zijn geweest, vormen dus 
een grond voor intrekking. 

Het zou dus, zoo gaf ik aan de afdeeling te 
kennen, geheel in strijd met de letter en de 
strekking van artikel 28, 1°. zijn, om te eischen, 
dat de omstandigheid, die zich later voordoet, 
aanwezig moet zijn geweest ten tijde van de 
aanvrage of het verleenen der vergunning. 

In haar nader advies merkt de afdeeling op, 
dat de wet uitdrukkelijk een uitzondering kent 
in artikel 8, lid 1, 6°., lid 3, welk lid het gelijk
tijdig bestaan van een logementsvergunning 
naast een gewone vergunning zou toestaan. 

Met deze opvatting van de afdeeling kan ik 
mij echter niet vereenigen. 

Het derde lid van artikel 8, lid l, 6°" laat 
toe, dat een gewone vergunning wordt verleend 
voor een localiteit, waarvoor reeds een loge
mentsvergunning was verleend. De wet heeft 
gewild, dat het bestaan van een logements
vergunning niet in den weg zou staan aan de 
verkrijging van een, meer omvattende, gewone 
vergunning. Dat daarbij de twee vergunningen 
eenigen tijd samen zouden bestaan, kon hier 
moeilijk worden voorkomen. Indien bepaald 
was, dat de aanvrager eerst zijn Jogementsver
gunning moet opgeven vóór hij in aanmerking 
kon komen voor een gewone vergunning voor 
dezelfde localiteit, zou hij, bij eventueele 
weigering van de gewone vergunning, zjjn Joge
mentsvergunning noodeloos verloren hebben. 
Hoewel dus in het systeem der wet een naast 
elkander bestaan van een gewone en een loge
mentsvergunning voor eenzelfde localiteit niet 
nitgesloten is, zoo beveelt de wet toch ook 
weer, dat aan dien toestand een einde warde 

gemaakt; krachtens artikel 28, 1°. juncto ar
tikel 9, lid l, 1°., moet nu de logementsvergun
ning worden ingetrokken, een bepaling, waar
tegen zich artikel 8, lid 1, 6°., !id 3. dat immers 
alleen de gelegenheid schept tot het verleenen 
van een gewone vergunning naast een bestaande 
!ogementsvergunning, niet verzet. 

Het hierbij eerbiedig ter bekrachtiging aan
geboden ontwerpbesluit heeft de strekking het 
beroep in verband met de hier gegeven be
schouwingen ongegrond te verklaren, met 
handhaving van het bestreden besluit van 
Gedeputeerde Staten van Gelderland. 
De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 

J. R. SLOTEMAKER DE BRUÏNE. 

13 Decemb6r 1926. BESLUIT tot vernietiging 
van het besluit van Gedeputeerde Staten 
van Utrecht van 18 Mei 1926, 2• Afdeeling 
n°. 982/633, waarbij is goedgekeurd het 
besluit van stemgerechtigde ingelanden van 
het Waterschap "Oudeland- en Indijk" van 
29 April 1926 inzake de toepassing van ver
haal krachtens artikel 137 der Pensioenwet 
1922 (Staatsblad n°. 240) op W. N. de 
Vrankrijker. S. 405. 

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

Financiën en van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw van 14 October 1926, n°. 143, Af
deeling Pensioenen en Eerediensten ; en van 
26 October 1926, n°. 7675, Afdeeling Binnen
landsch Bestuur, betreffende het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Utrecht van 18 Mei 
1926 2• Afdeeling, n°. 982/633, waarbij is 
goedgekeurd het besluit van stemgerechtigde 
ingelanden van het Waterschap "Oudeland- en 
Indijk" van 29 April 1926 om, krachtens 
artikel 137 van de Pensioenwet 1922 (Staatsblad 
n°. 240), van de bijdrage, bedoeld in artikel 135 
dier wet, te verhalen of te doen verhalen de 
helft op W . N. de Vrankrijker, gewezen secre
taris-penningmeester van dat Waterschap. 
voorzoover het betreft de termijnen, die na 
l Juli 1925 komen te vervallen en een vierde, 
voor zoover het betreft de termijnen, die vóór 
dien datum zijn vervallen ; 

Overwegende, dat Gedeputeerde Staten van 
Utrecht geen aanleiding hebben kunnen vinden, 
aan voormeld besluit hunne goedkeuring te 
onthouden ; dat toch naar hun oordeel, nu 
door het daartoe bevoegd orgaan van genoemd 
Waterschap vóór 1 Juli 1925 omtrent de toe
passing van verhaal krachtens artikel 137 der 
Pensioenwet geen beslissing is genbmen, van 
een wijziging eener beslissing, als waarop de 
eerste zin van artikel LXXXVIII der Wet van 
28 Mei 1925 (Staatsblad n°. 216) betrekking 
heeft, geen sprake kan zijn en bedoelde be
paling te dezer zake derhalve niet van toe
passing is; 

Overwegende, dat eene dergelijke opvatting, 
afgezien van de onbillijke en onlogische gevol
gen, die daaruit zouden voortvloeien - immers 
zouden lichamen, welke reeds vroeger een be
slissing tot verhaal van inkoopsommen namen, 
in ongunstiger toestand verkeeren, dan de Ji. 
chamen, die nog geen beslissing te dezen aanzien 
hadden ~enomen, inzooverre dezen niet, en 
genen wel aan den datum van 1 September 
1925 zouden gebonden zijn - ingaat tegen de 
bedoeling van den wetgever ; . 
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dat zulks blijkt uit het verband, hetwelk 
bestaat tusschen de artikelen LXXXVIII en 
LXII van de wet van 28 Mei 1925 (S taatsblad 
n°. 216) ; 

dat de intrekking van de in laatstgenoemd 
a rt.ikel bedoelde verklaring kon geschieden 
vóór 1 Juli 1926; 

dat deze termijn is gekozen, opdat de betrok
kenen, alvorens omtrent de intreklcing dier 
verklaring t e beslissen, gelegenheid zouden 
hebben af te wachten, welke bepalingen de 
bevoegde organen t e hunnen opzichte vóór 
1 September 1925 zouden treffen ; 

dat de termij nstelling in genoemd artikel 
LXII derhalve zonder zin zou zijn, indien ook 
nà 1 Septem her 1925 in den terzake van het 
verhaal oestaanden toestand nog verandering 
zou kunnen intreden ; 

Overwegende, dat blijkens de stukken het 
Waterschap "Oudeland- en Indijk" vóór 1 J uli 
1925 geen beslissing nopens het verhaal krach
tens artikel 137 der P ensioenwet 1922 (Staats
blad n°. 240), op W. . de Vrankrijker heeft 
genomen ; 

dat dit niet verhalen moet worden aange
merkt als eene beslissing in artikel LX XXVIII 
der wet van 28 Mei 1925 (Staatsblad n°. 216) 
bedoeld ; 

dat wijziging van deze beslissing krachtens 
laatstgenoemde wetsbepaling vóór 1 September 
1925 had behooren te geschieden; 

dat. nu zulks eerst op 29 April 1926 is ge
schied, Gedeputeerde Staten van Utreûit hunne 
goedkeuring aan het besluit van stemgerechtigde 
ingelanden van het Waterschap "Oudeland en 
Indijk" van 2!) .1\ pril 1926 niet hadden mogen 
verleenen ; 

dat mitsdien bovenvermeld besluit van Ge
deputeerde Staten van Utrecht in strijd is met 
artikel LXXXVIII van de wet van 28 Mei 1925 
( Staatsblad n°. 216) ; 

Gelet op artikel 166 der Provinciale wet ; 
Den R aad van State gehoord (advies van 

9 November 1926, n°. 17) ; 
Gezien het nader rapport van Onze Ministers 

van Financiën en Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw, van 15 November 1926, n°. 47, Af
deeling PE>nsioenen en Eerediensten; en van 
9 Decemher 1926. n°. 8906, Afdeeling Binnen
landsch Bestuur : 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
bovenvermeld besluit van Gedeputeerde 

Stat en van Utrecht t e vernietigen wegens strijd 
met de wet. 

Onze Mîaister van Financiën is belast met 
de uitvoering van clit, besluit , dat in het S taats
blad geplaatst en waarvan afschrift aan den 
R aad van Stat<l zal worden gez •oden . 

's -Gravenhage, den l3den December 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën , DE GEER. 
De Min. van Binnenl. Zaken en L!mdbouw, 

J . B. KAN. 
(Uitgeg. 30 Dec. 1926.) 

13 December 1926. R ONDSCHRIJVEN van den 
Minister van Binnenland che Zaken en 
Landb. aan H eeren Burgemeesters, be
treffende vogelbescherming. 

Het kan wel algemeen bekend geacht worden, 
dat in den winter een buitengewone hoeveelheid 
roofvogels, vooral buizerden, torenvalken en 

uilen . in ons lan<l een tijdelijk ve rblijf vinden. 
H et is duidelijk, da t dit verblijf wijst op de 
aanwezigheid van voedselbronnen, waaru it 
deze vogels zich voldoende kunnen voeden ; 
dat er gewoonlijk r uimschoots e:enoe/!' is, kan 
worden opgemaakt uit den we1stand waarin 
bemachtigde exempla ren gewoonlijk worden 
aangetroffen. H et voedsel dezer vogels bestaat 
voor een zeer belangrijk deel uit muizen en 
musschen, die dus 's winters in wel zeer ruim 
aantal aanwezig moeten zijn. 

De aanwezigheid van een groot aantal deze r 
en andere vogels mag derhalve op zichzelf 
nooit een reden zijn om aan hun be chernung 
minder zorg t e wijden. Integendeel behoort 
zij te leiden tot de overweging, dat deze vogels 
wel zeer noodig zouden kunnen zijn wegens 
een beginnende, door den mensch mogelijk nog 
niet opgemerkte vermeerdering van musschen, 
muizen, r upsen en dergelijke. 

Toch wordt sedert lang op de bovengenoemde 
vogelsoorten jacht a itgeoefend met allerlei 
middelen, zoowel met het geweer als met de 
klem, en komen daarover van den kant van 
den landbouw ta lrijke en ernst;ge klachten in. 

Dat bij deze jacht geen onderscheid tusschen 
de doortrekkende vogels en de Nederlandsche 
standvogels kan worden gemaakt, behoeft 
geen betoog. Evenmin behoeft het nadere 
toelichting, da t daa rbij de na tuurlijke toest an
den zeer ernstig uit hun evenwicht worden ge
bracht, zoodat speciaal de muizen zich meerma
len t ot een plaag kunnen ontwikkelen, die dan 
andere m;ddelen tot staan moet worden ge
bracht . Bij een onderzoek t .a.v. kerkuilen, b.v. 
werd gevonden, dat zij zich gevoed hadden 
met: 

9084 spitsmuizen, 
7764 veldmuizen, 
1575 mu schen, 

41 spreeuwen, 
72 ratten, 
70 kleine vogels en andere dieren. 

Bij de t e~enwoordige toestanden van do 
zich steeds mtbreidende cult ivee1·ing van onzen 
bodem schijnt het in de meeste gevall en uit
gesloten, dat domicilies (tl. w. z. gebieden, die 
de vaste of regelmatige woonplaats van bepaal
de vogels zijn), die van hun groote vogels zijn 
beroofd, vooral van uilen en buizerden, opnieuw 
kunnen worden bezet. Daartoe ontbreken de 
benoodigde overschotten van jonge vogels. 
Want ook deze hebben in sterke mate van ver
n ieling t e lijden. T n zeer vele gevallen zijn 
daa rom de gevolgen van het wegnemen der 
oude vogels voor de naaste omgeving onherstel
baar. 

Terwijl van ver chillende beheerders va n 
terreinen de medewerking wordt mgeroepen, 
moge ik ook U dringend aanbevelen voorzicht ig 
t e zijn in de uitreiking van vergunningen 
krachtens art. 9 der Vogelwet 1912, óók t .o.v. 
niet beschermde soorten, en deze uitsluitend 
te ve rleenen voor bepaalde vogelsoorten, voor 
dat bepaalde tijdvak waarin deze zoodanige 
schade aanrichten, dat er t egen moet worden 
opgetreden en voor die bepaald omschreven 
t erreinen waar zulks het geval is. 

Alleen tot bestrijding van niet beschermde 
soorten zou, indien deze als een plaag optreden, 
hiervan afgeweken en een vergunnmg tot het 
dooden van d ie vogels ook op naburige t erreinen 
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en voor langeren tijd gegeven kunnen word en. 
Dan echter alleen aan bepaa,ld betrouwbare 
personen en toch ook nooit langer dan met het 
oog op de schade noodig geacht moet worden 
en in geen geval langer dan één jaar. 

Bij het beoo0deelen van de schade moet- niet 
verzmmd worden zich rek enschap t e geven van 
het nut dat dezelfde vogelsoort - zij het wellicht 
in een ander jaargetijde, of voor andere grondge
bruikers of voor naburige gemeenten - voor 
land-, tuin- of boschbouw heeft. ; inzonderheid 
geldt di t v o o r uilen, buize rden en t orenva lken. 
Ik geef U in overweging te dezer zake overleg 
t e plegen met Uw ambtgenooten in p.aburige 
gemeenten, of voorlichting te vragen aap. den 
Commissaris der Koningin in Uwe provincie of 
van den inspecteur, hoofd van plantenziekten
kundigen dienst, t e Wageningen, alwaar een 
ornithologische afdeeling is gevestigd. 

Uwe krachtige en zorgvuldige medewerking 
in deze met toezicht op de naleving der wet telijke 
voorschriften zal ongetwijfeld ten goede komen 
aan de welvaart in Uwe gemeente en haar 
omgeving. 

(B.) 

14 December 1926. KONINKLIJK BESLUIT. 
Toepassing van a rt. 72 der Lager-Onder

wijswet. Aanschaffing van leermiddelen. 
De bewoordingen van het a r tikel geven 

geen aanleiding om onderscheid t e maken 
naar gelang het betreft vernieuwing van 
reeds aanwezige leermiddelen, aanschaf
fing voor het eerst van nieuwe leermiddelen 
of aanschaffing in verband met de uit brei
d ing van het aantal leerlingen. 

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

den R aad der Gemeente Ooststellingwerf, t egen 
het beslmt van Gedeputeerde Staten van 
Friesland van 2 Juli 1926, n°. 120, 2de afdeeling 
F ., waarbij met vernietiging, voor zooveel 
noodig, van zijne besluiten van 12 November 
1925, nos. 12a , 12b en 12c, iA bepaald, dat naar 
aanleiding van de door het Bestuur der Vereeni
ging tot sticht ing en instandhouding van scho
len met den Bijbel te Haulerwijk krachtens 
a rtikel 72 der Lager-onderwij swet 1920 inge
diende ve rzoeken alsnog medewerking behoort 
t e worden verleend tot de aan chaffing van de 
benoodigde leerm:ddelen ten behoeve van de 
bijzondere scholen nos. 8, 318 en 438 aldaar; 

Den R aad van Sta te, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
24 November 1926, n°. 1041; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
9 December 1926, n°. 13968 afdeeling Lager
Onderwij -Financieel; 

Overwegende, da t de Raad der Gemeente 
Ooststellingwerf in zijne vergadering van 12 
November 1925 afwijzend heeft beschikt op de 
aanvragen van het bestuur der vereeniging tot 
stichting en instandhouding van scholen met 
den Bijbel t e Haulerwijk, om de benoodigd e 
gelden beschikbaar t e st ellen o.m. voor het 
aanschaffen van een kaart van Europa, t en 
behoeve van de scholen p.os. 8 en 438 en even
eens van een kaart van Europa, benevens 10 
bijbels, 7 schoolatlassen voor Nederland, 7 
t eekenatlassen van Europa, 6 lee boeken Jaap 

Holm en z'n vr ienden ep. 6 leesboeken Bloer 
9 en 10, tep. behoeve van de school n°. 318 ; 
dat, nadat het schoolbestuur bij Gedeputeerd e 
Sta ten van Friesland in beroep was gegaan, dit 
college bij besluit van 2 Juli 1926, n°. 120, 
2de afdeeling F., met vernietiging, voor zooveel 
noodig, van de bestreden raadsbesluiten heeft 
beslist, dat de gevraagde medewerking alFnog 
behoort t e worden verleend ; dat dit besluit 
berust op de overweging, dat volgens het 
schoolbest uur de reeds aanwezige kaarten van 
Europa onvolledi ge kaarten m e t d e oude g rens
indeeling zijn, slechts bruikbaar als overzichts
kaarten bij repetities, terwijl voor het onderwijs 
in elke der scholep. noodig is een kaart van 
Europa , welke van ieder land afzonderlijk een 
duidelijk en eenigszins volledig beeld geeft ·ell 
eene aanduiding van de nieuwe grenzen behelst, 
eischen, waaraan de aanwezige exemplaren 
niet voldoen ; dat bij de opening op 1 Februari 
1920 van de school n°. 318 deze school 50 
leerlingen telde, welk getal onderscheidelijk 
in 1921, 1922, 1923, 1924 en 1925, tot 58, 64, 
69, 79 en 85 •t eeg ; dat aanvankelijk werden 
aangeschaft l 2 bijbels en deze voorraad inds
dien niet is uitgebreid ; dat krachtens de arti
kelen 72 e.v. der wet, de gemeente gehou<len 
is tot het verstrekken van gelden, o.m. voor de 
aanAchaffing van leer- en hulpmiddelen door 
bijzondere schoolbesturen, t erwijl ingevolge 
artikel 101, eerste lid, de gemeente aan zooda
nige besturen ve rgoedt de jaa rlijksche kosten 
van instandhouding, waaronder volgens bet 
vijfde lid, behelzende eene verwijzing naar 
artikel 55/, geacht moeten worden begrepen 
te zijn o.m. ui tgaven wegens het aanscbaffen 
van leermiddelen ; dat het onderling verband 
der a rtikelen 72 en 101 er op wijst, dat de 
art ikelen 72 e.v. betrekking hebben op de 
buitengewone - en a rtikel 101 op de gewone 
uitgaven; dat uitgaven voor vernieuwing van 
reeds aanwezige leermiddelen in het algemeen 
onder de gewone en die wegens aanscb affing 
voor het eerst van nieuwe leermiddelen, gelijk bij 
On~ besluit van 17 December 1924 n°. 15, 
is beslist, onder de buitep.gewone, langs den 
weg van artikel 72 der Lager-onderwijswet bij 
de gemeentebesturen aan te vragen uitgaven 
moeten wórden gerangschikt ; dat blijkens het 
voorgaande aan de bijzondere scholen met 
den Bij bel nos. 8, 318 en 438, t e H aulerwijk, 
eene voor het onder·wijs in de aardrijkskunde 
onontbeerlijke, ee,nigszins volledige kaart van 
Europa, bevattende eene aanduidin~ van de 
jmst e door den wereldoorlog zoo dier mgrijpen
de gewijzigde grenzen niet aanwezig is en de 
aan t e koopen kaarten derhalve niet gezegd 
kunnen worden te moeten dienen ter vervan
ging van reeds aanwezige exempla ren, dat van 
vernieuwing evenmin kan worden gesproken 
ten opzichte van de aan t e schaffen bijbels, 
noch met betrekkin~ tot de door de stijging 
van het leerlingenmjfer der school n°. 318 
noodig geworden aankoop van zeven schoolat
lassen, 7 teekenatlassen en 2 x 6 leesboeken ; 
dat het hier dus betreft aanschaffing van leer
middelen voor de eerste maal, voor welke 
aanschaffing het schoolbestuur terecht krach
tens artikel 72 der Lager-onderwijswet de 
medewerking van den R aad heeft gevraagd ; 
dat, waar aan de wettelijke vereischten was 
voldaan, de Raad, ingevolge artikel 75, tweede 
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lid, zijne medewerking niet, had mogen weigeren; 
dat van het besluit van Gedeputeerde Staten 
de Raad der Gemeente Oosst el!ingwerf bij Ons 
in beroep is gekomen , aanvoerende, dat, wat 
de kaarten van Europa betreft, het hier geldt 
aanschaffing van nieuwe kaa r ten ter vervanging 
van niet m eer geschikte exempla ren, alzoo 
vernieuwing van reeds aanwezige leermiddelen, 
welke ook volgens Gedeputeerde Staten be
kostigd moeten worden 1.üt de exploitatiever
goeding ; dat - t enzij eene nieuwe m ethode 
wordt ingevoerd - toch wel nimmer tot ver
nieuwing za l worden over~egaan, zoolang de 
oude leermiddelen nog bruikbaar zijn ; dat de 
redenen, waarom deze niet meer bruikbaar 
zijn , hetzij omdat ze versleten zijn, het zij 
omdat ze nie t m eer "bij " zijn, niet s afdoet 
aan het feit, dat vernieuwing plaats heeft van 
reeds aanwezige leermiddelen ; dat hier dan 
ook geen sprake is van aanschaffing voor de 
eerste maal ; dat volgens d e meening van de 
Redactie van "School en Wet" d e kost en van 
vervanging van eene landkaart, welke niet 
meer "bij " is, dienen te worden betaald uit 
de vergoeding ex artikel 101 der Lager -onderwijs
wet 1920 ; dat ook de R edactie van de Gemeen
testem van oordeel is, dat de kost en van 
aanschaffing o.a. van nieuwe landkaarten 
t ijdens het grbruik der school dienen te worden 
bestreden uit die vergoeding ; dat , zoo d e 
door Gedeputeerde Staten gehuliligde leer 
wordt doorgevoerd , feitelijk voor elk nieuw 
boekje a rtikel 72 kan worden toegepast, als 
maar aanget oond kan worden , dat een gelijk 
exemplaa r, dat is te zeggen van denzelfden druk, 
zoo deze niet precies gelijk is aa11 de vorige 
uitgaaf, nog niét aanwezig is ; dat t och beweerd 
kan worden dat eene oudere druk niet meer 
bruikbaar is ; dat dit nimmer de bedoeling 
der wet kan zijn geweest, daar dan de bijzondere 
scholen schromelijk bevoorrecht zouden worden 
boven de openba re, omdat de vergoeding 
ex artikel 101 immers wordt berekend naar de 
uitgaven o.a . van het aanschaffen en onder
houden van schoolboeken , leermiddelen • en 
schoolbehoeften (waaronder ook zijn begrepe;n 
tie kost en va n nieuwe schoolkaarten in be
staande schol en) voor het openbaar lager onder
wijs ; dat bovendien moeilijk valt te cont rolee
ren welke leermiddelen bij de opening der 
school zijn aangescha ft ; dat, wat aangaat de 
aanschaffing van 10 bijbels enz. voor de school 
n°. 318, gemeend wordt, dat deze geen nood 
zakelijk gevolg is van d e uitbreiding van het 
aantal leerlingen, althans niet van uitbreiding 
in den laatsten tijd, omdat het aantal leerlingen 
ten tijde van d e aanvraag slechts weinig (7) 
verschilde met dat van een jaar te voren ; 
dat weliswaa r thans door het bestuur der 
school wordt aangetoond, dat sedert de opening 
dezer inrichting o:p 1 F ebrua ri 1920 het leer
lingen-aanta l geleidelijk is gestegen van 50 
tot 85, doch da t in verband daarmede d e 
vraag rijst, waa rom dan niet veel eerder d e 
hierbedoelde leermiddelen zijn aangeschaft ; 
dat het ook niet in overeenstemming m et den 
geest der wet kan zijn, dat bij elke toeneming 
van het leerlingenta l - zij het ook nog zoo 
geringe - voor het verkrijgen van leermiddelen 
een beroep kan worden gedaan op a rtikel 72 ; 

0. dat artikel 72 der lager-onderwijswet 1920 
aan het bestuur eener rechtspersoonlijkheid 

bezittende inst elling of vereeniging o.m. de 
bevoegdheid geeft aan den gem eenteraad de 
geld en aan t e vragen, benooiligd voor de 
aanschaffing van nieuwe schoolmeubelen, d e 
leer- en hulpmiddelen daaronder begrepen ; 
dat de bewoordingen van het wet sar t ikel geen 
aanleiding geven, om onderscheid t e maken 
naar gelang het betreft vernieuwing van reeds 
aanwezige leermiddelen, aanschaffing voor het 
eerst van nieuwe leermiddelen of aanschaffing 
in verband met de uitbreiding van het aantal 
leerlingen ; dat de aangevraagde leermiddelen 
kunnen worden geacht te behooren t ot die, 
welke nooilig zijn ter voldoening aan de normale 
e;schen, aan het geven van gewoon lager 
onderwijs te stellen, terwijl aan de vereischten 
V fl,ll a rtikel 73 voldaan is; d at Gedeputeerde 
Stat en van Frie land mitsilien bij hun bestred en 
besluit t erecht hebben beslist, da t de Raad 
de gevraagde medewerking overeenkomstig het 
bepaalde in a r t ikel 75, lid 2, der Lager-onder
wiJswet 1920 had behooren t e verleenen ; 

Gezien de Lager-onderwij swet 1920 ; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond t e verkla ren. 
Onze Minister van Onderwij s, Kunst en en 

Wet enschappen is belast met de 1iitvoering 
van dit besluit, waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raa d van Sta t e, Afdeeling 
voor de Ge chillen van Bestuur. 

's-Gravenhage, den 14 December 1926. 
WILHELMINA. 

De M in. v. Onderw. , K unsten en Wetenschapp., 
W ASZINK . 

(B.) 

14 December 1926. K ONINKLIJK BESlJUIT. 
E en onderwijzer, verbonden geweest 

aan een school, op welke van toepassing 
was d e in art. 206 viefde lid genoemde 
uitsluit ingsbepaling van art. 59se:i:ies eerst e 
lid a der wet van 1878, die dus niet in 
aanmerking komt voor de rijksverlloeding 
krach tens a r t . 97 en derha lve met was 
eene school als bedoeld in a rt. 88, behoort 
niet t ot de onderwijzers, in a r t . 125 bedoeld, 
en komt dus voor wachtgeld niet in aan-
m erking. · 

WIJ WILHELMINA, EN7,. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

J . J. Nuijten, gewezen hoofd eener bijzondere 
lagere school t e Nijmegen, tegen de beslissing 
van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wet enschappen van 4 Augustus 1926, no. 
8915, Afd. L. 0. F ., waarbij ziine aanvraag 
om wachtgeld is afgewezen ; " 

Den R aad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
17 November 1926, n°. 967: 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwij8, Kunsten en Wetenschappen van 
9 December 1926, n°. 13657, Afd. L. 0. F.; 

0. dat Onze Minister van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen bij besluit van 4 
Augustus 1926, n°. 8915, afd. L. 0. F., aan 
J. J . Nuijten, gewezen hoofd der bijzondere 
lagere school aan den · Bergendalsche weg 81 
te Nijmegen te kennen heeft gegeven, da t de 
wet niet t oelaat te voldoen aan zijn verzoek, 
om hem, in verband met het hem wegens 
opheffing van ilie school met ingang van 17 
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Juli 1926 verleend ontslag, in het genot van , 
wachtgeld te stellen, uit overweging dat op 
de school van toepassing is de in artikel 206, 
vierde lid, der Lager-Onderwijswet 1920 ge
noemde uitsluitingsbepaling van art. 59sexies, 
eerste lid a, der wet van 1878 ; dat deze school 
volgens die bep~-liilg ook over 1926 niet in 
aanmerking komt voor de R ijksvergoeding, 
bedoeld in art. 97, der Lager-Onderwijswet 
Hl20 en dus op 17 Juli 1926 niet was eene 
school, als bedoeld in art .. 88 der Lager-Onder
wjjswet 1920; dat mitsdien de adressant niet 
behoort tot de onderwijzers, bedoeld in art. 125 
dezer wet; 

dat van dit besluit J. J. Nuijten te Nij
megen, bij Ons in beroep is gekomen, aan
voerende, dat hij van 17 September 1901 tot 
1 September 1911 onderwijzer en van 1 Septem
ber 1911 tot dit ja<ir hoofd der bijzondere 
la~ere school voor gewoon fager onderwijs te 
Nijmegen, Bergendalscheweg 81 (4• onder
wijsafdeeling Canisius-college) was; dat jaren 
Jan~ deze school heeft voldaan aan de hij de 
wet gestelde eischen om in aanmerking te 
komen voor subsidie; dat deze subsidie niet 
werd verleend over de jaren 1925 en l!J2ö 
daar het vereiscb.te aantal leerlingen niet aan
wezig was ; dat het bestuur niet aanstonds de 
school heeft opgeheven, èn omdat het in de 
meening verkeerde, dat wel subsidie zou ver
leend worden, èn omdat het verwachtte, dat 
het aantal leerlingen weer zou sttigen ; dat hij, 
die reeds 25 jaar lang aan deze school verbon
den was, thans geheet buiten zijn schuld buiten 
betrekking is ; dat hij de zorg voor een gezin 
van acht minderjarige kinderen heeft ; d;.t 
hij was verbonden aan eene school, als bedoeld 
in art . 88 der Lager-Onderwijswet, welke school 
als dusdanig opgehouden heeft te bestaan 
anderhalf jaar geleden, weshalve hij recht op 
wachtgeld heeft ; dat het daarbij onverschillig 
is, of hij nog anderhalf jaar aan eene school, 
die niet aan art . 88 beantwoordde, onderwijs 
gaf ; dat hij gedurende dien tijd wel inkomsten 
had, zoodat gedurende die jaren voor wacht
geld geen termen waren, doch dat, nu echter 
ook deze betrekking vervallen is, zijns inziens 
zijn recht op wachtgeld volgens artikel 88 
herleeft; · 

0. dat blijkens de overgelegde stukken de 
onderhavige school op 17 Juli 1926 niet was 
eene school, als bedoeld in art. 88 der Lager
Onderwijswet 1920; 

dat mitsdien art. 125 der wet niet op den 
appellant van toepassing is en Onze Minister 
terPcht appellants verzoek om toekenning van 
wachtgeld heeft afgewezen ; 

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

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

Wetenschappen is belast enz. (A. B.) 

14 December 1926. CENTRALE RAAD VAN 
BEROEP. 

Al moge klager, die met ingang van 1 
April 1925 eervol ontslagen is als leeraar 
aan de Gemeente Avondschool voor 
Handwerkslieden en met ingang van dien 
datum door de Vereeniging "de Ambachts
school" tot leeraar aan de Avondschool 

voor handwerkslieden in vasten dienst 
is benoemd, niet dadelijk van zijn voor
nemen om voor zijn benoeming als leeraar 
aan . laatstbedoelde avondschool te be
danken gevolg hebben gegeven, maar aan 
die school als gevolg van zijn bereidwillig
heid om het Bestuur te helpen les hebben 
gegeven, hij kan daardoor niet worden 
geacht met ingang van 1 April 1925 als 
leeraar aan die school te zijn overgegaan. 
Derhalve heeft hij, nu de gemeenteschool 
met ingang van dien datum is opgeheven, 
recht op pensioen als bedoeld in het oor
spronkelijk tweede lid van art. 48. 

De Centrale Raad van Beroep heeft de vol
gende uitspraak gegeven in zake: 

X, wonende t e Y, klager, in persoon t er open
bare terechtzitting van 9 November 1926 ver
sohenen, 

tegen: 
den Pensioenraad, verweerder, voor welken ter 
openbare terechtzitting als gemachtigde is 
opgetreden: M. J. Jansen, hoofdcommies bij 
dien Raad, wonende te 's-Gravenhage. 

De Centrale Raad van Beroep ; 
Gezien de stukken en gehoord de bovenge

noemde' personen, alsmede als getuigen-deskun
digen ter openbare terechtzitting . van 23 No
vember 1926 H. F. Covens en J. C. Konings 
berger, respectievelijk Directeur en Admini
strateur der Ambachtsschool en Avondsehool 
voor HandwerkgJieden te Arnhem, beiden 
wonende aldaar ; 

Wat aangaat de feiten van het twistged,.ng: 
0. dat verweerder bij beslissing van 9 Febru

art 1026 de aanvrage van klager - gewezen 
leeraar aan de Gemeentelijke Avondschool 
voor Handwerkslieden te Arnhem - om pen
sioen heeft afgewezen, daarbij overwegende : 

dat belanghebbende met ingang van 1 April 
1926, wegens overdracht van genoemde school. 
aan de vereeniging "de Ambachtsschool" te 
Arnhem, eervol is ontslagen ; 

dat hij echter met ingang van dien datum 
als leeraar in vasten dienst bij de onder het 
bestuur der vereeniging staande Avondschool 
voor Handwerkslieden is overgegaan ; 

dat hij in laatstgenoemde betrekking, die te 
beschouwen is als eene voortzetting van de 
eerste, ambtenaar in den zin der Pensioenwet 
1922 is gebleven, zoodat er van opheffing van 
zijne betrekking geen sprake is ; 

dat dus het 2e lid van art. 48 van de Pensi
oenwet 1922, S. 240, zooals deze luidde voor 
de wijziging bij de wet van 28 Mei 1925, S. 216 -
aan welke bepaliilg hij zijn recht op pensioen zou 
moeten ontleenen - in het onderhavige geval 
niet van toepassing is ; 

dat hij derhalve geen recht op pensioen heeft; 
0 . dat klager tegen voormelde bEslissing 

bij den Pensioenraad tijdig een bezwaarschrift 
heeft ingediend en daarbij in hoofdzaak hee~ 
betoogd: 

dat hij niet met ingang van 1 April 1925 
na zijn eervol ontslag aan de Gemeente-Avond
school voor Handwerkslieden te Arnhem is 
overgegaan naar de Vereeniging "de Ambacht
school" aldaar, maar uitdrukkelijk heeft ver
klaard deze betrekking te zullen vervullen 
onder voorbe~oud, dat dit beschouwd moet 
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worden als noodhulp zooiang de pensioen
aanvraag is onderzoek is; 

dat den heer W. te A. voor gelijke betrekking 
wel pensioen is verleend, waardoor de gelijke 
recht en en plichten van dezelfde ambtenaren 
onder dezelfde omstandigheden verschillend 
door <len Pensioenraad worden beoordeeld ; 

0. dat verweerder vervolgens bij beslissing 
van 25 Mei 1926 voormelde bezwaren ongegrond 
heeft verklaard, daarbij overwegende : 

dat reclamant niet ontkent, dat hij na zijn 
ontslag als leeraar aan de gemeente~ike avond
school, zij het onder voorbehoud, in de betrek
king van leeraar aan de avondschool voor hand
werkslieden der Vereemging "de Ambachts
school" te Arnhem is overgegaan; 

dat de omstandigheid dat aan een ander 
oud-leeraar dier avondschool - die bovendien 
de hem aangeboden betrekking met aanvaard
de - wel pensioen is toegekend, voor de beoor
deeling van reclamant's recht op pensioen met 
ter zake doet ; 

0. dat klager tegen voormelde beslissing van 
25 Mei 1926 tijdig in beroep is gekomen en bij 
klaagschrift zijne aanspraken op pensioen heeft 
staande gehouden en daartoe nog in hoofdzaak 
heeft aangevoerd ; 

dat hem is gevraagd hangende de p!)nsioen
aanvraag uit gemelde betrekking om, gelijk 
steeds aan de Ambachtsschool gebruikelijk is, 
tijdelijk deze betrekking waar te nemen, opdat 
naa.r aanleiding van de pensioenaanvraag 
dan verdere maatregelen i:1 't belang van het 
onderwijs konden worden genomen ; 

0. dat verweerder bij contra-memorie heeft 
betoogd: 

Appellant zon, ook indirn hij van het bestuur 
der vereeniging "de Ambachtsschool" eene 
tjjdelijke benoeming tot leeraar in vakteekenen 
voor smeden aan de avondschool voor hand
werkslieden had ontvangen, in dezelfde betrek
king. in dienst van een ander lichaam ambtenaar 
in den zin der Pensioenwet 1923 zijn gebleven, 
zoodat ook dan van ontslag wegens opheffing 
van die betrekking van leeraar geen sprake ge
weest zou zijn. Doch zijne benoeming met in
gang van 1 April 1925, datum van ingang van 
zijn ontslag uit den gemeente-dienst, was niet 
eene tijdelijke, maar eene vaste. 

Dat hij op verzoek van dat bestuur in dienst 
der vereeniging overgegaan is, doet hier niet 
ter zake; . 

In rechte: 
0. dat op grond van den inhoud der _proces

stukken voor dezen Raad vaststaat, dat klager 
bij besluit van den Raad der gemeente Arnhem, 
d .d. 16 Maart 1925 rr.et ingang van 1 April 
1925 eervol ontslag is verleend als leeraar in 
het vakteekenen voor smeden aan de Gemeente
Avondschool voor Handwerkslieden te Arnhem, 
wegens overdracht van die school aan de Ver
eeniging "de Ambachtsschool" aldaar ; 

VoortR dat klager met ingapg van laatst
genoemden datum bij besluit van voormelde 
Vereeniging, d .d. 30 Maart 1925 is benoemd tot 
leeraar in het vakteekenen voor smeden aan 
de Avondschool voor Handswerkslieden, staan
de onder het beheer van die Vereeniging, in 
vasten dienst t egen eene jaarwedde volgens het 
desbetreffend Koninkliik besluit ; 

0. dat thans behoort te worden beslist of 
klager ter zake van voornoemd ontslag aan-

spraak op pensioen aan art. 48, tweede lid, 
der Pensioenwet 1922, S. 240, zooals het luidde 
vóór de wijziging bij de wet van 29 Mei 1925, 
S. 216, kan ontleenen (z.g.n. wachtgeldpensi
oen); 

ó. dienaangaande dat, blijkens de verklarin
gen ter terechtzitting der beide voornoemde 
getuigen-deskundigen, klager al reeds dadelijk 
na den overgang der school voornemens was 
voor eene benoeming door het Bestuur der 
Vereeniging "de Ambachtsschool" als leeraar 
aan die school t e bedanken en eene aanvrage 
om pensioen in t e dienen en dit voornemen niet 
eerst later bij hem is opgekomen, omdat hij 
alleen aan de Gemeente-School wilde werkzaam 
blijven, maar niet aan de Avondschool der 
meergenoemde Vereeniging wilde overgaan; 

dat hij op zijne benoeming tot leuaar aan 
die Avondschool niet in dien zin heeft gerea
geerd, dat hij evenals zijn college W. schriftelijk 
voor zijne benoeming heeft bedankt en niet als 
laatstgenoemde op die school geen les heeft 
gegeven, maar dat hij het Bestuur dier Vereeni
ging niet in moeilijkheden wilde brengen door 
dade~jk te bedanken en het daarom wilde helpen 
door op die Avondschool nog eenigen tijd les 
te geven in de veronderstelling, dat op zijn in 
te zenden aanvrage om pensioen wel in October 
1925 - op welk tijdstip de vacantie der school, 
welke loopt van April tot October eindigt -
zou zijn beslist ; 

0. dat deze Raad, op grond van het voren
staande, van oordeel is, dat klager, al moge 
hij niet dadelijk aan zijn voornemen om voor 
zijne benoeming als leeraar aan de onder het 
Bestuur der Vereeniging "df- Ambachtsschool" 
staande Avondschool op de daarvoor gebruike
lijke wijze te bedanken gevolg hebben gegeven, 
maar aan die school nog eenigen tijd als gevolg 
van zijne bereidwilligheid om voormeld Bestuur 
t e helpen les hebben gegeven, daardoor niet kan 
worden geacht met ingang van 1 April 1925 
als leeraar bij die school te zijn overgegaan ; 

0: toch dat de Raad zijn werkzaam blijven 
aan de Avondschool beschouwt als voort te 
vloeien uit zijn vóór 1 April 1926 aan die school 
bekleede leeraarsambt in verband met de door 
zijn leeraarschap aan de Ambachtsschool tus
schen de bedoelde Vereeniging en hem sedert 
jaren bestaande betrekking ; 

0. dat wel is waar ook de onzekerheid, of hij 
ter zake op pensioen aanspraak zou kunnen 
maken op den gang van zaken van invloed is 
geweest en hij niet als zijn collega W. dadelijk 
met ingang van 1 April 1925 heeft opgehouden 
aan de Avondschool les t e geven, maar deze 
voorzichtigheid hem bij de bestaande onzeker
heid omtrent de uit d( Pensioenwet 1922 voort
vloeiende pensioensaanspraken redelijkerwijze· 
niet valt aan te rekenen en daaruit t e besluiten, 
dat hij in strijd met zijn bedoeling zou hebben 
gehandeld; 

0 . dat hij dus geacht moet worden op grond 
van de opheffing van de Gemeente-Avondschool 
zijne betrekking daaraan met. ingan~ van I April 
1925 te hebben verloren, zoodat hiJ met ingang 
van dezen datum recht heeft op pensioen als 
bedoeld bij voormeld art. 48, 2" lid, der Pensioen
wet 1922, S.240, vermits hij ook overigens voldoet 
aan de bij dat artikel gestelde voorwaarden ; 

Rechtdoende in naam der Koningin : 
Vernietigt de voormelde beslissingen ; 
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Verstaat, dat klager met ingang van 1 April 
1925 recht heeft op pensioen, als bedoeld bij 
art. 48, tweede lid, der Pensioenwet 1922, S. 240, 
zooals dit luidde vóór de wijziging bij de wet 
van 26 Mf.i 1925, S. 216 en dat de Pensioenraad 
het bedrag van het pensioen alsnog nader zal 
hebben vast te stellen. (A. B.) 

14 December 1926. CENTRALE RAAD VAN 
BEROEP. 

Weliswaar kan de P ensioenraad niet 
aan een uitdrukkelijke wetsbepaling de 
bevoegdheid ontleenen een pensioen vast 
te stellen op het bedrag waarop klager in 
elk geval recht blijkt te hebben, met de 
bedoeling dit te verhoogen indien de uit
spraak van den Centralen Raad betreffend , 
klagers pensioensgrondslag daartoe zou 
leiden, doch in deze door den Pensioenraad 
tegenover klager onverplicht betoonde 
welwillendheid ligt geen grond om op 
enkel formeele gronden, klager een pensi
oen toe •e kennen, hooger dan hem volgens 
de bepalingen van materieel recht toekomt. 

De Centrale Raad van Beroep heeft de vol
gende uitspraak gegeven in zake : 

X, wonende te Y, klager, voor wien ter open
bare terechtzitting als gemachtigde is opgetre
den : F. R. Klenke, administrateur van het 
Nederlandsch Onderwijzers Genootschap, wo
nende te Amsterdam, 

tegen: 
den P ensioenraad, verweerder, voor welken ter 
openbare t erechtzitting als gemachtigde is 
opgetreden: R . J. Jansen, hoofdcommies. bij 
dien Raad, wonende te 's-Gravenhage. 

De Centra! Raad van Beroep ; 
Gezien de stukken en gehoord het bovenge

noemde gemachtigden ; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding : 
0. dat de pensioensgrondslag van klager, 

die op 1 Januari 1921 onderwijzer was aan een 
openbare lagere school te Breda, met ingang 
van dien datum is vastgesteld op f 3560.- ; 

0. dat Burgemeester en Wethouders v:an 
Breda bij besluit van 31 Augustus 1922 dien 
grondslag met ingang van 1 September 1922 
hebben vastgesteld op f 4230.- en de Raad 
dier gemeente bij besluit van 24 Augustus 1923 
met ingang van 1 September 1923 dien heeft 
vastgesteld op f 3560.- ; 

0. dat verweerder bij beslissing van 25 April 
1924 aan klager, wien met ingang van 1 Januari 
1924 eervol ontslag werd verleend als onder
wijzer bij het openbaar lager onderWlJS te 
Breda, met ingang van dien datum over een 
diensttijd van meer dan 35 jaren naar de middel
som der pensioensgrondslagen over de laatste 
chie jaren t en bedrage van f 3560.- een Jaar
liiksch pensioen heeft verleend van f 2492.- ; 
" O. dat klager in zijn t egen die beslissingen 

gericht bezwaarschrüt van 8 Mei 1924 heeft 
aangevoerd, dat zijn pensioensgrondslag over 
de laatste 3 jaren, aan zijn ontslag vooraf ge
gaan was f 3560.- , behalve van 1 September 
1922 tot 1 September 1923, toen hij was be
paald op f 4230.-, zoodat hij aanspraak meent 

2 X f 3560 + f 4320 te hebben op 70 % van 
3 

; 

0. dat verweerder bij beslissing van 31 Maart 
1925 den bij het besluit van Burgemeester en 
Wethouders van Breda van 31 Augustus 1922 
voor klager vastgestelden pensioensgrondslag 
heeft ingetrokken en op f 3560.- heeft gehand
haafd; 

0. dat verweerder die beslissing aan klager 
heeft Q'ezonden bij schrijven van denzelfden 
datum; waarin verweerder hem mededeelt, 
dat hij, indien hij met deze beslissing niet ac 
coord gaat, een bezwaarsohrüt kan indienen en 
van de daarop te nemen beslissing in beroep 
kan komen bij den Centralen Raad van Beroep, 
dat hij, verweerder, indien die Raad beslist, dat 
dat de pensioensgrondslag op f 4230.-:- moet 
worden gesteld, het pensioen zal herzien, en 
dat hij met het oog daar?p het be_zwaarschrift, 
gericht tegen de beslissmg op z1Jn pens10en
aanvrage niet in behandeling kan nemen en 
hem in 0verweging geeft het in te trekken ; 

0. dat klager naar aanleiding van dit schrij
ven een klaagschrüt, heeft ingediend, waarin 
hij aanvoert te meenen, dat het schrijven van 
verweerder van 31 Maart 1925 een beslissing 
op zijn bezwaarschrüt van 8 Mei 1924 inhoudt,, 
n .l. dat het bezwaarschrüt niet in behandeling 
kan worden genomen, dat hij tegen deze beslis
sing in beroep komt, dat waar zijn pensioens
grondslag vóor zijn pensioenaanvraag behoor
lijk door Burgemeester en Wethouders van 
Breda was vastgesteld, naar dien grondslag zijn 
pensioen moest worden berekend, en niet naar 
een anderen, niet vastgestelden grondsl~g, dat 
dus de beslissing van verweerder op ZIJn be
zwaarschrüt van 8 Mei 1924 als onjuist dient 
te •;-;·orden aangemerkt ; 

0. dat verweerder een contra-memorie heeft 
ingediend, luidende : . .. 

Appellant, die de betrekkrng van onderw1Jzer 
aan den Openbare lagere school in d" Ginneken
strr.a,t te Breda t e bekleedde, is bij besluit 
van Burgemeester en Wethouders dier Gemeente 
van 31 Augustus 1922 krachtens art. 41 der 
Lager Onderwijswet 1920 met ingang van 1 
September 1922 belast met de waarneming van 
de betrekking van hoofd dier schoool. Bij dat 
besluit hebben Burgemeester en Wethouders 
voor hem een pensioensgrondslag als zoodanig 
vastgesteld ?P het bedrag der a_an <1e waar. te 
nemen fiunctie verbonden beloonrng. Aangezien 
om de in onze beschikking van 31 Maart 1925 
genoemde redenen, naar onze meening, appel
lant niet een pensioensgrondslag als waarne
mend hoofd had moeten ontvangen hebben wij 
bij die beschikking den door Burgemeester 
en Wethouders van Breda vastgestelden pen
sioensgrondslag ingetrokken. In zijn belan~ 
hebben wij hem, bij beschikking van 25 April 
1924 voorloopig naar het lager bedrag van den 
pensioensgrondslag gepensionneerd. 

Bij brief van 8 Mei 1924 verzocht appellant 
ons om herziening van het hem toegekend per
Rioen, omdat het volgens hem naar een p~~
sioensgrondslag van 4230.- had moeten Z!Jn 
berc,kend. Wij deelden hem toen, met tQezending 
van een afschrift van onze beschikking van 31 
Maart 1925 mede dat wij het bezwaarschrüt 
niet, in behandeling kunnen nemen, omdat 
eerst eene beslissing omtrent he~. bedrag van 
den pensioensgrondslag moe~. z1Jn genome~, 
met het oog hierop gaven WIJ hem voorts m 
overweging het bezwaarschrüt in te trekken. 
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Appellant wenscht naar uit zijn klaagschrift, 
dat gericht is tegen laatstgenoemden brief, 
blijkt, hieraan niet te voldoen. Hij heeft echter 
tegen onze beschikking van 31 Maart 1925 
een bezwaarschrift ingediend, waarop wij heb
ben beschikt. Van de nieuwe beschikking kan 
hij in beroep komen. . • 

Wij blijven van meening dat wij omtrent zijn 
pensioensaanspraken eerst definitief kunnen 
beslissen, nadat het bedrag van den pensi
oensgrondslag vaststaat ; 

0 . dat klager t egen bovenaangehaalde be
slissing van 31 Maart 1925 een bezwaarschrift 
heeft ingediend en na ongegrondverklaring 
van zijn bezwaren bij beslissin~ van verweerder 
van 2 Juni 1926 tegen deze bij dezen Raad in 
beroep is gekomen, die bij •utspraak van 8 Juni 
1926 laasttgenoemde beslissing heeft bevestigd; 

0. dat klager t en slotte nog heeft medege
deeld, dat hij zijn beroep hand.haait en daaraan 
heeft toegevoegd : 

dat hij van meening blijft, dat de Pensioen
raad op zijn desbetreffende bezwaarschrift 
tegen de vaststelling van zijn pensioen op 
f 2492.- zonder daarbij rekening te houden 
met het feit, dat zijn pensioensgrondslag ge
durende het laatste jaar van zijn ambtsvervul
ling was bepaald op f 4230.--. zoodat zijn 
pensioen moest bedragen 70 % van (2 X f 3560 
+ f 4230) : 3 niet had mogen beslissen, dat dit 
niet in behandeling kon worden genomen ; 

dat immers zijn pensioensgrondslag was be
paald en het aantal dienstj aren vast stond, zoo
dat over het bedra~ van het hem toe t e kennen 
pensioen geen twiJfel kon bestaan ; 

dat mocht de Pensioenraad zijn pensioens
grondslag niet als juist erkend hebben, hij dan 
eerst dien grondslag had moeten wijzigrn voor 
hij zijn pensioen bepaalde; waar hij dit niet 
deed ( dat het later geschiedde, doet niets ter 
zake), daar werd zijn pensioen z. i. verkeerd 
vastgesteld. Zijn bezwaarschrift had dus als 
gegrond moeten worden aangemerkt ; 

dat hij van de vaststelling van zijn pensioen 
bericht kreeg, dat luidde : 

"Uw pensioen is door . den P ensioenraad 
vastgesteld met ingang van 1 J anuari 1924 op 
f 2492 . Spoedig zult U een pensioenbewijs . 
ontvangen en ingelicht worden omtrent de 
betaalbaarst elling van het pensioen. Na ont
vangst van inlichtingen, die wij hebben inge
wonnen, zullen wij overwegen of, en zoo ja, in 
hoeverre Uw pensioen moet worden verhoogd; " 

dat mocht de Pensioenraad hiermede bedoeld 
hebben, dat dit een voorloopig voorschot op 
zijn pensioen beteekende, dan merkt hij op, dat 
de wet in die dagen geen voorschotten, geen 
voorloopige pensioenen of iets dergelijks kende 
en dat het ontvangen schrijven, dus niets an
ders kon inhouden dan een toekenning ( op zijn 
aanvrage) van pensioen, maar een toekenning 
niet overeenkomstig de wet ; 

dat zoolang zijn pensioensgrondslag niet was 
gewijzigd, het pensioen alleen naar den vastge
stelden (dus ongewijzigden) grondslag kon 
worden bepaald ; 

dat de Pensioenraad dit z. i. had moeten in
zien en naar aanleiding van zijn bezwaarschrift 
het pensioen had moeten bepalen op een be
drag, hierboven aangegeven en niet had moeten 
beslissen, dat het bezwaarschrift niet in behan
deling kon komen ; 

dat dit de reden is, waarom hij zijn beroep 
handhaaft en van den Centralen Raad van 
Beroep de beslissing hoopt te verkrijgen, die 
de Pensioenraad had moeten nemen ; 

In rechte: 
0. dat na de uitspraak van dezen Raad van 

8 Juni 1926 de beslissing van 25 April 1924 
het daara-an door verweerder oorspronkelijk 
toegekend voorloopig karakter heeft verloren 
en bovenaangehaald schrijven van verweerder 
van 31 Maart 1925 kan geacht worden in t e 
houden een afwijzing overeenkomstig die uit
spraak van het door klager t egen de beslissing 
van 25 April 1924 ingediend bezwaarschrift; 

0 . wat de vraag betreft, of verweerder be
voegd was reeds op 25 April 1924 klager's 
pensioen t e berekenen naar een pensioensgrond
slag van f 3560.-, dat duidelijk blijkt en ook 
door klager niet wordt betwist, dat verweerder 
in het belang van klager destijds diens pensioen 
heeft vastgesteld op het bedrag, waarop hij 
volgens verweerder in elk geval recht zou blijken 
t e hebben, met de bedoeling dit t e verhoogen, 
indien de uitspraak van dezen Raad betreffende 
klager's pensioensgrondslag daartoe zou leiden ; 

0. dat aan klager kan worden toegegeven, 
dat verweerder bedoelde bevoegdheid met 
kan doen steunen op een uitdrukkelijke wets
bepaling en deze wellicht t egenover klager 
voorzichtiger had gehandeld hem op de uit
betaling van pensioen t e laten wachten, totdat 
deze Raad in het twistgeding betreffende kla
ger's pensioensgrondslag uitspraak had gedaan .; 

0. dat echter deze Raad in die door verweer
der t egenover klager onverplicht betoonde 
welwillendheid geen grond kan vinden op enkel 
formeele gronden hem een pensioen toe te ken
nen, hooger dan hem volgens de bepalingen 
van mat erieel recht toekomt ; 

R echtdoende in naam der Koningin : 
Wijst het beroep af ; · 
Verstaat, dat het aan klager met ingang van 

1 J anuari 1924 toegekend jaarlijksch pensioen 
t erecht is vastgesteld op f 2492. (A . B. ) 

15 December 1926. BESCHIKKING van den 
Hoogen Raad. 

Volgens art. 265c, in verband met 
a rt. 265b der Gemeentewet, moet een 
cassatieberoep tegen een uitspraak van een 
Raad van Beroep voor de Directe Belas
tingen betreffende een vergunningsrecht 
worden ingesteld door den Burgemeester 
of een in de betrokken gemeenteverorde
ning aangewezen ambtenaar . Wanneer 
Burgemeester en Wethouders het beroep 
instellen, is dit niet-ontvankelijk. 

De Hoo"e Raad enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van 

Burgemeester en Wethouders der gemeente 
Wehl, tegen de uitspraak van den Raad van 
Beroep voor de Directe Belastingen te Zutphen, 
dd. 25 Jan. 1926, betreffende den aanslag in 
het vergunningsrecht over 1925/1926 van B., 
te X.; 

Gezien de stukken ; 
Gelet op de schriftelijke conclusie v~n den 

Advocaat-Generaal Ledeboer, namens den 
Procureur-Generaal, strekkende tot niet-ont
vankelijkverklaring van het beroep ; 

0 . dat belanghebbende, aan wien als houder 
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van eene vergunning voor den verkoop van 
sterken drank in het klein een aanslag in het 
vergunningsrecht van 1925/1926 was opgelegd 
t en bedrage van f 50, t egen dezen aanslag een 
bezwaarschrift heeft ingediend bij den gemeen
t eraad van Wehl, die daarop 1 Mei 1925 afwij
zend heeft beschikt ; 

dat op het beroep van belanghebbende de 
Raad van Beroep voornoemd in de bestreden 
uitspraak heeft beslist,dathet vergunningsrecht 
in dier voege zal worden verminderd, dat het 
za l berekend worden naar eene huurwaarde 
van f 69.09; 

dat t egen deze uitspraak het ca satieberoep 
van Burgemeester en Wethouders is gericht, 
doch dat zij daarin niet kunnen worden ont
vangen, daar volgens art. 265c, in verband 
met a rt. 265b der Gemeentewet zulk een beroep 
moet worden ingest eld door den Burgemeester 
of den in de betrokken gemeenteverordening 
aangewezen ambtenaar, waaruit volgt, dat 
Burgemeester en Wethouders tot het inst ellen 
van zooda nig beroep de bevoegdheid missen ; 

Verklaart het beroep niet-ontvankelijk. 
(B.) 

15 December 1926. BESCIDKKING van den 
Hoogen Raad. 

Wanneer in eene gemeentelijke veror
dening op de wegbelasting vrijst elling van 
belasting wordt verleend voor inrichtingen 
uitsluitend t en algemeenen nutte, dan 
volgt daa ruit geenszins, da t een dienst
\Wlning bewoond door iemand met zijn 
gezin, die in dienst is bij een instelling t en 
algemeenen nutte, steeds van belasting 
zou zijn vrijgest eld. - Wanneer de be-. 
langen van den dienst niet eischen, dat de 
brugwachter woont in eene op de kanaal
gronden gelegen woning, maar hij als 
zoodanig even goed elders kan wonen, 
dan mag de woning waarin deze ambtenaar 
woont een dienstwoning zijn, maa r is het 
nog niet een woning uitsluitend dienende 
t en algemeenen nutte . - Ook de meening, 
dat een woning, welke zich op een werk 
bevindt, da t uitsluitend strekt t en alge
meenen nutte, zelve uitsluitend die strek
king moet hebben, is niet jui t. 

De Hooge R aad enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van den 

Ont vanger der R egistratie en Domeinen t e 
Tilburg, a ls vertegenwoordiger van den Staat 
de r Nederlanden, tegen de uitspraak van den 
R aad van Beroep voor de Directe .Belastingen 
t e Tilburg, va n 10 Febr. 1926, betreffende den 
aan den Staat opgelegden aanslag in de belas
ting wegens onderhoud van wegen in de ge
meente Tilburg, belastingjaar 1923 ; 

Gehoord den raadsman van den Staat ; 
Gezien de stukken ; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Advocaat-Generaal Besier, namens den Pro
cureur-Generaal, strekkende t ot verwerping 
van het beroep ; 

0 . dat t en deze vaststaat : 
dat de Staat voor de brugwachterswoning, 

deel uitmakend van het perceel kadastraal 
bekend, gemeente Tilburg, Sectie I, n°. 3006 
(kanaal, huis, schuur, loodsen, weg), is aange
slagen in de bovengemelde belasting, zulks 

ingevolge de verordening der gemeente Tilburg 
van 26 Jan. 1922, n°. 30, goedgekeurd bij K. B. 
va n 6 Juni 1922, no. 29; 

dat voor zoover hier van belapg art. 3, lid 1, 
dor Verordening bepaalt, dat de belasting 
wordt geheven van gebouwde eigendommen, 
die zelve of wier aanhoorigheden belenden aan 
ofonbare wegen, welke verhard zijn rr. et keien 
o klinkers of in de onmiddellijke nabijheid 
daarvan gelegen zijn, en art. 5, letter c, dat geen 
helasting wordt geheven voor eigendommen, 
welke uitsluitend dienen ten algemeenen nutte ; 

dat de. Staat, nadat de gemeenteraad van 
Tilburg den aanslag had gehadhaafd , dezen 
bij den R aad van Beroep heeft bestreden, op 
grond dat: 1°. de woning niet zelve aan de open
bare wegen, bedoeld in art. 3, lid 1, der Veror
denin!$ of in de onmiddellijke nabijheid is gele
gen, zijnde het t errein, waarop de woning staat 
)geen aanhoorigheid van de woning, doch om 
gekeerd die woning een aanhoorigheid en een 
onderdeel van de onbelast e eigendommen, n.l. 
van de kanaalgronden ; 2°. de woning uitslui
t end dient ten algemeenen nutte, daar de brug
wa,chter, in dienst van 's Rijks wat erstaat, 
geregeld aanwezig moet zijn, zoodat de woning 
uitsluitend in het belang van den dienst hem 
ter bewoning is aangewezen en mitsdien valt 
onder ar t . 5, letter c, der Verordening ; 

dat de R aad van· Beroep beide gronden ver
werpend ook zijnerzijds den aanalag heeft 
gehandhaafd ; 

dat de Raad daarbij heeft overwogen : 
,,dat den R aad uit de bij de stukken overge

legde t eekening is gebleken, zooals den Raad 
ook uit eigen wet enscha:e bekend was, dat de 
onderwerpelijke brugwachterswoning zich be
vindt in de onmiddellijke nabijheid van een 
openba ren weg als bedoeld in art. 1 der Veror
dening en dan ook voldoet aan den in a rt. 3 
der Verordening gestelden eisch van belast
baarhe id ; 

,,dat als vaststaand kan worden aangenomen, 
da t d e brugwachterswoning bestemd is ter 
bewoning door den brugwachter met zijn 
gezin en alzoo als "dienstwoning" kan worden 
aangemerkt, doch da t zij daardoor nog niet 
wordt eigendom, hetwelk "uitsluitend" dient 
t en algemeenen nutte, zooals in a rt. 5, letter c, 
gemeld voor vrij t elling der belasting wordt 
gevorderd; 

"da t toch een "dienstwoning" en wel eene 
woning, welke wordt bewoond door personen 
met gezin, die in dienst zijn bij eene inst elling 
t en algemeenen nutte, alleen dàn ook als een 
inricht ing "uitsluitend" t en algemeenen nutte 
kan worden aangemerkt, indien het voor de 
dienstverrichting noodzakelijk is, dat de persoon 
met zijn gezin speciaal in die woning moet 
zijn gehuisvest en niet in eene andere woning, 
hetgeen in casu door appellant niet is aange
toond ; 

"dat de onderwerpelijke woning met daarbij 
behoorend erf dan ook niet kan worden be
schouwd als inrichting "uitsluitend" ten alge
meenen nutte" ; 

0. dat de Sraat als middel van cassatie tegen 
de uitspraak heeft aangevoerd : 

chending of verkeerde toepassing van de 
a rtt. A 1, 3, 5c van de Verordening op de 
heffing en invordering eener bijzondere belasting 
wegens onderhoud van wegen in de gemeente 
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Tilburg, vastgesteld door den R aad dier ge
meente 26 Jan . 1922, goedgekeurd bij K. B. 
van 6 Juni 1922, n°. 22, en van de a r tt. 556, 
562 , 593, 643, 655, 656 en 1890 B. W. , doordat 
de R aad van Beroep den aanslag van den Staat 
in de belasting handhaaft ten aanzien van de 
brugwachterswoning, welke brugwachter is 
in dienst bij het Rijk , ter bediening van de 
R\jksbrug over het Rijkskanaal, welke de R aad 
zelf als dienstwoning aanmerkt en waarbij de 
R aad vereischten stelt , welke geen grond vin
den in de betrekkelijke voorschriften en waar
bij hij ten onrechte over het hoofd ziet, dat de 
brugwachterswoning is te beschou.wen als 
aanhoorigheid en onderdeel ten aanzien van 
de inrichting ten algemeenen nutte, zijnde 
waterweg en overbrugging ; 

0 . hieromt rent : 
dat , wanneer de belangen van den dienst 

niet eischen , dat de brugwachter woont in de 
t en deze bedoelde op de kanaalgronden gelegen 
woning, ma.ar hij als zoodanig even goed elders 
kan wonen, de woning reeds hierom n iet en 
zeker niet uitsluitend strekt ten dienste van 
de op de kanaalgronden ten algemeenen nutte 
aangelegde werken ; 

da t dus de R aad , aannemende, dat de Staat 
niet had aangetoond, dat het voor de dienst
verr ichting noodzakelijk was, d.w.z. da t het 
dienstbelang vorderde, dat de brugwachter in 
de woning woonde, hetgeen de eenige grond 
was, waarop de Staat de bewering, dat de wo
ning uitsluitend diende ten algemeenen nutte 
deed steunen, de R aad terecht besliste, dat dit 
l aatste niet het geval was; 

dat de meening van den Staat, dat de R aad 
bij deze beslissing over het hoofd zou hebben 
gezien , dat de woning is te beschouwen als 
aanhoorigheid en onderdeel van eene inricht ing 
t en algemeenen nutte, reeds daarom niet 
opgaat, omdat de Staat laatstbedoelde stelling 
alleen heeft te berde gebracht ter ondersteuning 
van zijn hiervoren onder 1° vermeld bij den 
R aad gevoerd - in cassatie niet ter sprake 
gebracht - verweer tegen den aanslag, zoodat 
de Staat den R aad niet met reden kan verwij ten , 
dat deze daarmede bij het hierboven onder 2° 
vermelde, in cassatie opnieuw opgeroepen 
verweer geen rekening zou hebben gehouden; 

dat echter bovendien niet blijkt, dat de R aad 
gemelde stelling over het hoofd heeft gezien, 
daar een woning, welke zich op een werk 
bevindt , dat uitsluitend strekt ten algemeenen 
nutte, zelve niet uitsluitend die strekking be
hoeft te hebben; 

dat het middel derhalve niet tot cassatie 
kan leiden; 

Verwerpt het beroep. 
(W .) 

16 December 1926. BESLUIT, houdende nadere 
wijziging van het K oninklijk besluit van 19 
F ebruari 1896 (Staatsblad n°. 29), tot in
st elling van strafregisters. S. 406. 

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

Justitie en van Koloniën, van den 8 December 
1926, 2° Afdeeling A, n°. 804 en van den 13 De
cember 1926, 1° Afdeeling n°. 18; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
het in Onzen naam uitgevaardigd Besluit van 

19 Februari 1896 (S taatsblad n°. 29), tot inst el· 
ling van strafregist ers. gelijk dat gewijzigd is 
bij Onze besluiten van 7 Augustus 1915 (Staats
blad n°. 371) en 22 Maart 1921 (S taatsblad n°. 
636), t e wijzigen als volgt : · 

1°. aan artikel 1 wordt toegevoegd een 
nieuw t weede lid en een nieuw derde lid res
pectievelijk luidende : 

,,Bovendien worden in het strafregist er op
genomen onherroepelijk geworden veroordee
lingen, niet door een Nederlandschen rechter 
gewezen, voorzoover Onze Minister van Justitie 
dat voor schrijft." 

"In het stm.fregi ter worden niet opgenomen 
de onherroepelijk geworden veroordeeli.ngen 
van niet-Europeesch marinepersoneel, gewezen 
door een Krijgsraad voor de Zeemacht buiten 
het Rijk in Europa of, in hooger beroep van een 
vonnis van zoodanigen Krijgsi .iad , door het 
H oog Militair Gerechtshof hier te lande of door 
dat in Nederlandsch-I ndië." 

2°. in artikel 6, tweede lid, wordt achter het 
n°. 5 (oud) ingevoegd een nieuw n°. 6, luidende 
a ldus : ,,zijne nationaliteit " ; 

worden de bestaande nos. 6, 7, 8 en 9 respec
t ievelij k n°. 7, no. 8, no. 9 en no. 10 ; 

w<>rdt het n°. 10 (oud) als n°. 11 gelezen 
a ldus : 

,,de straf of de straffen , waartoe is veroor
deeld ; hierbij wordt t evens door het gebruik 
der navolgende hoofdl ett ers aangeduid of de 
veroordeeling is eene voorwaardelijke (V.V.) of 
eene onvoorwaardelijke (O.V.) en eventueel, 
dat zich in het dossier der zaak een of meer 
rapporten (R.) omtrent persoonlijkheid of 
levensomstandigheden van den veroordeelde 
bevinden; " 

wordt n° . 11 (oud ) n~. 12. 
3°. in a rtikel 8, derde lid , wordt in plaats 

van de woorden "of het Hoog Milita ir Gerechts
hof", gelezen : 

,, , het H oog Mili t-a ir Gerechtshof hier te 
lande of dat in Nederlandsch-lndië" . 

4°. artikel 9, eerste lid, wordt gelezen aldus : 
,,Indien de onherroepelijk geworden veroor

deeling is gewezen door een krijgs raad voor de 
Land- of Zeemacht, wordt het strafblad in
gevuld en onderteekend door den secretaris". 
~ 5°. artikel 10, eer5te lid , wordt gelezen 
aldus: 

" De strafbladen worden door de griffiers of 
secretarissen verzonden binnen 14 dagen, 
nadat de veroordeeling onherroepelij k is ge
worden". 

ar t ikel 10, t weede lid, vervalt . 
6°. in artikel 15 wordt achter n° . 4 (oud ) 

ingevoegd een nieuw n°. 5, luidende aldus: 
,,nationaliteit (op te geven voor niet-Neder

landers. voor buiten het Rijk in Europa geboren 
personen en voor personen wier geboor teplaat s 
onbekend is) ;" 

worden de bestaande nos. 5, 6, 7. 8 en 9 
respectievelijk no. 6, n°. 7, n°. 8, n°. 9 en n°. 10 ; 

wordt n°. 10 (oud ) a ls n° 11 gelezen aldus: 
"aanmerkingen ; hierbij wordt, t en aanzien 

van elke veroordeeling, t evenB door het gebruik 
der navolgende hoofdletters aangP.duid of die 
is eene voorwaardelijke (V.V.) of eene onvoor 
waardelijke (O.V. ) en eventueel, dat zich in 
het dossièr der zaak een of meer rapport,en (R.) 
omtrent persoonlijkheid of levensomstandig
heden van den veroordeelde bevinden". 
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7°. artikel 17, derde lid, wordt gelezen aldus : 
"Onze Minist er van Justitie geeft zoo noodig 

nadere voorschriften betreffende de invulling 
van de uittreksels uit de strafregisters, alsmede • 
voorschriften omtrent den inhoud der uit die 
registers t e verstrekken inlichtingen" . 

8°. de art,ikelen 22 en 23 vervallen. 
9°. in de modellen A en B wordt tusschen 

de kolommen "Burgerlijke· Staat" en "Beroep" 
een kolom ingevoegd : ,,Nationaliteit" ; 

wordt aan de kolom "Straf waartoe is vP,r
oordeeld" een noot toegevoegd luidende : 

".aanduiding of de veroordeelin~ is voorwaA.r 
dehJk: V.V., of onvoorwaardehJ k : O.V., en, 
eventueel, da t zich in het dossier een of meer 
rapporten bevinden: R. " . 

10°. in model C wordt tusschen de rubrieken 
,,Geboorteplaats" en "Beroep" een rubriek in
gevoegd : ,,Nationaliteit" ; 

wordt aan deze nieuwe rubriek een noot toe
gevoegd luidende : 

"Op t e geven voor niet -Nederlanders ; voor 
buit en het Rijk in Europa geboren personen 
en personen wier geboorteplaat s onbekend is 
ook Nederlanderschap uitdrukkelijk vermel 
den" · 

wo;dt aan het woord "Aanmerkingen" een 
noot -toegevoegd luidende : 

,,Aanduiden of de veroordeeling is voorwaar
delijk: V.V., of onvoorwaardelijk: O.V., en, 
eventueel, dat zich in het dossier een of meer 
rapporten bevinden: R .". 

Onze Minist er van Justitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en in werking 
zal treden met ingang van l J anuari 1927. 

's-Gravenhage, den l6den December 1926. 
WILHELMINA. 

De M inister van . Justitie, J . DoNNER. 
De Minister van Koloniën, KONINGS BERGER. 

(Uitgeg . 29 De.c. 1926). 

18 December 1926. KONINKLIJK BESLUIT. 
De aan de bediening van passage-agent 

van de Stoomvaartmaatschappij "Neder
land" verbonden werkzaamheden zij naar 
haren aa rd niet van zoodanige,n omvang, 
dat door het verleenen van de in a rt. 45 
bedoelde vrijstelling de belangen van het 
onderwijs zullen worden geschaad, noch 
dat daardoor een ongunstige invloed zal 
worden uitgeoefend op de verhouding van 
den onderwijzer met zijne leerlingen of 
hunne ouders. 

WIJ WILHE LMINA, ENZ. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

J. T. P. Kalkman, hoofd eener openbare lagere 
school te Enschede, t egen het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Overij ssel, van 
22 Juni 1926, 2• afd. n°. 5318/3643, waarbij 
hem de vrijstelling geweigerd is van de ver
bodsbepaling, bedoeld in art. 45, 1• lid, der 
Lager-Onderwijswet 1920, ter zake van het 
bekleeden van de nevenbetrekking van agent 
van de Stoomvaart Maatschappij Nederland 
te Amsterdam ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
geschillen van bestuur, gehoord, advies van 
24 November 1926, n°. 1042 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
14 December 1926, n°. 9952, afd. L. 0. A. ; 

0. dat het besluit van Gedeputeerde Staten 
steunt op de overweging, dat de bedoelde 
nevenbetrekking is t e beschouwen als eene 
bediening in den zin van art. 45 der Lager
Onderwijswet, 1920; dat het bekleeden van 
deze bediening naar het oordeel van hunne 
vergadering geacht moet worden strijdig te 
zijn met de belangen van het onderwijs ; dat 
de a:.: :;:,ellant. in beroep aanvoert, dat de werk
,:.,,amheden aaµ de bedoelde neven-functie 
verbonden geen ongewenschte verhouding kun
nen geven tusschen onderwijzer en ouders ; 
dat op geen enkele der ouders pressie zal kunnen 
worden uitgeoefend om caar Indië te gaan ; 
dat voorts de werkzaamheden hoogstens eenige 
uren per week vragen ; dat de bedoeling is om 
collega's, die naar Indië wenschen te gaan, 
desgewenscht in t e lichten, hetgeen hem, appel
lant, - als oud-leeraar in de aardrijkskunde 
aan t wee zeevaart scholen - niet moeilijk is ; 
dat de Stoomvaart Maatschappij Nederland 
agentschappen in alle hoofdplaatsen van Ne
derland (34) heeft ; dat ook de Rotterdamsche 
Lloy<1 ongeveer een gelijk aantal agenten heeft ; 
dat waar uit den aard der zaak de bemoeiing 
zich hoofdzakelijk zal uitstrekl<en tot collega's 
io Twenthe en den Noord-Oostelijken achter
hoek, de "erkzaamheden zeer gering zullen 
zijn ; dat het voor een onderwijzer zeer ge
wenscht is, de gedachten niet altijd bij het 
onderwijs t e hebben en dat een lichte bezigheid 
als het genoemde passage-agentschap vergt, 
derhalve eer in het belang van het onderwijs is ; 

0. dat de aan de bediening va.n passag-e
agent van de Stoomvaartmaatschappij " Neder
land " verbonden werkzaamheden, naar haren 
aard niet van zoodanigen omvang zijn, dat 
behoeft t e worden gevreesd, da.t door het ver
Jeenen van de gevraagde vrij stelling de belangen 
van het onderwijs zullen worden geschaad ; 

dat ook naar het oordeel van den Hoofd
Inspecteur van het lager-onderwijs in de 2• 
Hoofdinspectie de vrees, dat de uitoefening 
van de genoemde nevenbetrekking een ongun
stigen invloed zal uitoefenen op de verhouding 
van den appellant als onderwijzer met zijne 
leerlingen of hunne ouders, niet gewettigd is ; 

dat bovendien de vrijstelling voor intrek
kin" vatbaar is, wanneer mocht blijken, dat 
de b elangen van het onderwijs dit vorderen ; 

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

met vernietiging van het besluit van Gede
puteerde Staten van Overijssel aan J. T. P. 
K alkman, hoofd eener openbare lagere school 
t e Enschede, tot wederopzeggens toe vrijstel
ling te verleenen van de verbodsbepaling be
doeld in art,. 45, 1• lid, der Lager-Onderwijswet 
1920, voorzoover betreft het bekleeden van de 
betrekking van agent van de Stoomvaart
maatschappij "Nederland" te Amsterdam. 

Onze Minister van Onderwijs, KunRten en 
Wetenschappen is belast enz. 

20 De.cember 1926. BESLUIT, houdendf\ nadere 
bepalingen omtren t vrijdom van accijns 
voor zout, benondigd bij de vervaardiging 
van vanille- en vruchtenijs. S. 407. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen ~finister van 
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F inanciën van 6 December 1926, n°. 88, Ac
cijnzen; 

Gezien a rtikel 74, Ir. c, der wet v,i,n 27 Sep
tember 1892 (Staatsb/,ad n°. 227) houdende be
palingen omtrent den accijns op het zout ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
14 December 1926, n°. 28) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 16 December 1926, no. 
142, Accijnzen ; 

H ebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Eenig artikel. 
Artikel 7 van Ons besluit van 25 Augustus 

1908 (Staatsblad n°. 287) wordt gPlezen als volgt: 
H et ingeslasen zout mag worden afgeleverd 

met bestemmmg tot inslag : 
a. door personen, die het noodig hebben bij 

<le vervaardiging van vanille- en vruchtenijs ; 
b. in een depot als genoemd in a rtikel 2 van 

dit besluit. 
De aflevering bedoeld onder a mag in iedere 

hoeveelheid geschieden ; de aflevering bedoeld 
onder b geschiedt in hoeveelheden van ten 
minste 500 kilogram te gelijk en heeft plaat s 
met een document op de wijze a ls bepaald is 
in artilrnl 6 van het Koninklijk besluit van 
19_ Augustus ~898 (Staatsblad n°. 202) gewijzigd 
b1J Ons beslmt van 9 Januari 1917 (Staatsblad 
no. 170). 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waa rvan 
afschrift za l worden gezonden aan den R aad 
van State. 

's-Gravenhage, den 20sten December 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, DE GEER. 
(Uitgeg. 30 Dec. 1926.) 

20 December 1926. KONINKLIJK BESLUIT. 
De in a rt. 265i de~ Gemeentewet be

doelde rechtspraak strekt zich uit over 
alle vragen van subjectieven belasting
plicht. - Toepasselijkheid van art. 244a, 
1°., ten aanzien van een I ndisch ver
lofganger, die in een gemeente wel in het 
bevolkingsregister is ingeschreven doch er 
slechts vertoeft als logé. 

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

het gemeentebestuur van Rheden tegen de 
uitspraak van Ged . Staten van Gelderland van 
30 Maart 1926, n°. 216, op het bezwaarschrift 
t egen den_ aanslag in de gemeentelijke inkom
stenbelastmg over ];iet belastingjaar 1925/26 
der gemeente Rheden van G. M. R. ; 

Den Raad van State, enz. ; 
0. dat G. M. R. ov_er het belastingjaar 1925/26 

wegens hoofd~erbl]Jf voor de plaatselijke in
komstenbelasting 1s aangeslagen in de ge
meente Rheden ; 

dat, nadat hij daar tegen bij Ged. Staten van 
Gelderland bezwaar had gemaakt, dit college 
bij besluit va~ 30 Maart 1926 den aanlsag heeft 
verruet1gd, .. rut overweging, dat ingevolge het 
bepaalde b1J het laa~ste lid van art. 244a, der 
Gemeentewet. naar omstandigheden moet 
worden beoordeeld, in welke gemeente iemand 
hoofdverbhJf heeft, ten einde aldus te be
slissen, of een aanslag deswege in de plaatse-

lijke inkomstenbelasting al dan niet terecht is 
opgelegd ; dat de aangeslagene in dit geval 
nu wel i n het bevolkingsregister der gemeente 

' Rheden is ingeschreven geweest van 2ö Mei af 
tot 30 Juli d .a.v., doch dit enkele feit zonder 
meer geen bewijs is voor de stell ing, cl.at. de 
aanslag wegens hoofdverblijf juist is; dat het 
gemeentebestuur van Rheden hiervan blijkbaar 
overtuigd - t er verdediging van den betwisten 
aanslag een beroep heeft gedaar op eene aan 
de Directeurs der directe belastingen gerichte 
aanschrijving van Onzen Minister van Finan
ciën van 31 Januari 1922, Afd. D. B. n° . 133, 
volgens welke aanslag inning en ontheffing van 
inkomstenbelasting van hier te lande uit 
Nederlandsch-Indië of Curaçao vertoevende 
personen afhankehjk moet worden gesteld van 
den tijd, gedurende welken zij de Koloniën 
hebben verlaten; dat een beroep in de eerste 
plaats de daarin voorgeschreven gedragslijn 
een leidraad is voor de Inspecteurs der directe 
belastingen bij het regelen van den aanslag in 
de inkomstenbelasting en bij de beoordeeling 
van verzoeken om ontheffing of het ambts
halve verleenen daarvan . en derhalve niets 
anders behelst dan een zuiver administratieven 
maatregel ; dat bovendien volgens die aanschrij
ving in sommige gevallen slechts met eene 
onderstelling of een fictie moet worden rekening 
gehouden, terwijl de werkelijke verhouding 
eene geheel andere kan zijn; dat - hoe dit 
ook zij - meer bedoelde aanschrijving Ged. 
Staten stellig niet kan beperken in hun wette
lijke bevoegdheid en plicht, om bij de beoor
deeling van een aanslag wegens hoofdverblijf 
met de werkelijke omstandigheden te rade 
te gaan; dat in casu die omstandigheden er 
op wijzen, dat de aangeslagene in den zin der 
wet en volgens het gewone be~rip in de ge
meente Rheden geen hoofdverbliJf heeft gehad ; 
dat hij immers hier te lande gedurende een 
gedeelte van het jaar 1925 met zijn gezin zijn 
verlof als officier van gezondheid bij het Neder
landsch-Indische leger heeft doorgebracht, 
welk feit door het Gemeentebestuur van Rheden 
niet is weersproken ; dat hij met zijn gezin na 
aankomst hier te lande in de gemeente Rheden 
en elders dan ook niet anders dan als logé's 
eenigen tijd heeft doorgebracht bij familie en 
kennissen aldaar ; dat daardoor de gemeente 
Rheden evenwel niet kan worden aangemerkt 
als de plaats van hoofdverblijf van den aange
slagene vaor het belastingjaar 1925/26 voor 
de toepassing v9,n art. 244a, 1 ° lid 1 °. der· 
Gemeentewet ; 

dat de Raad in beroep aanvoert dat G. M. R. 
niet tegen den aans lag in de Rijksinkomsten
belasting in beroep is gekomen ; dat ten aan
zien van deze belasting G. M. R . dus wordt 
geacht te behooren tot hen, die binnen het Rijk 
wonen; dat het ondenkbaar is, dat iemand in 
het Rijk woont zonder aldaar hoofdverblijf 
te hebben : dat de inschrijving in het bevol
kingsregister zeker niet op eenige fictie berust 
en niet plaats heeft, zonder dat de persoon, 
die ingeschreven wordt, zich ook inderdaad 
in de gemeente gevestigd heeft ; dat door deze 
inschrijving en vestiging tusschen een bepaald 
persoon en eene gemeente een band wordt 
gelegd, die ver strekkende gevolgen kan hebben, 
waarbij de duur der vestiging buiten beschou
wing kan blijven ; 



865 20 D E C E M B E R. 1926 

0 . dat Burgemeester en Wethouders van 
Rheden in een nadere memorie betoogen, dat 
Ged. Staten van Gelderland zich onbevoegd 
hadden moeten verklaren, om uitspraak te 
doen op het bezwaarschrift, aangezien het be
trof de vraag, of R. in eenige gemeente van 
Nederland woonplaats had, en nièt, of hij in 
de eene dan wel de andere Nederlandsche ge
meente woonde ; 

0. dienaangaande dat art. 265e der Gemeen
tewet bepaalt, dat op bezwaren tegen den aan
slag in de plaatselijke inkomstenbelasting van 
toepassing zijn de bepalingen van hoofdstuk X 
der wet op de Inkomstenbelasting 1914 en 
daarnaast ar t . 265i bepaalt, dat bezwaren be
treffende de toepassing van de artt. 244a, 
244b, 244c, 245a, 245b en 245c ter beslissing 
worden voorgelegd aan Ons, indien bij die be
zwaren aanslagen betrokken zijn in de belasting 
van gemeenten in meer dan ééne provincie 
gelegen, en aan Ged. Staten in de overige ge
vallen; 

0. dat, waar art. 265e spreekt van bezwaren 
tegen den aanslag en art. 265i spreekt van be
zwaren betreffende de toepassing van de 
artt. 244a, 244b, 244c en 245a, 245b en 245c, 
op grond van de woorden der wet moet worden 
aangenomen, dat Wij of Ged. Staten oordeelen 
over de vraag, ·of iemand op grond van de artt. 
244a, 244b, 244c, 245a, 245b en 245c kan 
worden aangeslagen, doch bezwaren tegen de 
grootte van den aanslag overeenkomstig 
hoofdstuk X van de Wet op de Inkomstenbe
lasting 1914 worden behandeld ; 

0. dat derhalve Ged. Staten van Gelderland 
in voornoemd geval, waarin het betrof de vraag 
of op grond van art . 244a der Gemeentewet 
G. M. R. in de plaatselijke inkomstenbelasting 
van de gemeente Rheden wegens hoofdverblijf 
kon worden aangeslagen, zich terecht bevoegd 
hebben geacht, om van het bezwaar kennis 
te nemen; 

0. ten aanzien van de hoofdzaak, dat G. M. 
R., die officier van gezondheid is bij het Neder
landsch-Indische leger, hoofdverblijf had in 
Nederlandsch-Indië; 

dat niet gebleken is, dat hij, die slechts tij
delijk hier te lande met verlof vertoefde en 
telkens bij familie of kennissen eenigen tijd 
logeerde, zijn hoofdverblijf naar Rheden heeft 
overgebracht; 

dat Ged. Sta.ten dus terecht den opgelegden 
aanslag wegens hoofdverblijf voor de plaatse
lijke inkomstenbelasting in de gemeente 
Rheden hebben vernietigd; 

Gezien de gewijzigde Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
(A.B.) 

20 December 1926. ARREST van den Hoogen 
Raad. 

Erwtenschoonderij valt onder de alge
meene omschrijving van "arbeid", art. 1 
sub 2a der Arbeidswet; de daarin gegeven 
opsomming, door " zooals" voorafgegaan, 
houdt slechts voorbeelden in. - De enkele 
overweging, dat het schoonen der erwten 
diende "om de erwten te bewaren", recht
vaardigt nog niet de conclusie, dat zij 

1926 

"tevens diende om ze tot gebruik of verkoop 
geschikt of meer geschikt te maken." 

Anders Concl. 0. M. 

(Arbeidswet artt. 1 en 2.) 

(Mrs. Jhr. de Savornin Lohman, Savelberg, Jhr. 
Feitb, Ort en Taverne). 

W. D. J. B.. requirant van cassatie tegen 
een te zijnen laste gewezen arrest van het Hof 
te 's-Gravenhage van den Sen September 1926, 
waarbij, in hooger beroep - na verwijzing der 
zaak bij 's Hoogen R aads arrest van 21 Juni 
1926 - met vernietiging van een door het 
Kantongerecht te Middelburg op 3 Fehruari 
1926 gedane uitspraak, requirant, ter zake 
van "het behoorende tot het opzichthoudend 
personeel, door het hoofd en den be~tuurder 
van eene onderneming belast met. de zorg voor 
de naleving van de bepa!ingen van art. 74, 
2° lid der Arbeidswet 1919, niet zorgen dat 
in die onderneming geen arbeid wordt verricht 
;n strijd met het biJ art. 21, 1 dier wet bepaalde, 
gepleegd ten opzichte van wee personen," 
met aanhaling van de artikelen 83, 74, 75, 87, 
24 der. Arbeidswet 1919, 23 en 91 Sr., is ver
oordeeld tot betaling van t wee geldboeten, elk 
van vijf, gulden en, voor elke boet e vijf dagen 
vervangende hechteni~. /Gepleit door Mr. J . A. 
Heijse, advocaat te Middelburg). 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Tak: 

De bestreden uitspraak is een gevolg van Uw 
arrest van 21 ,Juni 1926, waarbij requirants mak 
naar het Hof alhier ter verdere behandeling 
werd verwezen. 

Zij stelt Uwen Raad voor de vraag, of de 
besloten ruimte, waarin door arbeiders erwten 
machinaal werden geschoond, eene fabriek of 
werkplaats is in den zin der Arbe;dswet en of 
dit schoonen arbeid in rechtskundigen zin is. 
welke vraag het Hof bevestigend beantwoordt, 
waarom aan zijn a rrest als cassatiemiddel is 
tegengeworpen : ,.Schending en verkeerde toe
passing van art. 1 der Arbeidswet 1919, door
dat het Hof in de eerste en tweede alinea der 
zesde overweging van zijn arrest, het ii,an re
quirant telastegelegde en bewezenverklaarde 
feit strafbaar heeft verklaard, daartoe aan
nemende, dat de in genoemd artikel gedane 
opsomming niPt limitatief is te achten, en dien
tengevolge eene erwtenschoonderij onder de 
algemeene omschrijving van arbeid valt, in 
art. 1 sub 2a bedoeld." 

Ik steun deze grief niet. H et bepaalde onder 
art. 1 sub 2a der Arbeidswet heeft ten doel. 
buiten twijfel te stellen, dat door de in het 
eerste lid, onder a, voorkomende uitzondering 
niet aan de werking der wet worden onttrokken 
inrichtingen, waarin voortbrengselen van land
bouw, tuinbouw, enz. worrlen verwerkt, zoodra 
deze fabriekmatig worden gedreven en zij naar 
haren aard geheel gelijk zijn t e s~ellfln met 
andere fabrieken, waarop de wet van toepassing 
is. 

Met deze toelichting voor zich kan men in 
gemeld voorschrift niet anders zien dan een 
leidraad, dien de wetgever met voorbeelden 
toelicht, zoodat de bepaling - zooals trouwens 
ook blijkt uit het gebruik vii,n het woord 
.,zooals" - niet limitatief is. 

55 
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Waar nu werkzaamheden io eeoe zaad
s~hoonderij a!s arbeid moeten worden aange
merkt, zijn die in eene erwtenschoonderij van 
gelijk allooi. 

Als tweede weer is nog gepleit : ,,Schending 
en verkeerde toepassing van artikel 2 j 0 • artikel 1 
der Arbeidswet 1919, doordat het hof in de 
derde alinea der zesde overweging van zijn 
arrest uit de erkentenis van requirant, dat het 
schoonen van erwten slechts dient om de 
erwten te bewaren, afleidde dat daaruit vanzelf 
volgt, dat de bewerking tevens diende om de 
erwten tot gebruik of verkoop geschikt of meer 
$eschikt te maken, welke gevolgtrekking niet 
Juist is te achten." 

Ook dit middel zal, naar ik meen, niet tot 
cassatie kunnen leiden, ai is daarvoor een be
roep gedaan op Uw arrest van 19 October 1925, 
W. 11462, N . . J. 1925, 1225. Immers requirants 
gemachtigde erkende, dat het s~hoonen van 
erwten dient om ze te bewaren, derhalve om 
de duurzaa..nbeid te bevorderen. Dat mits
dien zuil,: een reinigingsproces in ieder geval de 
geschiktheid tot.gebruik en verkoop van erwten 
doet geboren worden en tevens die geschikt
heid verhoogt, kon het Hof daaruit afleiden. 

Ik concludeer mitsdien tot verwerping van 
het beroep. 

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

Taverne; 
Gelet op de midde!en van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi : (zie 
concl. Adv.-Gen.); 

Gehoord den Advocaat-Generaal Mr. Talr, 
namens den Procureur-Generaal, in zijne con
clusie, strekken:le tot, enz. ; 

O. dat bij het bestreden arrest ten laste van 
requirant bewezen is verklaard, met qualificatie 
en strafoplegging als voormeld, dat hij te Mid
delburg op 7 December 1925 als bedrijfsleider 
van een erwtenschoonderij -onderneming, en 
als zoodanig belast door het hoofd en bestuur
der met de zorg voor de naleving der bepa lingen 
van de Arbeidswet 1919, S. 624, in en ten 
behoeve waarvan in een werkplaats, zijnde een 
besloten ruimte, gelegen aan den openbaren 
weg, den Kinderdijk P n°. 92, arbeid, bestaande 
in het machinaal schoonen van erwten werd 
verricht door de arbeiders Johannes de Koning 
en Andries Willems van des voormiddags 6 tot 
8, 8 ½ tot 12 uur 's middags, 1 tot 4. uur des na
middags en 4½ uur tot 6 uur des na.middags, 
niet heeft zorg gedragen dat alstoen aldaar 
geen bedrijfsarbeid a ls voormeld werd verricht, 
immers zijnde dit meer dan 8½ uur per dag; 

0. dat in het bestreden arrest ten aanzien 
van de strafbaarheid van het bewezen verklaarde 
feit is overwogen: 

,,dat de gemachtigde van verdachte welis
waar heeft betwist dat het telastegelegde en 
bewezenverklaarde feit is strafbaar, a•:mgezien 
het verrichte werk niet zou zijn "arbeid" als 
bedoeld in art. 1 der Arbeidswet, noch de 
plaats waar het verricht werd zou vallen onder 
"fabrieken of werkplaatsen" als bedoeld in 
art. 2 di!'r wet, doch ten onrechte, daar volgens 
genoemd artikel 2, sub la, die wet onder "fa
brieken of werkplaatsen" verstaat onder andere 
'llle open of btlsloten ruimten, waar, anders 
dan uitslt1itend ten behoeve van eene daar ge-

vestibde hu.ishouding, pleegt gewerkt te worden 
aan onder andere het op eeniq;P wijze tot ver
koop of gebruik geschikt of meer geschikt maken 
van vcorwerpen of stoffen, terwijl volgen~ 
artik~l l sub 2°. dier wet onder ,.arbeid" in den 
zin dier wet begrepen zijn werkzaamheden in 
fabrieken, waarin onder andere voortbrengselen 
van de bPdrijven van tuinbouw worden ' ' Af
werkt ; dat nu wel in laatstgemeld artikel eenige 
soorten v9,n fabrieken en werkplaatsen met 
name worden opgenoemd en daaronder graan
en zaadechoonderijen, dus niet erwtenschoon
derijen, doch, blijkens het aan die opsomming 
voorafgaand woord "zooals", die opsomming 
slechts voorbeelden inhoudt en waar erwten 
voortbrengselen van tuinbouw zijn, een !'rwtPn
schoondenj onder de algemeene omschrijving 
van "arbeid" in ar•ikel 1 sub 2a valt; dat ap
pellants gemachtigde ook wel heett betwist da,t 
het sohoonen der erwten ten doel had deze 
tot verkoop of gebruik geschikt of meer ge
schikt te naken, bewerende hij dat het slechts 
diende om de erwten te bewa ren. maar uit die 
erkentenis vanzelf volgt dat de bewerking tevens 
diende om ze tot gebruik of verkoop geschikt 
of meer geschikt te maken;" 

0. wat het eerste cassatiemiddel betreft , dat 
de Hooge Raad zich geheel vereenigt met het
geen te dien aanzien door het Hof is overwogen, 
zoodat !lit middel niet tot cassatie kan leiden ; 

0. met betrekking tot het tweede middel, en 
ambtshalve : 

dat uit het arrest niet blijkt, welke bewerking 
bij het schoonen op de erwten-wordt toegepast, 
terwijl de enkele overweging dat die bewerking 
diende "om de erwten te bewaren", nog ,liet 
de conclusie rechtvaardigt dat zij " tevens 
diende om ze tc,t gebruik of verkoop -geschikt 
of meer geschikt te maken"; d:1~ derhalve 
's Hofs beslissing dienaangaande niet naar den 
eisch der wet met redenen is omkleed, zooclat 
het bestreden arrest niet in stand kan bltven ; 

Vernietigt het bestreden arrest en recht 
doende krachtens art . 106 R. 0. : 

Verwijst de zaak naar het Hof te .A.m~terdam, 
ter berèohting en afdoening op het bestaande 
hooger beroep. (N . J.) 

22 December 1926. BESCHIKKING van den 
Hoogen Raad. 

Gemeentelijke verordening tot heffing van rechtei. 
voor het gebruik van gemeentewerken of -bezittingen 
en voor cerrichte diensten der gemeente JJ[ iddel
burg - Samenloop dezer verordening met de 

T elegraaf- en T ele/oonwet 1904. 
Waar gelijk ten deze naast elkander 

staan twee regelingen betreffende de 
geldelijke offers die de gemeente lVIid<;lel
burg ter zake van het tijdelijk afstaan 
van openbaren gemeentegrond mag vergen, 
de eerste geregeld in de gemeenteverorde
ning en onverschillig voor welk doel van 
de'l gemeentegrond gebruik wordt gemaakt, 
de andere neergelegd in de Telegraaf- en 
Telefoonwet bepalende dat, indien het 
gebruik van den openbaren gemeentegrond 
deel uitmaakt van den aanleg van lijnen 
voor telegraaf of telefoon, voor dat gebruik 
slechts is verschuldigd de in de wet ge
regelde schadevergoeding, is alleen do 
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wettelijke regeling verbindend. - De uit
spraak van den Raad van Beroep, die een 
ander standpunt inneemt, wordt vernietigd 
en de Hooge Raad doet recht t en principale. 

De Hooge R aad enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van den 

Directeur-Generaal der Posterijen en Telegrafie 
t e 's-Gravenhage, optredende voor het Staats
bedrijf der Posterijen en Telegrafie, en als 
zoodanig voor den Staat der Nederlanden, 
tegen do uitspraak van den Raad van Beroep 
voor de directe belastingen te Middelburg van 
? Jan . 1926, betreffende den hem in voormelde 
hoedanigheid opgelegden aanslag ingevolge 
de Verordening tot heffing van rechten voor 
het gebruik van gemeentewerken of -bezittingen 
en voor ve rstrekte diensten der gemeente 
Middelburg ; 

Gehoord de raadslieden van part ijen ; 
Gezien de stukken ; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Advocaat -Generaal Besier, namens den Pro
cureur-Generaal, daartoe strekkende, dat de 
bestreden uitspraak zal worden vernietigd en 
dat de aanslagen zullen worden verminderd 
met 590 X f 0.75 en met 2 x f 0.75, en de1·ha lve 
zullen worden gesteld onderscheidenlijk op 
f 927.25 en f 7.75; 

Overwegende, da t t en deze vaststaat : 
dat het belanghebbend Staatsbedrijf voor 

het !eggen van een telefoonkabel met bijbehoo
rende werken een oppervlakte van te zamen 
592 l\P. grond, behoorende tot den openbaren 
grond der gemeente Middelburg, met bewilli
ging van die gemeente heeft doen uitgraven 
en dat aan belanghebbende te dier zake, inge
vo!~e de bovengenoemde Verordening, een 
heffing is opgelegd ten bedrage van f 1379.50; 

dat de belanghebbende bij den gemeenteraad 
van Middelbttrg bezwaar heeft ingediend tegen 
dien aanslag, voor zoover daarin was begrepen 
een bedrag van f 444 ter zake van vergunnings
recht voor het tijdelijk opgraven van openbaren 
gemeentegrond, hetwelk in strijd met de 
bepalingen der Telegraaf- en Telefoonwet 1904 
(Stbl. n°. 7) en · dus t eh onrechte zou zijn 
geheven; 

da t, nadat de gemeenteraad dit bezwaar bij 
beschikking van 26 Nov. 1924 had afgewezen, 
de belanghebbende daar tegen in beroep i 
gekomen, in zijn beroepschrift , wederom be
toogend, dat, waar a rt. 4 van de Telegraaf- en 
Telefoonwet ook aan het gemeentebestuur 
van Middelburg den plicht oplegt tot het ge
doogen v1in den aanleg van lijnen in gemeente
i;rond, behoudens schadevergoeding, nader 
geregeld in art. 6 der Wet, eerstgenoemd voor
schrift praktische waarde zou missen, in<iien 
aan dit gedoogen andere voorwaarden dan de 
schadevergoeding - gelijk de gemeente ten 
deze doet, door de heffing van een vergunnings
recht - zouden kunnen worden verbonden; 

dat de R aad van Beroep hieromtrent heeft 
overwogen: 

.,da t de R aad van oordeel is, dat de verplich
ting tot gedoogen van het in de Telegraaf- en 
Telefoon wet 1904 bedoeld gebruik van openba re 
gronden niet illusoir wordt gemaakt door de 
heffing van een recht als voorschreven, omdat 
die heffing als zoodanig aan de genoemde 
verplicht ipg niet te kort doet en, voor zoover , 
appellan t mocht bedoelen, da t de verordening 

a ls zoodanig dit doet, dit slechts dan het geval 
zoude zijn, wanneer de gemeente, wat niet is 
beweerd noch gebleken, zich, onafhankelijk 
van de betaling van eenig recht, de bevoegd.heid 
had voorbehouden om de in elk geva l verzochte 
vergunning te weigeren, en daarvan ook in het 
onderwerpelijk geval zou hebben gebruik 
gemaakt; 

"dat hierbij per analogiam zou kunnen worden 
gewezen op de verplichting, die ongetwijfeld 
voor den bewaarder van het kadaster en der 
hypotheken bestaat, om aan een iede r, die 
zulks verlangt, uit treksels en afschriften uit 
en van de onder zijne bewaring verblijvende 
akten en plans t e geven, , aaraan niet wordt 
t e kort gedaan door zijne bevoegd.heid om 
deswege naar bestaande tarieven beta ling te 
vorderen, alsmede op de verplichting van het 
provinciaa l bestuur om aan een ieder, die den 
leeftijd van 18 jaren heeft bereikt, tot voor 
korten tijd zonder andere waarborgen, een 
rijbewijs voor het besturen voor motorrijtttigen 
uit t e reiken, welke verplichting toch geenszins 
illusoir werd gemaakt door de gehoudenheid 
van den verkrijger van zoodanig rijbewijs, om 
de deswege getarifeerde leges t e betalen ; 

" dat derhalve de aangehaalde verordening 
en met name de daarop steunende heffing aan 
de verplichting tot gedoogen als waarop door 
den appellant aanspraak wordt gemaakt niet 
t e kort doet " ; 

dat de Raad voorts nog heeft overwogen, 
dat, voor zooverre het belanghebbend Staa ts
bedrijf mocht hebben beweerd of bedoeld, dat 
het gezamenlijk bedrag aan heffing van f 1379.5û, 
waarvan slechts een bedrag van f 444 is betwist, 
naar aard en omvang zou te boven gaan de 
in de Telegraaf- en Telefoonwet geregelde 
schadevergoeding, de. be lissing omtrent een 
grief van die strekking niet behoort tot de 
bevoegdheid van den Raad van Beroep, doch 
toekomt aan den gewonen rechter ; 

da t de Raad, op grond van een en ander 
het beroep, voor zoover het de bestreden heffing 
als vordering betreft, ongegrond verklarend 
en zich onbevoegd verkla rend kemlis t e nemen 
van het beroep ten aanzien van den aard en 
den omvang der schadevergoeding, de be
schikking van den gemeenteraad heeft beves
tigd en de heffing als zoodanig heeft gehand
haafd; 

0. da t de Directeur-Generaa l der Posterijen 
en Telegrafie t egen 's Raads uit praak als 
middel van cassat ie voordral!,gt : 

Schending of verkeerde toepassing van de 
artt. 4, 5 en 6 der Telegraaf- en Telefoonwet 
1904 (Sb. n°. 7), art. 11 der Wet houdende 
Alg. Bep. van Wetgeving van het Koninkrijk 
van 15 Mei 1829 (Sb. n°. 28), de artt. 150, 151, 
232, 236 en 254 der Gemeentewet, en art. 1 
van de Verordening tot heffing van rechten 
voor het gebruik van gemeentewerken of
-bezittingen en voor ve rstrekte diensten der 
gemeente Middelburg van 11 F ebr. 1920, 
goedgekeurd bij K. B. van 22 Mei 1920,n°. 50, 
doordat de R aad van Beroep, het beroep van 
den appellant deels ongegrond verklarende, 
overigens zich onbevoegd verklarende om 
kennis te nemen van diens be1·oep, de aange
vallen beschikking bevestigt en de heffing als 
zoodanig handhaaft en bij een en ander aan
voert, da t de gemeente Middelburg van den 

56"" 
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Staat wegens eene vergunning, betreklting 
hebbende op het leggen van telegrafen en 
t elefonen in den openbaren grond, per M2. 

f 0.75 heft, zulks in strijd met de Telegraaf- en 
Telefoonwet, die het gedoogen van den aanleg 
a ls verplichting vermeldt ; 

0. omtrent dit middel: 

' dat, waar, gelijk ten deze, die beide regelingen 
met elkander in botsing komen, de bepalingen 
<let Verordening moeten wijken voor die der 
Telegraaf- en Telefoonwet, die niet toelaten, 
dat in eenigerlei vorm, ook n iet in dien eener 
publiekrechtelijke heffing, aan den gebruiker, 

dat de meergemelde Verordening in art. 1 1 
bepaalt: 

in die wet bedoeld, andere geldelijke offers 
worden opgelegd dan voldoening van de wet
telijke schadevergoeding ; 

Er is verschuldigd : 
1°. enz.; 
2°. enz. ; 
3°. enz.; 
4°. voor eene vergunning tot het tijdelijk 

opgraven van open.baren gemeentegrond per 
vierkante meter f 0.75, enz. ; 

0 . d a t reeds wegens de plaatsing van d eze 
bepaling in de Verordening tot heffing van 
rechten "voor het gebruik van so=ige open
bare gemeentewerken of -bezittingen der ge
meente Middelburg, en voor van wege het 
gemeentebestuur verstrelrte diensten" en we
gens het per vierkante meter berekend tarief 
is uitgesloten, dat men bier, gelijk de Raad van 
Beroep schijnt te meenen, zou hebben te doen 
met een heffing ter zake van het enkele feit der 
vergunningsverleening ; 

dat trouwens, waar de Verordening kennelijk 
regelt een plaatselijke belasting, als bedoeld 
in art. 238 der Gemeentewet, dat, voor zoover 
hier toepasse lijk, alleen vergunt gelden te 
vorderen voor het gebruik van voor den 
openbaren dienst bestemde gemeentewerken, 
een heffing enkel voor de overheidsdaad, waarbij 
vergunning wordt verleend, niet zou zijn 
toegelaten ; 

dat dan ook meergemelde bepaling der 
Verordening a ldus is te verstaan, dat door de 
gemeente, in den vorm van belasting, gelden 
worden gevorderd ter zake van het door haar 
toegestaan tijdelijk gebruik van openbaren 
gemeentegrond ; · 

dat nu echter de Telegraaf- en Telefoonwet 
betreffende dezelfde materie bepalingen bevat, 
toepasselijk in het geval, dat dit gebruik 
ten doel heeft den aanleg van lijnen ten behoeve 
van telegraaf en telefoon ; 

dat in die wet daaromtrent is bepaald : in 
art. 4 : dat een ieder zoodanigen aanleg in 
openbare gronden en dus mede het daarmede 
onvermijdelijk opgraven van die gronden moet 
gedoogen, zulks echter onverminderd het recht 
op schadevergoeding - in a rt. 6 : in hoever 
voor eigenaar en beheerders van openbare 
gronden die schadevergoeding is beperkt -
in art. 10 : dat bij gemis aan overeenste=ing 
het bedrag der schadevergoeding door den 
burgerlijken rechter wordt vastgesteld ; 

dat derha ve hier naast elkander staan twee 
regelingen betreffende de geldelijke offers, die 
de gemeente Middelburg ter zake van het 
tijdelijk afstaan van het gebruik van openbaren 
gemeentegrond mag vergen, de eerste neerge
legd in de verordening en bepalend · welke 
retributie is verschuldigd ter zake van zoodanig 
gebruik, onverschillig met welk doel, de andere 
neergelegd in de Telegraaf- en Telefoonwet, 
inhoudend, dat, indien het gebruik van den 
openbaren gemeentegrond deel uitmaakt van 
den aanleg van lijnen voor telegraaf of telefoon, 
voor dàt gebruik enkel is verschuldigd de in 
de wet geregelde schadevergoeding ; 

dat dus in het onderhavige geval enkel plaats 
was voor eene regeling tusschen belanghebben
de's bedrijf en de gemeente in de wet bepaald, 
en de heffing ingevolge art. 1 der Verorde11ing, 
waarover het gezegd bedrijf zich beklaagt, 
had moeten achterwege blijven ; 

dat daarin geen verandering wordt gebracht 
door de omstandi$heid, dat het belanghebbend 
Staatsbedrijf de m de Verordening bedoelde 
vergunning heeft gevraagd, aangezien, waar 
het hier gaat om de vraag of toepassing eener 
plaatselijke belastingverordening rechtens toe
laatbaar is, aan de houding van den betrokkene 
geen gewicht valt te hechten ; 

dat uit dit alles volgt, dat het middel is 
gegro11d en de uitspraak, waarin de heffing, 
zij het slechts "als zoodanig", is gehandhaafd, 
met kan in stand blijven; 

Vernietigt de bestreden uitspraak ; 
En recht doende ten principale : 
Vernietigt mede de beschiklting van den 

gemeenteraad van Middelburg van 26 Nov. 
1924 en den daarbij gehandhaafden aanslag ; 

Verstaat dat de aanslag zal worden vermin-
derd met f 444. (B.) 

22 December 1926. BESCHIKKING van den 
Hoogen Raad. 

S traatbelasting der gemeente Rotterdam. 
Waar art. 7, 2°, der Verordening der 

gemeente R otterdam van 20 Jan. 1921, 
op de straatbelasting, vrijstelling van 
belasting verleent voor perceelen uitsluitend 
gebezigd voor den dienst van het Rijk of 
eenig ander publiekrechtelijk lichaam, 
kan de Staat voor het Po t- en Te legraaf
kantoor OJ? den Coolsingel, te Rotterdam, 
niet op vnjstelling aanspraak maken, daar 
vaststaat, dat dit gebouw beschikbaar 
wordt gesteld voor het maken van reclame 
en verkoopen van goederen door particu
lieren. Onder deze omstandigheden kan 
de vraag of de vrijstelling alleen geldt voor 
perceelen bestemd voor den zuiveren 
overheidsdienst en niet voor die waarin 
overheidsbedrijven •die winst beoogen en 
winst maken buiten beantwoording blijven. 

De Hooge Raad enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van den 

Staat der Nederlanden, ten deze vertegenwoor
digd door den Minister van Financiën, tegen 
de uitspraak van den Raad van Beroep voor 
de Directe Belastingen I, te Rotterdam, dd. 
17 Maart 1926, betreffende een aanslag in de 
straatbelasting der gemeente Rotterdam over 
1925; 

Gehoord de raadslieden van partijen ; 
Gezien de stukken ; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Advocaat-Generaal Besier, namens den Pro
cureur-Generaal, strekkende tot verwerping 
van het beroep ; 
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Overwegende, da t de Staat der Nederlanden 
voor het belastingjaar 1925, ter zake van het 
bezit van het Post- en Telegraafkantoor aan 
den Coolsingel, te Rotterdam, aldaar is aange
slagen in de Straatbelasting dier gemeente 
voor een bedrag van f 13.500 ; 

dat, toen de Staat tegen dezen aanslag een 
bez"'.al!'rschrift had ingediend, waarop door den 
adm1mstrateur van het bureau voor de regeling 
der Plaatselijke Be!asting ~e Rotterdam, den 
!Sen ept. 1925, afwijzend was beschikt, hlj 
zich gewend heeft tot den Raad van Beroep, 
voornoemd, die echter bij de bestreden uitspraak 
deze beschikking heeft bevestigd, zulks op 
grond: · 

,,dat den Raad bij onderzoek is gebleken, 
dat de Staat op 1 Jan. 1925 in de kadastrale 
leggers was aangewezen als genothebbende van 
het onderhavige post- en t elegraafkantoor 
aan den Coolsingel, te Rotterdam ; 

,,dat dit gebouw, gebezigd voor den post
en telegraaf-dienst, tevens wordt beschikbaar 
gesteld voor het maken van reclames en voor 
den verkoop van goederen; dat de dienst der 
posterijen behalve met andere a lgemeen bekende 
werkzaamheden en dienten zich bezig houdt 
met het rondbezorgen van niet gefrankeerde 
en ongeadresseerde circulaires en in het algemeen 
het behalen van winst beoogt ; dat de dienst 
der posterij en en telegra fie over 1924 ook winst 
behaald heeft ; dat reeds hleruit moet volgen, 
da t appellant ter zake van het bezit van het 
onderhavige geen aanspraak op vrijstelling 
van straatbelasting der gemeente Rotterdam 
kan maken ; dat toch deze voor appellant 
slechts zou, kunnen ontleend worden aan art. 7, 
2°, der Verordening op de straatbelasting, doch 
dit voorschrift in deze geen toepassing vinden 
kan; dat toch die bepaling, veijstelling gevende 
wegens perceelen, uitslui tend gebezigd voor den 
dienst van het Rijk of eenig ander publiek
rechtelijk lichaam, bij deze omschrijving geacht 
moet worden uitsluitend het oog te hebben op 
perceelen gebezigd voor den zuiveren overheids
dienst en niet op die gebezigd voor de overheids
bedrijven, die winst beoogen en winst maken ; 

"dat zulks moet worden afgeleid uit de 
omstandigheid, dat in 2° van genoemd a rtikel 
niet en wel in tegenstelling met 1° aldaar 
sprake is van perceelen waarvan het Rijk 
genothebbende is, t erwijl genoemd punt 1 voor 
de gemeentebedrijven de vrijstelling weder t e 
niet doet, alsmede uit het verbana van a lle 
verleende vrijstellingen, die alle gemeen heb
ben, dat bij de nastreving van het doel, waarbij 
bedoelde perceelen gebruikt worden, geen winst 
beoogd wordt, terwijl zij blijkbaar met kleine 
wijzigingen ont leend zijn aan overeenkomstige 
bepalingen der wetten op de grondbelasting 
en de personeele belasting, die tot stand geko
men zijn of voor den Staat vrijstelling van 
eigendommen hebben ingevoerd in een t ijdperk, 
toen de overheid er nog niet aan dacht , om 
bedrijven te exploiteeren en winst te maken, 
en die dus voor perceelen uitsluitend gebezigd 
voor den publieken dienst geen belasting ver
schuldigd verklarende slechts het oog hebben 
op den zuiveren overheidsdienst, op grond 
van welk een en ander, waar ook de straat
belasting in algemeenen aard met de grondbe
lasting overeenkomt, er voldoende reden is om 
aan de vrijstelling vermeld in a r t . 7. 2° der 

toepasselijke verordening een gelijk beperkte 
uitlegging te geven; dat dus, waar slechts de 
rechtmatigheid van den aanslag in het algemeen 
en niet het bedrag daarvan betwist is, die 
aanslag terecht gehandhaafd is en de bestreden 
beschikking dus moet worden bevestigd" ; 

0. da t tegen deze uitspraak is aangevoerd 
het navolgend middel van cassatie : 

Schending of verkeerde toepa sing van de 
a rtt. 1, 2, 3, 5, 7 van de Verordening der 
gemeente Rotterdam tot heffing eener straat
belasting van 20 J an. 1921, goedgekeurd bij 
K. B. van 31 Mei 1921, n°. 30, doordat de Raad, 
van Beroep bij toepassing van de vrijstelling 
van art. 7, t en 2de, deze beperkt tot perceelen 
gebezigd voor den zuiveren overheidsdienst, en 
niet van toepassing acht op die, gebezi,gd voor 
de overheidsbedrijven die winst beoogen en 
winst maken, en op grond daa rvan eene be
schikking, waarb~j de aanslag van den Staat 
m de straatbelasting voor het postkantoor aan 
den Coolsingel t e Rotterdam werd gehandhaafd , 
bevestigt ; ten onrechte, daar de voorschriften 
tot deze beperking geene aanleiding geven ; 

0. dat volgens de artt. 1 en 2 der Verordening 
der gemeente Rotterdam van 20 J an. 1921, 
goedgekeurd bij K. B. van 31 Mei 1921, n°. 20, 
te Rotterdam, onder den naam van Straat
belasting, eene belasting geheven wordt onder 
andere wegens gebouwde eigendommen en 
daarbij behoorende erven, die aan openbare 
land- of waterwegen in de gemeente belenden, 
of in de onmiddellijke nal:>ijheid daarvan 
gelegen zijn, t erwijl belastingplichtig zijn zij, 
die krachtens recht van bezit of eenig ander 
zakelijk recht het genot hebben van deze eigen
dommen; 

dat wijders art. 7, 2° van deze belasting vrij 
stelt : ,,perceelen uitsluitend gebezigd voor 
den dienst van het Rijk of eenig ander publiek-
rechtelijk lichaam" ; · 

0. alsnu, t en aanzien van het cassatiemiddel : 
dat, wat er zij van de beschouwin~en van den 

Raad van Beroep, dat de vrijstellmg van be
lasting bedoeld in art. 7, 2°, uitsluitend het oog 
zou hebben op perceelen, gebezigd voor den 
zuiveren overheidsdienst en niet of wèl gebezigd 
voor overheidsbedrijven, die winst beoogen 
en winst maken . het Post- en Telegraafkantoor 
aan den Cool~ingel niet uitsluitend gebezigd 
wordt voor den dienst van het Rijk ; 

dat toch de Raad feitelijk heeft beslist , dat 
dit gebouw, behalve voor den post- en telegraaf
dienst, beschikbaa r wordt gesteld voor het 
maken van reclame en voor den verkoop van 
goederen, waarmede kennelijk is bedoeld door 
particulieren ; · 

dat onder deze omstandigheden moet worden 
aangenomen, dat de Staa t het gebouw op 
zoodanige wijze gebruikt, dat het r echt op 
vrijst elling niet meer bestaat, zoodat terecht 
een aanslag is opgelegd ; 

Verwerpt het beroep. 
(W.) 

27 December 1926. WET tot vaststelling van 
het eerste hoofdstuk der Staat sbegrooting 
voor het dienstjaar 1927. S. 408. 

Vastgesteld op f 1,783,888.89. 
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27 December 1926. WET tot vaststelling van 
het zevende hoofdstuk A der Staatsbe
grooting voor het dienst jaar 1927. 1Ç) 9. 

Va.stgest eld op f 111,810,623.80. 

27 December 1926. WET tot vastst ellinP' van 
het. twaq,l fde hoofd st uk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1927. S. 410. 

Vas tgest eld op f 50,000.-. 

27 December 1926. WET tot aanwijz ing van de 
middelen ter goedma k:in~ van de uitg>tven, 
begrepen in de Staat sbegrooting voor het 
dienstjaar 1927. S. 411. 
Totaal van de wet op de middelen 

f 611,808,305.1 l. 

27 DccemJ;er 1926. WET tot wtJz1grng van de 
artikelen 15, 50 en 51 der Tabakswet 
(Staatsblad 1921, n°. 712), la>tt~telijk ge
wijzigd bij de wet van 30 .December 1025 
(8taatsblacl n°. 533). S. 412. 

Wn WILHE LMINA, ENZ ... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging g<'nomen hebben, 

dat het wenscheliik is de art-ikelen 15, 51) en 51 
der Ta bakswet (Staatsblad 1921, n°. 712), hat
stelijk gewijzigd bij de wet Vil.Il 30 DP.cember 
1025 (Staatsblad n°. 533), te wijzigen ; 

Zoo is het, da t Wij, den R aad van State, enz. 
Art. 1. In de Tabakswet (Staatsblad 1921, 

n°. 712), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
30 December l 925 !Staatsblad n°. 533), worden 
de volgende wijzigingen gebracht : 

ri . artikel 15, t iende lid, wordt vervangen door 
het navolgende : 

Voor de bedrijfsvergunning is dP. eerst,e maal 
een vergunningsrecht verschuld igd, berekend 
naar f 0.42 voor iedere volle maand die na hare 
da$t,eeken.ing in het da n loopen jaar nog over
bliJft, en verder van f 5 per kalenderjaar. Dit 
vergunningsrecht moet in ééne som en bij voor
uitbetaling worden voldaan ; de vergunning 
wordt niet van kracht zoolang de eerste beta
ling van het vergunningsrecht niet heeft plaats 
gehad. Bij wanbetaling van het vergunnings
recht wordt di t door den in het eerste lid van 
dit artikel bedoelden ontvanger ingevorderd. 
De bepalingen welke van kracht zijn bij de in 
vordering der accij nzen, gelden mede ten aan
zien van aemeld vergunningsrecht, met dien 
verstande dat tot parate execut ie niet zal worden 
overgegaan dan den derden dag na de uitreiking 
van eenc aanrnanini tot betaling. Voor de kosten 
dezer aanmaning wordt den nahtige f 0.25 in 
rekening gebracht, welk bed~ag tegelij k met het 
vergunningsrecht wordt ingevorderd; 

b. in de ee,·ste zin van artikel 50, eerste lid, 
wordt t usschen de woord,m "document" en 
" in" ingevoegd : in geval van invoer als bagage 
door r r>izende personen en ; 

c. in de t weede zin van artikel 50, eerstP lid, 
wordt voor "van rijkswege te verstrekken" ge
lezen : door Onzen voornoemden Minister voor 
te schrijven ; 

d. in art.ikel 51, derde lid, wordt +,usschen 
" makelaar " en "afgegeven " ingevoegd : tegen 
betaling van f l per stuk. 

2. Bij het eindigen van het tijdvak van een 
jaar waarover voor eene bij het in werking treden 

dezer wet bestaande bedrijfsvergunning het-ver
gunningsrecht is betaald, is de houder over de 
nog ovèr blijvende volle maanden van het dan 
loopen rl. jaar, bij vooruit betaling aa n vergun
ningsrecht eene som verschuldigd berekend 
naar f 0.42 voor iedere maand. De heffing van 
f 5 per kalenderjaar, overeenkomatig het bij 
deze wet gewijzigde ar tikel 15, t iende lid der 
Tabakswet (Staatsl;ûu l 1921, n°. 712) heeft ten 
aanzien van die bedrijfsvergunning voor het 
eerst plaat s over het dan volcrend kalenderjaar. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van een door Ons te bepalen dag. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven, te 's -Gravenhage, d P.n 27sten De

cember 1926. 
WILRE LMINA. 

De Minister van Financiën, DE GEER. 
( Uit.ge'.). 10 Jan. 1927.) 

27 December 1926. WET, houdende nadere be
pa lingen omt ren t de heffing van invoerrecht 
en van statistiekrecht. S. 413. 

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

da t het wenschelijk is met herziening der 
Waardewet 1906 (S taatsblad n°. 216), zooals deze 
laatstelijk is gewijzigd bij de Ta riefwet 1924 
(Staatsblad n°. 568), nadere bepa lingen vast te 
s•e!len omt rent de heffing v>tn invoerrecht en 
van statistiekrecht ; 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van Sta te, enz. 
Art . I. Artikel 1 der Waardewet 1906 

(S taa~~blad n°. 216) wordt gelezen: 
Indien bij de visitatie van goederen, onder 

worpen aan een invoerrech t naar de waard!' 
en ni<>t ingevoerd mPt geheele of gedeeltelijke 
vrijstellillg daarvan, de visiteerende ambtPnaren 
de aangegeven waarde te laag oordeelen, houden 
zjj die goederen aan, deelen een en ander, 
desvPrlangd schriftPlij k, mede aan den aangever 
of, zoo deze niet tegenwoordg is, aan den 
persoon. die de goederen t er visit,atie aanbiedt, 
en geven hiervan ook aan den inspecteur der 
invoerrechten kennis. 

Alleen ten aanzien van sigaren, welke l!Oe
derensoort voor de toepassing van ueze wet 
st eeds geacht word t enkel naar de waarde t e zijn 
belast, is aanhouding toegela ten van een met 
voor een afzonderlijk waardebedrag aangegeven 
gedeelte eener part ij , voor welk gedeelte dan de 
aangegeven waarde naar verhouding van het 
aantal stuks wordt berekend. 

Art . IL De a r t ikelen 2, 3 en 4 worden 
vervangen door : 

Art. 2. K omt ook den inspecteur de aan
gegeven waarde te laag voor, dan noodigt hij, 
zoo hij inmiddels niet reeds volgens het derde 
l id van dit artikel een aanbod tot verhooging 
heeft ontvangen, den aangever binnen ach t 
dagen na de aanhouding uit om binnen Pen 
redelijken termijn, die op aanvraag kan worden 
verlengd of verkort, stukken over te leggen , 
waarvan de kenni nPming bevorderlijk kan 
zijn aan eene juiste beoorrleeling van de waarde 
der >!Oednen. 

De t ijdig overgelegde stukken word en door 
hem ~ewaarmerkt . 

Vóor het verst.r\jken van den voor het over
leggen van die stukken gPstelden term ijn kan 
de aangever de waarde tot een door den in-
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specte.ur voldoend geacht bedrag verhoogen. 
Het aanbod van verhooging geschiedt schrifte
lijk en in dubbel. Een der exemplaren wordt 
den aangever teru~gegeven, nadat de beslissing 
daarop is aangeteetrnnd . Een hernieuwd aanbod 
tot een hooger bedrag is ongeldig. Indien de 
inspecteur een aanbod tot verhooging ontvangt, 
voordat hij nog eene uitnoodiging to• het over
leggen van s•ukken heeft gedaan, blijft, deze 
uitnoodiging bij aanneming van het aanbod 
achterwege en wordt zij bij afwijzing te gelijk 
met en op <lezelf<le wi_jze als de be~1issing op 
het aanbod ter kennis van den aangever ge-
bracht. · 

Blijkt den inspecteur binnen acht dagen na 
de aanhourung, dat de waarde met te laag is 
aangegeven, dan stelt hij de goederen onverwijld 
ter beschikking van den aangevn. 

rit laatste geval uitgezonderd, ~telt de in
specteur, indien de aangevl"r niet tijrug een 
voldoend geacht aanbori tot verhooging heeft 
gedaan, de waarde vast en geeft, hiervan onder 
vermelding van de gronden, waarop zijne be
slissing rust, binnen eene maand na het ver
strijken van den voor het overleggen van 
stukken gestelden termijn aan den aangever 
kennis. Voormelde termijn van eene maand kan 
echter in overle,g met den aangever worden 
verlengd. 

Art. - 3. De uitnoodigingen en kennisgevin
gen in artikel 2, eerste en hatste lid, bedoeld, 
worden gedaan bij aangeteekenden brief of 
uitgerei kt tegen gedagteekend ontvangbewijs. 

Overschrijding van een termijn door den 
inspecteur maakt diens in het laatste lid van 
artikel 2 bedoelde beslissing nietig, inruen hij 
daarbij de waarde heeft, vastgeste!d op een 
hooger bedrag dan is aangegeven. 

Art. 4. De aangever kan binnen eene maand, 
nadat de in het laatste lid van artikel 2 bedoelde 
bes] issing van den inspecteur is ter post bezorgd 
of tegen ontvangbewijs uitgereikt, in beroep 
komen bij de Tariefcommissie. 

Het beroep wordt op straffe van nietigheid 
ingesteld door inruening binnen den voorschre
ven termijn van een met re.denen omkleed 
beroepschrift bij den voorzitter van de Tarief
commissie, waarbij de beschikking van den 
in~pecteur of een afschrift daarvan wordt over
gelegd. 

Art. IT!. In artikel fi wordt in plaats van 
,,artikel 1, voorlaatste lid" gelezen : artikel 2, 
derde lid. 

In artikel 6 wordt in plaats van "de visi
teerende ambtenaren, den in~pecteur of diens 
plaatsvervanger, de Commissie van beoor
deeling" gelezen : den inspecteur. 

In artikel 7 wordt in plaats van "artikel 1, 
voorlaatste lid" gelezen : artikel 2, derde lid, 
tijdig eene geldige. In dit artikel vervallen de 
woorden "of diens plaatsvervanger". 

Art. IV. Aan § B wordt een nieuw artikel 
toegevoegd, luidende : 

Art. 7bis. Bij de berekening van de ver
schulrugde verhoogingen van invoerrecht wordt 
de aangegeven waarde van sigaren geacht niet 
minder dan vijftig gulden per duizend stuks te 
bedragen. 

Art. V. In artikel 8 wordt de eerste volzin 
van het eerste lid gelezen : . 

Na de mcctedeeling, bedoeld in artikel 1, 
eerste lid, worden de aangehouden goederen 
gein ventariseerd. 

In het tweede lid van dit artikel vervallen 
de woorden "of zijn ~laatsvervanger". 

Art. VJ. In art,ike. 9 wordt het tweede lid 
ge lezen : 

Indien de hoeveelheid van enkel naar de 
waarde belaste goederen ten deele is verzwegen, 
blijven de ar• ikelen 214 en 215 der voormelde 
Algemeene Wet buit.en toepassing, doch is -
onverminderd de bijbetaling ingevolge artikel 5, 
6 of 7 - bij verzwijging van meer dan een 
vijftig,te gedeelte van ue aangegeven hoeveel
heid een bedrag verschuldigd van tweemaal 
het invoerrecht, berekend over het verschil 
tusscben de definitief vastgestelde waarde van 
de bevonden hoeveelheid en de aangegeven 
waarde. 

Het derde Jid van dit artikel vervalt. 
Art. VII. Artikel 10 wordt als volgt ge

wijzigd: 
In het eerst,e lid wordt achter "ontvanger" 

ingevoegd: der invoerrechten. Verder vervallen 
hier de woorden "of ~.ijn plaatsvervanger". 

In het tweede Jid vervallen de woorden "of 
zijn phtatsvervanger". 

In het derde lid worden de woorrlen "Com
missie van beoordeeling" vervangen door : in
~pecteur. 

In het vierde lid vervallen de woorden "of 
zijn plaatsvervanger" en wordt in pla.ats van 
,,de Commissie van beoordeeling, de Tarief
commissie of de leden van een dier colleges, 
zoowel als aan de door een van heiden aan
gewezen deskundigen" gelezen: den inspecteur, 
de Tariefcommissie of de leden van dit college, 
zoowel als aan de door den inspecteur of de 
Tariefco=issie aangewezen deslnmdigen. 

Het vijfde lid wordt gelezen : 
Verzuim van vertoonin<1 op eerste aanvrage 

heeft ten gevolge, dat bij beroep van den 
aangever op de Tariefcommissie, deze de door 
den inRpecteur vastgestelde waarde handhaaft. 
Hetzelfde geldt, indien bij toepassing van het 
vorige lid, naar het oordeel van de Tariefcom
missie de identiteit der goederen niet vaststaat. 

Art. VIII. J.n artikel 12 worden in het 
eerste Jid de woorden "goederen, die onder 
den ontvanger bP.rusten," vervangen door: 
aangehouden goederen of de daarvan achter
gehouden monsters, typen, beschrijvingen of 
afbeeldingen. Voorts wordt in het tweede lid 
in plaats van "de goederen" gelezen : een of 
ander. In plaats van "worden zij" wordt bier 
gelezen : wordt dit. 

Art. IX. § D vervalt. 
§ E wordt § D. Het hoofd hiervan wordt 

gelezen : Behandeling van zaken door de Tarief
commissie. 

De artikelen 17, 18 en 19, alsmede het laatste 
lid van artikel 22, vervallen. 

Art. X . Artikel 23 wordt gelezen : 
Indien de Tariefcommissie voor de beoor

deeling van de waarde, van de zijde van den 
aangever of van diens lastgever niet alle ge
vraa11de medewerking ontvangt, welke deze 
redelijkerwijze in staat is te geven, kan zij, 
zonder verder onderzoek, de door den inspecteur 
vastgestelde waarde handhaven. Onthouding 
aan de Tariefcommissie van stukken, die wel 
aan den inspecteur zijn vertoond, heeft steeds 
de handhaving van de door dezen vastgestelde 
waarde ten gevolge. 

Door of vanwege den aangever aan de Tarief
co=issie overgelegde stukken, die n,et reeds 
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te voren tijdig aan den inspecteur zijn over
~elegd, kunnen niet tot verlaging van de rloor 
den inspe<'teur vastgestelde waarde leiden, ten
zij de Commissie het. aannemelijk aclit, dat de 
overlegging van die stukken aan den inspecteur 
niet opzettelijk is nagelaten of vertraagd. 

Art. XI. Na art.ikel 23 wordt ingevoegd 
een nieuw artikel, luidende : 

Art. 23bis. Onze Minister van Financiën 
kan betreffende de toepaRsing van deze wet. 
aan de Tariefcommissi<' inlichtingen vragen. 

Voor de verstrekking hiervan geldt ar tikel 11 , 
t wePde lid, der Tariefwet 1924 (Staats!ilad 
no. 568). 

Art,. XII. Na artikel 23bis wordt met in
t rekking van de ,i,rtikelen 24., 25 en 26 eene 
nieuwe paragraaf ingela~oht met opschrift : 
§ E. SchadevergoeàirvJ., waarvan hPt eenig 
a rtikel luidt : · 

Art. 23ter. I s de door den inspecteur of de 
Tanefcommi,sie onherroepelijk vastgestelde 
waarde niet, of niet m!'er dan één percent, 
hooger dan de aangegeven waarde, dan kan 
rle in~perteur aan den aangever op daartoe . 
~edaan schriftelijk verzoek eene schadever
goeding ten laste van het Rijk tol'kennen naar 
aanleiding van hPt oponthoud der goederen, 
voor zoover de aangever dit niet heeft kunnen 
voorkomen. 

De indiening van het verzoek door den 
aangever geschiedt op straffe van nietigheid 
binnen eene maand, nadat hem de laatste 
vaststelling van de waarde is medegedeeld, onder 
overlegging van alle stukken, die hij dienstig 
oordeeit- om zijne aanspraak op de gevraagde 
vergoeding te staven. 

De inspecteur zendt de overgelegde stukken, 
na waarmerking, met zijne beslissing aange
teekend per· post of tegen gedagtf'ekend ont• 
vangbewijs aan den aangever terug. 

])e aan~ever kan binnen denzelfden termijn 
en op geliJke wijze als voor het vaststellen van 
de waarde is bep,iald, bij de Tariefcommissie 
in beroep komen. 

Dit beroep wordt door de Tariefcommissie op 
dezelfde wijze behandeld als een beroep betref
fende de waarde. 

De vergoeding bedraagt ten hoogste vijftien 
percent van de waarde der aan~ehouden goe
deren. 

Art. XIII. Artikel 27 wordt gelezen : 
Is door de Tariefcommissie aan de goederen 

eene waarde toegekend, welke niet lager is dan 
de door den inspecteur vastgestelde waarde, 
dan is de aangever aan het Rijk eene vergoeding 
van kosten verschuldigd ten bedrage van tien 
gulden. 

Art. XIV. Artikel 27bis wordt gelezen : 
De verschuldigde verhoogingen van invoer

recht en de vergoeding van kosten worden be
rekend voor elk gedeelte eener partij, waarvoor 
een afzonderlijk waardebedrag is bepaald. 

Zij .kunnen ingevolge door Onzen Minister 
van Financiën te ieven voorschriften hij het 
best itan van verzachtende omstandigheden 
geheel of gedeeltelijk kwijtgescholden worden. 

A,·t. XV. Artikel 29 wordt gelezen : 
Indien bij in voer van kennelijk niet voor 

handel bestemde naa r de waarde belaste voor
werpen, die zich onder de bagage van reizigers 
bevinden, de visiteerende ambtenaren met de 
aangegeven waarde geen genoegen nemen, kan 

de aangever deze waarde tot een door hen te 
bepalen bedrag verhoogen. 

Maakt de aangever hiervan geen gebruik, 
dan zijn verder de ovArige bepalingen dezer 
wet van toepassing. 

In artikel 30 vervallen de woorden "of zijn 
plaatsvervanger". 

Art. XVI. In art.ikel 32 wordt met intrek
king van artikel XV der wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n°. 977) het eerste lid ge
lezen: 

Aan artikel 120 der vorengenoemde Alge
meene Wet worden onder 6°. de volgende leden 
toegevoegd : 

Onder den loopenden prijs hier te. lande 
wordt verstaan de som, die gerekend wordt 
door de eerste hand in het buitenlan<l op den 
dag der a-angifte voor levermg hier te lande 
te -kunnen worden bedongen, zonder inbegrip 
van de Nederlandsche bela•tingen en van de 
binnenlandsche expeditiekosten. Als binnen
landsche expeditrnkosten in dit en in het vol
gend lid bedoeld, worden ook aangemerkt de 
meerdere vracht- en assurantiPkosten bij ver
voer verder binnenslands dan de eerste Neder
landsrhe haven of grensplaats. Voor afgeschei
den gedeelten van een gebeel, geen zelfstandige 
handelqartikelen zijnde, wordt de waarde be
paald in verhouding tot den prijs van het 
geheel, waartoe zij gerekend wo··den te be
hooren. 

Met inachtneming van het. volgend lid gelrlt 
voor goederen, welke ingevol~e norm1tlen koop 
en verkoop worden geleverct, als waarde de 
koopprijs met bijberekening van alle daarin 
niet reeds begrepen op de levering hier t e lande 
vallende kosten, doch zonder inbegrip van de 
Neder!andsche belastingen en van de binnen
landsche expeditiekosten. Is de koopprij R in 
vreemde munt bedongen dan geschiedt onder 
normale betalingsvoorwaarden de herleiding tot 
Nederlandsrh geld naar den bij den aanvang 
van den dag van den koop te Amsterdam 
geldenden, op normale wijze bepaalden wissel 
koerR. Bij latere wijziging in den koop of hij 
nadere vaststelling van den koopprijs, wordt 
de dag, waarop dit het laatste is ge chied, als 
de dag van den koop aangemerkt. 

Het vorig lid vindt alleen t.oepassing, indien 
de aangever het verlangt en dit op eerste aan
vrage om toelichting van zijne aangifte kenbaar 
maakt, welk verlangen hij daarna niet kan 
herroepen. Bij deze toelichting dient hij dan 
tevens voldoende bewijsstukken over te leggen 
tot staving van de bestede prijzen met bij
komende kosten en van den dag en de voor
waarden van den koop. Buiten aanmerking 
blijft een koopp'"Ijs, well;.e meer dan een half jaar 
vóór de aangifte bedongen is, tenzij ~poediger 
aflevering en aangifte van de goederen hier 
t e lande in redelijken zin niet mogelijk zouden 
zijn geweest. 

Artikel 32, derde en vierde lid, vervalt . 
Art. XVII. In artikel 33 vervallen de 

woorden : ,,en de leden der Commissiëa van 
beoordeeling en van de Tariefcommissie, zoo
mede het personeel van laatstgenoemde Com
missie " 

Ing~v~egd wordt een nieuw a rtikel 34, lui
dende: 

Volgens door Onzen Minister van Financiën 
te stellen regelen kunnAn de inspecteurs de hun 
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bij deze wet opgedragen werkzaamheden geheel 
of gedeeltelijk door andere ambtenaren der 
invoerrechten doen verrichten. 

Art . XVIII. Op Onzen Jast wordt de 
Waardewet 1906 (Staatsblad n°. 216), met de 
daarin door deze en vorige wetten gebrachte 
wijzigino-en, in eene doorloopende reeks van 
paragrafen en artikelen, met herziening van de 
n ummering van en van de verwijzingen in de 
artikelen, in bet Staatsblad geplaatst,. 

De aldus gewijzigde wet kan worden aan 
gehaald onder <le benaming Waardewet, mits 
met bijvoeging van jaargang en nummer van 
laatstbedoeld Staat~blad. 

Waar in andere wet.ten ,le Waardewet 191)6 
(Staatsblad n°. 216) wordt aangehaald, treodt 
daarvoor de aanhaling volgens het vorig lid 
en de nieuwe nummering van de overeenkom
stige artikelen in de plaats. 

Art. XIX. De Waardewet 1906 (Staatsblad 
n°. 216), zooals deze luidde vóór de daarin bij 
deze wet gebrachte wijzigingen, blijft van toe
passing ten aanzien van goederen, waarvoor 
bij dP inwerkingtreding dezer wet reeds eene 
mededeeling ingevolge artikel 1, eerste lid, van 
genoemde Waardewet is gedaan. 

De behandeling en beslissing door rle Com
missiën van beoord eeling geschieden dan echter 
door de voorzitters dier Commissiën alleen. 

Do Commissiën van beoordeeling worden 
overigens door het in werking treden dezer wet 
ontbondf'll. 

Art. XX. In de Wet op het Statistiekrecht 
(Staatsblad 1921, n°. 55) wordQn met inacht
neming van het bepaalde bij artikel XVIII, 
laatste lid, de volgende wijzigingen aange
bracht: 

Artikel 5, eerste lid, letter b, wordt gelezen : 
.b. voor andere goederen, de met inacht

neming van de herkomst te bepalen inkoop
waarde bij levering hier te lande, tegen contante 
betaling, zonder inbegrip van Nederlandsche 
rechten en op het vervoer binnenslands, de los
sing, de aangifte en de levering vallende kosten. 

Artikel 5, tweede lid, vervalt. 
Artikel 6 wordt gelezen : 
Onder waarde wordt bij uitvoer verstaan de 

met inachtneming van de bestemming te be
palen verkoopwaarde bij levering hier te lande, 
tegen contante betaling, met inbegrip van 
anders dan voor het vervoer buitenslands, op 
den uitvoer drukkende rechten en kosten. 

In artikel 10 wordt in het derde lid achter 
het woord "hiervan" ingevoegd : onder ver
melding van de gronden, waarop zijne beslissing 
rust,. Verder wordt aan dit lid toegevoegd: 
Voormelde termijn van eene maand kan echter 
in overleg met den aangever worden verlengd. 

Artikel 12 wordt gelezen : 
Tenzij het tegendeel is gebleken neemt de 

Tariefcommissie aan, dat de soort en de hoeveel
heid der goederen juist zijn aangegeven. 

Het bepaalde bij de artikelen 22, 23, 23bis, 
27, 33 en 34 der Waardewet 1906 (Staatsblad 
n°. 216) geldt ook voor de toepassing en uit
voering van deze wet. 

In artikel 14 wordt aan het voorlaatste lid 
toegevoegd : Deze termijn kan echter in overleg 
met den aangever worden verlengd. 

In artikel i.7 wordt in plaats van "met, de 
verhooging volgens artikel 13, 14 of 15" ge
lezen: , evenals de vergoeding van kosten en 

de verhoogingen volgen, de artikelen 12, 13' 
14 en 15. 

Art:kel 20 wordt aangevuld met een tweede 
lid, luidende : 

Ingevolge door Onzen Minister van Financiën 
te geven roorr.chriften kunnen bij het bestaan 
van verzachtende omstandigheden ook de ver
hoogingen van stati•tiekrecht en de vergoeding 
van kosten volgens deze wet verschuldigd ge
heel of gedeeltelijk kwijtgescholden worden. 

Art. XXI. In de Tariefwet 1924 (Staat8blad 
11°. 568) vervalt van artikel 7 het vijfde lid. 

Art. XXII. Deze wet treedt in werking met 
ingang v,in een nader door Ons te bepalen dag. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te •~-Gravenhage, den 27sten De

cember 1926. 
WILHELMINA. 

De .iJfini,1ter van Financiën, DE GEER. 

(Uitgeg. 11 Jan. 1927. ) 

27 December 1926. WET tot afschaffing van 
de Speelkaartenbelasting. S. 414. 

WIJ WILHEL,\'fIN A, ENZ ... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat hi>t wenschelijk is de Speelkaartenbelasting 
af te schaffen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De wet van 25 Juli 1919 (Staatsblad 

n°. 513), tot heffing eener belasting op speel
kaarten, is ingetrokken. 

2. In artikel 24, derde lid, letter b, der 
Tariefwet 1924 (Staat.sblad n°. 568) vervallen de 

, woorden en de getallen : ,,op de speelkaarten, 
bedoE1ld bij post n°. 44, sub I,". 

In het bij die Tariefwet behoorende Tarief 
wordt post n°. 44, sub I, gelezen : 

I. Speelkaarten . . . . . waarde 8 pct. 
en vervalt de Bijzondere bepaling op dien 

post. 
In de Bijzondere bepaling n°. 5 op post n°. 95, 

vervallen de woorden en de getallen : ,,speel
kaarten," en "po. t n°. 44 sub I of". 

3. Aan de fabrikanten van speelkaarten en 
hen die in het bezit zijn van eene vergunning 
tot verkoop en aflevering van speelkaarten &.Is 
bedoeld is in ar•ikel 17 der wet op de Speel
kaartenbelasting (Staatsblad 1919, n°. 513) 
wordt teruggaaf van de betaalde belasting 
verleend voor de gestempelde spellen kaarten 
die op 1 April 1927 onverkocht en ongebr11ikt 
bij hoeveelheden van ten minste 12 spellen in 
hun bezit zijn, mits zij daartoe vóór 10 April 
1927 het verzoek doen aan den ontvanger der 
accijnzen over hunne woonplaats, onder opgave 
van het aantal spellen van niet meer dan 32 
kaarten en van het aantal andere spellen, 
waarvoor teruggaaf wordt verlangd en mits zij 
zich ten aanzien van die spellen gedurende 
die maand <mderwerpen aan de maatregelen 
van controle die Onze Minister van Financiën 
in het belang van het te houden toezicht zal 
voorschrijven. 

4. Deze wet treedt in werking met ingang 
van 1 April 1927. 

Lssten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 27sten De

cember l!l26. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, DE GEER. 
(Uitg'-fJ• 10 Jan. 1927.) 
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27 December 1926. WET tot wijziging der wet 
van 18 September 1852 (Staat.•blrul n°. 
178) omtrent den waarborg en de belasting 
der gouden en zilveren werken. S. 41::. 

Bijl. Hand. 2e Kamer 1925/1926 n°. 367 1-3 ; 
1926/1927 n°. 92 1-3. 

Hand. id. 1926/1927 bladz. 868-869. 
Hand. 1° Ka.,ner 1926/1927 bladz. 51, 52, 97. 
Wu WILHELMINA, ENZ ..• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is eenige voorzieningen te 
treffen met betrekking tot den dienst van den 
waarborg en de belasting der goua"n en zilveren 
werken; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. De wet van 18 September 1852 

(Staatsb/,ad n°. 178), laatstelijk gewijzigd bij 
die van 30 December 1925 (StaatBblad n°. 532), 
wordt nader gewijzigd en aangevuld als volgt : 

1. Het laatste lid van artikel 6 wordt ge
lezen: 

De heffing der belasting gaat aan de stem
peling vooraf, tenzij op den voet van het 
volgend artikel krediet wordt genoten. 

2. Na artikel 6, wordt een nieuw artikel 6bis 
ingevoegd, luidende : 

Aan schatplichtigen wordt, onder zekerheid
stelling, krediet voor de belasting en voor het 
in artikel 15 bedoelde essaailoon verleend tot 
den zevenden dag der maand, volgende op die, 
waarin de werken aan de stempeling zijn onder
worpen of waarin de gehalte-proeven welke 
geen betaling van belasting tengevolge hebben, 
zijn verricht. 

Ten kantore van den waarborg wordt met 
iederen schatplichtige die krediet volgens het 
vorig lid gemet, eene rekening gehouden. 

Op den te stellen bor~ocht, het krediet en 
de betalingen daarop, zijn van toepassing de 
bepalingen van het 23ste hoofdstuk der Alge
meene Wet van 26 Augustus 1822 (Staatsblad 
n° 38). 

Voor de invordering van de belasting en het 
essaailoon en de daarop vállende kosten hebben 
de bij artikel 7, derde lid, bedoelde ontvangers 
het recht van parate executie, bedoeld in het 
24ste hoofdstuk der voornoemde Algemeene 
Wet. 

3. Artikel 7 wordt gelezen : 
Tot het onderzoek en de stempeling van de 

gouden en zilveren werken worden kantoren 
van den waarborg ingesteld. 

Het getal, de gemeenten van vestiging en 
de kringen dier kantoren, alsmede de samen
stelling van het daaraar verbondev personeel, 
worden door Onzen Minister van Financiën 
naar gelang der behoeften van den dienst aan
gewezen en geregeld. 

De ontvangst van de belasting en van het 
essaailoon wordt opgedragen aan de door Onzen 
Minister van Financiën aan te wijzen ontvangers 
der directe belastingen, invoerrechten en ac
cijnzen. 

4. In artikel 10 vervalt de aanduiding "80" 
met de daarbij behoorènde bepaling en worden 
de aanduidingen "9°" en "100" gelezen 8D. 
en 9°. 

5. Artikel 11 vervalt. 
6. In het l • lid van artikel 18, Zl'oals het 

luidt volgens de wet van 20 Juni 1924 (Staats
blad n°. 305), worden na het woord "borderel" 
ngevoegd de woorden : in tweevol'd. 

Na het 1° lid van dat artikel wordt een 
nieuw lid ingevoegd, luidende : 

Voor het borderel en den inventaris wordt 
gebruik gemaakt van door Onzen Minister van 
Financiën vast te stellen formulieren, die van 
Rijkswe1,1:e verkrijgbaar worden gesteld tegen 
een priJS, die den kostenden prijs zooveel 
mogelijk nabijkomt. 

De eerste volzin van het laatste lid van het 
artikel wordt gelezen : 

Bij bevinding van zóódanig verschilingehalte, 
dat daarvan, zonder de gedane ontdekking, 
onjuiste stempeling het gevolg zou zijn geweest, 
wordt de partij verbeurdverklaard. 

Het laatste lid van artikel 19 wordt gelezen: 
Wanneer dit tweeledig onderzoek zoodanig 

verschil in gehalte doet kennen, dat daarvan 
zonder de gedane ontdekking, onjuiste stem
peling het gevolg zou zijn geweeqt, wordt het 
werk verbeurd verklaard en vervalt de aan
bieder in eene boete van het tienvoud der 
ver•chuldigde rechten. 

7. Artikel 23 vervalt. 
8. Artikel 26 wordt gelezen : 
De eigenaar van eenig goud- of zilverwerk, 

die meent dat het daarop voorkomend keur
merk, of het merk, bedoeld in artikel 4 der wet, 
in verband met het goud- of zilvergehalte "an 
dat werk daarop ten onrechte aanwezig is, is 
bevoegd een onderzoek door den muntmeester 
van 's Rijks Munt te verlangen. Het verzoek 
wordt ingediend bij den Minister van Financiën, 
die den belanghebbende met de uitkomst "an 
het onderzoek .in kennis stelt . 

Indien de bevinding van den muntmeester 
het gerezen vermoeden niet bevestigt, is de 
verzoeker essaailoon verschuldigd op den voet 
van artikel 15. 

9. Artikel 28 vervalt. 
10. In artikel 30, l• lid, wordt in plaats 

van "aangifte aan het bestuur der gemeente 
binnen welke" gelezen : onderteekende aangifte 
op het kantoor van den waarborg, binnen welks 
kring. 

ll. Artikel 32 wordt gelezen: Een schat
plichtige, naar elders verhuizende, is op ver
beurte van eene gelijke boete gehouden hiervan 
binnen veertien dagen na de verhuizing eene 
onderteekende aangifte in te leveren op het 
kantoor of de kantoren van den waarborg, 
waartoe de gemeenten van vertrek en vestiging 
behooren 

12. Artikel 33 vervalt. 
13. In het lste lid van J\rtikel 38, zooals 

het luidt volgens de wet van 20 Juni 1924 
IStaatBblad n°. 305), worden de woorden: 
,.ambt,enaren van den waarborg en door hen, 
die in het algemeen belast zijn met het opsporen 
van strafbare feiten" vervangen door : met de 
opsporing van overtredingen dezer wet belaste 
ambtenaren. 

14. Artikel 40 ,~ ordt gelezen : 
i>e schatplichtigen moeten op ver1eurte van 

eene boetP van tien gulden zorgen dat in hunne 
winkels, magazijnen en kantoren, op eene voor 
bezoekers duidelijk zichtbare plaats, goed lees
baar is opgehangen een, door Onzen Minister 
van Financiën vast te stellen en tegen een 
prijs die den kostenden prijs zooveel mogelijk 
nabijkomt van Rijkswege te verstrekken formu
lier, houdende afbeeldingen op veq,roote schaal 
van de rijksstempelmerken, met toelichting. 
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15. De artikelen 42 en 43 vervallen. 
16. De artikelen 49 en 50 vervallen. 
17. In artikel 63, 2• lid, wordt in plaats 

van de woorden "van den waarborg" gelezen: 
van den waarborg en de overige ambtenaren 
der directe belastingen, invoerrechten en 
accijnzen. 

18. Artikel 69 wordt gelezen : 
Bij de aangifte volgens het 13de hoofdstuk 

der Algemeene Wet van 26 Augustus 1822 
(Staatsblad n°. 38) voor gouden en zilveren 
werken, zoowel wanneer zij ten doorvoer of 
op entrepot, als wanneer zij op den voet van 
artikel 40 der genoemde Algemeene Wet ten 
invoer worden aangegeven, moet ter verzeke
ring van het invoerrecht en van de bij deze wet 
geregelde belasting borg worden gesteld voor 
een derde der waa rde van die werken. 

Na de inleverin ; van· de in het vorig lid 
bedoelde aangifte worden de gouden en zilveren 
werken onder verzegeling gebracht en gehouden 
tot na volbrachten doorvoer of opslag in entre
pot of tot de visitatie ter losplaats 

19. De aanhef van artikel 70, zooal~ het 
luidt volgens de wet van 20 Juni 1924 (StaatB
blad n°. 305) wordt gelezen als volgt: 

Voor ten invoer bestemde gouden en zilveren 
werken wordt ten kantore waar het invoerrecht 
wordt betaald, een onderteekende inventaris in 
drievoud ingeleverd, behelzende : 

He•, laatste lid van dat artikel wordt gelezen : 
Een exemplaar van den inventaris wordt 

door den ontvanger van het in het eerste lid 
bedoelde kantoor. nadat op den voet van het 
vorig artikel borg is gesteld, tot volgbrief 
ingericht en begeleidt de werken, die worden 
verzegeld of bewaakt naar het opgegeven 
kantoor van den waarborg ; de beide andere 
exemplaren worden door dien ontvanger, met 
de in het tweede lid bedoelde bescheiden, naar 
dat kantoor van den waarborg opgezonden. 

20. De artik~len 71, 72, 73 en 74 vervallen. 
21. Artikel 76 wordt gelezen : 
Na de stempeling 'en de betaling van de 

belasting, of de debiteering daarvoor, indien 
op den voet van artikel 6bis krediet wordt ge
noten, wordt hiervan op het kantoor -van den 
waarborg aanteekening op den volgbrief gesteld 
onder bijvoeging van de verklaring, dat de 
verzegeling ongeschonden en de goederen over
eenkomstig den inventaris zijn bevonden, 
waarna dP goederen ter beschikking van den 
belanghebbende worden gesteld en de afge
teekende volgbrief weder naar het kantoor van 
afgifte wordt opgezonden. 

22. Artikel 77 wordt gelezen : 
Indien de volgbrief niet binnen twee maanden 

na de afgifte voorzien van de in het vorig 
artikel bedoelde aanteekening, t,en kantore 
terugkeert, wordt de alclaar gestelde borgtocht 
ingevorderd. 

23. Het l • en het 2• lid van artikel 79 
worden venangen door het volgende : 

Ter verkrijging van deze teruggaaf is ae 
belanghebbende verplicht de voorwerpen, ter 
verzending bestemd, naar het kantoor van den 
waarborg, in welks kring hij gevestigd is, over 
te brengen onder overlegging van een aangifte 
in tweevoud, inhoudende een nauwkeurige om
schrijving van de soort, het gewicht en het ~etal 
der voorwerpen. 

Voor de aangifte wordt gebruik gemaakt van 

door Onzen Minister van Financiën vast te 
stellen formulieren, die van Rijkswege verkrijg
baar worden gesteld tegen een prijs, die den 
kostenden prijs zooveel mogelijk nabijkomt. 

De voorwerpen worden op het kantoor van 
den waarborg, zoo zij daarvoor bij onderzoek 
vatbaar .zijn gebleken, ten uitvoer gestempeld, 
onder verzegeling gebracht en aan den aan
bieder teruggegeven, met een exemplaar der 
in het eerste lid bedoelde aangifte, waarop de 
stempelmerken der voorwerpen en de wijze der 
inpakking en verzegeling zbn vermeld. 

24. Artikel 83, 2• lid, vervalt. 
25. In het achtste hoofdstuk wordt vóór 

artikel 86 ingevoegd een nieuw artikel 85bis, 
luidende: 

Met het opsporen van overtredingen dezer 
wet Z\jn behalve de in artikel 141, nos. 1, 3 
tot en met 6 van het Wetboek van Strafvor
dering genoemde personen belast de ambtenaren 
van den waarborg en de overige ambtenaren 
der directe belastingen, invoerrechten en 
accijnzen. 

%. Iv artikel 86 worden de woorden : ,,De 
ambtenaren van den waarborg, die hierin kun
nen worden bijgestaan door zoodanige ambte
naren, als daartoe door Ons worden aange
wezen" vervangen door: De ambtenaren van 
den waarborg en de overige ambtenaren der 
directe belastingen, invoerrechten en accijnzen. 

27. In de artikelen 87, 88 en 89 worden de 
woorden : ,,ambtenaren van den waarborg" 
vervangen door: in artikel 86 bedoelde amb
tenaren. 

28. Artikel 90 wordt gelezen : 
De ambtenaren die eene overtreding van deze 

wet ontdekken, maken daarvan zoo spoedig 
mogelijk proces-verbaal op, dat den bekeurde 
in afschrift wordt medegedeeld. 

29. Artikel 91 vervalt. 
30. Artikel 92, l • lid, wordt gelezen : 
Het. proces-verbaal moet behelzen een be

knopt en nauwkeurig verhaal der bevinding 
en van de oorzaak der bekeuring met aan
duiding van personen., qualiteiten, dag en 
plaats. 

31. De artikelen 93 en 94 vervallen. 
32. Artikel 97 wordt gelezen : 
De in beslag genomen voorwerpen worden 

bijeengevoegd en verzegeld met het ambtszegel 
van een der bekeurders en het zegel van den 
bekeurde en in dien toestand overgebracht 
naar het kantoor van den waarborg, in welks 
kring de bekeuring is ingesteld, alwaar zij 
blijven berusten totdat de zaak bij transact,ie 
is afgedaan, of in rechte wordt vervolgd . 

Zoo de bekeurde geen zegel bezit of het 
gebruik daarvan weigert, wordt zulks in het 
proces-verbaal vermeld. 

33. Artikel 98 vervalt. 
34. Artikel 100, 3° lid, wordt gelezen : 
De bekeurde kan, zoolang hij niet is gedag

vaard, door of vanwege Onzen Minister van 
Financiën tot transactie worden toegelaten. 

35. Artikel 103 vervalt. 
Art. II. De wet van 18 September 1852 

(Staatsblad n°. 178), zooals die luidt na de 
laatstelijk bij deze wet daarin aangebrachte 
wijzigingen, wordt op Onzen last in het Staats
blad geplaatst. De gewijzigde wet kan worden 
aangehaald onder den titel "Waarborgwet", 
doch met bijvoeging van het jaar en het num-
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mer van het Staatsblad, waarin zij is ge
plaatst. 

Art. III. Deze wet treedt in werking met 
ingang van een door Ons te bepalen dag. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage den 27sten De

cember 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, DE GEER. 
(Uitgeg. 10 J an. 1927.) 

27 December 1926. WET, houdende w~jziging 
van artikel 3lbis, § 5, der Wet op de Per
soneele Belasting 1896. S. 41 6. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1925/ 1926 n°. 379 1-3 ; 
1926/1927 n°. 98 1-3. 

Hand. id. 1926/1927 bladz. 872 . 
Hand. l • Kamer 1926/1927 bladz. 50, 97. 
WIJ WILHELMINA, ENZ . .. doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is artikel 3lbia, § 5, der 
Wet op de Personeele Belasting 1896 te wij
zigen; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
Art. 1. In artikel 3lbis, § 5, letter a en 

letter b der Wet op de Personeele Belasting 
1896 wordt in de plaats van "uitsluitend of 
hoofdzakelijk" gelezen : uitsluitend of na
genoeg uitsluitend. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van l Jan.:iari 1927. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, deu 27sten De

cember 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, DE GEER. 
(Uitge,g. 31 Dec. 1926.) 

27 December 1926. WET tot verlenging van 
den termijn, genoemd in artikel 88a der 
Tabakswet (St,wtsblad 1921, n°. 712), zoo
als dat artikel laatsteEjk is gewijzigd bij 
het eenig artikel der wet van 30 December 
1925 (Staai~blad n°. 533). . 417. 

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

dat het wenschelijk is den termijn, genoemd in 
artikel 88a der Tabakswet (Rtaatsblad 11)21, 
n°. 712), nogmaals te verlengen; 

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

In artikel 8Sa der Tabakswet (Staatsblad 1921, 
n°. 712), zooals dat artikel laatstelijk is gewijzigd 
bij het eenig artikel der wet van 30 December 
1925 (8taat~blad n°. 533), wordt "1927" ge
wijzigd in : 1928. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven t,e 's-Gravenhage, den 27sten De

cember 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, DE GEER. 
( Uitge,g. 31 Dec. 1926). 

27 December 1926. WET, houdende goedkeu
ring van den verkoop van eenige perceelen 
grond te Gouda aan de gemeente Gouda. 
s. 418. 

27 Der,ember 1926. WET tot regeling van de 
inkomsten en uitgaven van het Staatsmunt
bedrijf voor het dienstjaar 1927. , . 419. 

De begrooting wordt vastgesteld op 
f 328,020.-. 

27 December 1926. WET tot vaststelling van 
de begrooting van inkomsten en uitgaven 
van het Leeningfonds 1914 voor het 
dienst.jaar 1927. S. 420. 

De begrooting wordt vastgesteld op 
f 83,546,025.-. 

27 December 1926. WET tot wijziging van het 
zevende hoofdstuk B der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1926. (Diverse onder
werpen). S. 421. 

27 December 1926. WE'.l' tot verhooging van 
het ,erste hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienst-jaar 1925. S. 4-2? . 

27 Decembe~ 1926. WET tot vaststelling van 
de begrooting van uitgaven van het Fonds 
voor de uitvoering van de Tiendwet 1907 
(Staat~blad n°. 222), voor het dienstjaar 
1927. s. 423. 

De begrooting wordt vastgesteld op 
f 990,000.-. 

27 December 1926. WET tot wijziging van het 
tweede hoofdstuk der St,aatsbegrooting voor 
het dienRtjaar 1925. S. 424. 

27 Dere~nber 1920. WET tot regeling van de 
ontvangsten en uitgaven van het Alge
meen Burgerlijk Pensioenfonds voor het 
jaar 1927. . 425. 

De begroeting wordt vastgesteld op 
f 91,617,162.-. 

27 December 1926. WET tot wijziging van het 
zevende hoofdstuk A der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1925. S. 426. 

27 December 1926. WET, houdende wijziging 
der wet van 26 Juli 1918 (Staatsblad n°. 
502), zooals die nader is gewijzigd, hou
dende vaststelling van regelen voor de 
heffing van opcenten ten behoeve der ge
meenten op de dividend- en tantièmebe
lasting. S. 427. 

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

dat het wenschelijk is om de regeling van de 
verdeeling van opcenten ten behoeve van de 
gemeenten op de dividend- en tantièmebela~ting 
te herzien; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. In het eerste lid van artikel 3 der 

wet van 26 Juli 1918 (Staatsblad n°. 502), 
zooals die wet gewijzigd is bij de wet van 
17 April 1925 (Staatsblad n°. 146) wordt in 
plaats van "30 opcenten" gelezen : de opcenten. 



877 27 DECEMBER (_S.427 428) 1926 

Art. II. Deze wet treedt in werking met 
ingang van l J anua ri 1927. 

Zij blijft buiten toepassing voor de heffing 
der belasting ter zake van uit deelingen a ls 
bedoeld in a r t ikel 2, en salarissen als bedoeld 
in artikel 7 der Wet op de Dividend- en Tan
tièmebelasting 1917, betrekking hebbende op 
een boekjaar, da t vóór dien dag is geëindigd. 

Last en en bevelen, ènz. 
Gegeven t e 's-Gravenhage, den 27st en De

cember 1926. 
WILHELMINA. 

De M inister van Financ iën, DE GEER. 
De M iniater van Binnenlandache Zaken 

en Landbouw, 
J. B. KAN. 
( Uitge,g. 10 J an. 1927.) 

27 December 1926. WET, houdende goedkeu
ring van de ruiling van Staatsgrond te 
Brunssum met L . H. Kusters aldaar. 
s. 42 . 

27 December 192 7. K ONINKLIJK BESLUIT. 
Aan art. LXIV § 11 va n de s lot- en 

overgaug,bepalingen d er wet va n l i; F ebr. 
HJ23, . 33 ka n geen grond worden ont
leend om buiten aan merking te laten een 
aan tal k ind eren, die van een bestaande 
bijzondere school door de ouders waren 
over~eplaatst naar de openbare chool, 
tenemde de sticht ing der nieuwe bijzon
·dere school mogelijk te maken (door op 
deze wijze de bevaling dat de kinderen 
de door hen bezor,hte gelijk~oort ige bijzon
dere school zouden verlaten , te ontgaan. -
De vraag of Ie stich t ing de r school met 
het oog op het onderwijsbela ng gewenscht 
is, behoort bij d e t oepassing van art. 72 
j 0 7ó buit n beschouwing t e blijven. 

\Vu \V[LHELMINA, E~z. 
Bescbikkende op het beroep, ingesteld door 

C. de Heer en anderen allen ingezet enen der 
gemeente Lange R uige Weide, t egen het be
sluit van Gedeputeerde Staten van Zuid
H olland van 9 Augustus 1926, n°. 140, voor 
zoover daarbij ongegrond is verklaard hun 
beroep tegen het besluit van den Raad der 
gemeente Lang Ruige Weide van 23 December 
192ó, strekkende o. m. om aan het bestuur 
der Vereeniging tot stichting en instandhou
ding van eene Hervormde Christelijke School 
voor la~cr onderwijs de in art. 72 <ler Lager
Onderwij swet 1920 bedoelde medewerking tot 
stichting van eene bijzondere school t e ver
leenen in den vorm van overdracht in eigendom 
van het gebouw der op te heffen openbare 
school aldaar ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, g'ehoord, advies van 
24 November 1926, n° . 1047 ; 

Op de voordracht van Onzen Minist er van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
21 December 1926, n° . 13970 afd . L. 0 . F .; 

0. dat do R aad der gemeente La nge Ruige 
Weide op 23 Decem ber 192ó onder a nderen 
heeft besloten aan àe Vereeniging tot stichting 
en instandhoud ing van eene H ervormde Chris
t elijke school voor lager onderwij s aldaar in 
eigendom over te dragen het gebouw van de , 

ori te heffen openba re chool met den daarbij 
behoorenden grond ; 

dat G. K ok en a nderen, raadsleden der 
g:im:iente Lange Ruige Weide en C. de H eer 
en anderen, ingezetenen dier gemeente, hier
tegen hij Gedeputeerde Sta ten beroep hebben 
ingesteld, aanvoerende, dat een op 23 Juni 
1924 genomen raadsbesluit va n geheel dezelfde 
strPkking als dat, waartegen thans beroep is 
ingest eld, bij beslissing van Gedeputeerde Sta
ten van ó Januari 192ó. n°. 81, is vernietigd ; 
dat de aanwezighPid va n twee bt zondere 
scholen in de gemeente, ieder met t wee leer
krac,hten, in plaats van eene bijzondere school 
rm,t drie leerkrachten, zooals thans, niet in 
het bela ng van het onderwijs zal zij n : dat de 
wij ze, waarop het M nta l leerlingen voor de 
nieuw te stichten school is verkregeu, kennelijk 
in strijd moet worden geacht met de bedoeling, 
welke aan art. 7ó, eerst e lid a der Lager
Onderwij swet 1920, junct o art. L X I V, § 11 
van de slot- en overgangB bepalingen der wet 
van 16 Februari 1923 (Staatsblad n° . 38) ten 
grondslag ligt, en hierbij wetsontduiking heeft 
plaat s gehad ; dat Gedeputeerde St ttt en bij 
hun besluit van 9 Augustus 1926, n°. 140 
onder anderen de beroevon ongegrond hebben 
verklaard, uit overweging, dat het beroep van 
de appellanten op de beslissing van hun col
lege van ó Januari 192ó, n°. 81, geen zin hee~, 
aangezien de feiten thans geheel a nders voor
liggen ; dat op grond van het bepaalde in art. 
75, tweede lid, junct o art. 73 der Lager-Onder
,vij swet 1920, de vra.ag of stichtiniz van eene 
nieuwe bijzondere school in eene gemeente 
naast eene reeds bestaande bijzondere school, 
uit een onderwijsoogpunt al dan niet gewenscht 
is, bij de beoordeeling of de R aad zijne mede
werking terecht heeft verleend , buiten aan
merking dient te blij ven ; dat blijkens het 
bestl"eden raadsbesluit bij de door het be
trokken schoolbestuur aan den Raad ingediend e 
aanvrage t-ot het verleenen van de gevraagde 
medewerking, naast de overige in &rt . 7ó, 
eerst e lid, der wet genoemde stukken, is over
gelegd, eene verklaring, waaruit blijkt, d at 
deze school door t en minste 49 leerlingen zal 
worden bezocht ; dat geen van de in deze 
verklaring vermelde leerlingen eene door hen 
bezochte gelijksoortige school, als bedoeld in 
art. LXIV, § 11, van de slot- en overgangs
bepalingen der wet van 16 F ebruP,ri 1923 
(Staatsblad 38), zou m oeten verla ten, aangezien 
zij allen leerlingen waren van de bestaande 
openbare school t e Lange Ruige Weide ; dat, 
nu de hiervoren bedoelde verklaring door geen 
van de betrokken ouders is herroepen , t erw~jl 
van eenigerlei op die ouders uitgeoefende 
pressie, als waarvan de appellanten spreken, 
hun college niet s gebleken is, deze ouderver
klaring ouvoorwaardf'lijk dient t e worden aan
vaard ; dat, hoewel niet ontkend kan worden, 
dat het nimmer in de bedoeling van den wet
gever kan hebben geleRen, stichting van bij
zonclere scholen mogeliJk te maken d oor kin
deron van de bestaande bijzondere scholen 
t ijdelijk op openbare scholen te doen overgaan 
en deze daarna voor plaatsing op eene t e 
stichten bijzondere school in aanmerking te 
brengen, aan deze handelswijze evenwel geen 
grond kan worden ont leend om eene aanvrage 
welke overigens geheel aan de wet telijke voor-

/ 
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schriften voldoet, af te wijzen ; dat de Raad 
van Lange Ruige Weide de gevraagde mede
werking tot stichting eener bijzondere lagere 
school mitsdien terecht heett verleend : 

dat van het besluit van Gedeputeerde Staten 
C. de Heer en anderen , ingezetenen van de 
gemeente Lange Ruige Weide, bij Ons in be
roep zijn gekomen, aanvoerende, dat huns 
inziens 40 leerlingen der openbare lagere school 
niet mochten meetallen voor de stichting van 
de Hervormde Christelijke school, daar deze 
40 leerlingen op 20 Augustus 19:l5 van de be
staande Christelijke school z ijn afgenomen en 
op de openbare lagere school geplaatst om 
zoodoende sti~hting eenn bijzondere school 
mogelijk t e maken; dat weliswaar geen deze, 
kinderen eene door hen bezochte gelijksoortige 
school, als bedoeld in art. LXIV § 11 van de 
slot- en overgangsbepalingen der wet van 
16 Februari 1923 (Staatsblad 38) zou verlaten, 
indien de Hervormde Christelijke school tot 
stand kwam, maar dat deze kinderen de school 
toch met dit doel verlaten hebben ; dat ook 
volgens het ad vies van den Hoofdinspect.eur 
in de derde hoofdinspectie de bovengenoemde 
maatregel in strijd is met den geest der wet, 
t er wij l ook Gedeputeerde Staten in hun besluit 
deze meening zijn toegedaan ; dat stichting 
eener Hervormde Christelijke school zeer zeker 
in strijd is met het belang van het onderwüs, 
aangezien, wanneer deze school niet tot stand 
kwam, de bestaande Christelijke school een 
driemansschool zou zijn en nu met .78 leer
lingen een tweemansschool is, terwijl toch de 
t e stichten H ervormde school maar 48 leer
lingen zou tellen en dus een éénmansschool 
zou wezen ; dat de bestaande Christelijke 
school een zoogenaamde gemengde school is, 
waar in bestuur, personeel en leerlingen zoowel 
Hervormden als Gereformeerden vertegen
woordigd zijn ; dat nog nooit met grond is 
aangetoond, dat de samenwerking tusschen 
H ervormden en Gereformeerden ruet goed 
zou zij n ; 

0. dat § 11 van art. LXIV der wet van 
16 Februari 1923 (Staatsblad 38) bepaalt, dat 
tot 1 Januari 1928 bij de medewerking tot de 
stichting eener nieuwe school onder de leer
lingen, waarop de verklaring, bedoeld in het 
eerste lid van artikel 73 onder a der Lager
Onderwijswet 1920 betrekking heeft, niet wor
den medegerekend leerlingen, die de door hen 
bezochte gelijksoortige bijzondere school zouden 
verlaten, doch voor ,vie op die school gelegen
heid tot plaatsing in de voor hen bestemde 
klasse zouden blüven, tenzij aanzienlijke toe
neming van de bevolking in eerug deel der 
gemeente tot de stichting aanleiding geeft ; 
dat blijkens de ingewonnen ambtsbenchten 
de op de overgelegde lijst voorkomende kin
deren ten tijde, dat de aanvrage door het 
schoolbestuur tot den gemeenteraad werd 
gericht, geen gelijksoortige bijzondere school 
bezochten ; dat derhalve aan de bovenge
melde wetsbepaling geen grond kan worden 
ontleend om de hierbedoelde kinderen buiten 
aanmerkin~ te laten ; dat daaraan in verbimd 
met de duidelijke bewoordingen van die wets
bepaling niet afdoet, dat een veerti~tal van 
deze kinderen van de bestaande bijzondere 
school te Lange Ruige Weide door de ouders 
was overgeplaatst naar de openbare school 

aldaar, ten einde de stichting der nieuwe bij
zondere school mogelijk te maken ; dat ook de 
bezwaren der appellanten, welke zijn ontleend 
aan het onderwijsbelang, geen steun vinden 
in de wet, aangezien krachtens art . 75 der 
Lager-Onderwijswet 1920 de medewerking 
slechts wordt geweigerd, wanneer niet aan de 
in art. 73 omschreven vereischten is voldaan, 
zoodat de vraag, of de stichting van de school 
met het oog op het onderwijsbelang, al dan 
niet gewenscht is, hier buiten beschouwing 
behoort te blijven ; dat, nu ook voor het overige 
voldaan is aan de in art. 73 der wet omschreven 
vereischten Gedeputeerde Staten terecht de 
ten deze bij hun College ingebrachte bezwaren 
ongegrond hebben geoordeeld; 

Gezien de Lap:er-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

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

Wetenschappen is belast enz. (A. B.) 

28 Decemher 1926. WET, houdende wijziging 
der Successiewet. . 429. 

Bijl. Hand. 2° Kamer 1924/1925, n°. 304, 
4, 5, 12, 13, 15 ; 1925/1926 n°. 34, 3- 6 en 
1926/1927 n°. 31, 1- 16. 

Hand. id. 1926/1927, blz. 67-145, 151-158 
en 349. 

Hand. l • Kamer 1926/1927, blz. 17 e. v., 
33 e. v., 57-97, 99- 110. 

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

dat het wenschelijk is het tarief van de rechten 
van successie en van schenking te verminderen 
en eeuige wijziging te brengen in de bepalingen, 
welke de heffing van deze rechten betreffen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. In de Successiewet worden de vol

gende wijzigin~en en aanvullingen aangebracht : 
§ 1. 1. Artikel l, lid 2, wordt gelezen als 

volgt: 
Onder schenking wordt, voor de toepassing 

dezer wet, behalve de schenking geregeld in 
den elfden titel van het derde boek van het 
Burgerlijk Wetboek, verstaan elke overdracht 
om niet van het bezit van roerende zaken, 
waarvoor het bezit als volkomen titel geldt en 
elke andere bevoordeeling uit vrijgevigheid, 
daaronder begrepen elke voldoening aan een 
schuld of een verplichting, welke in rechten 
niet gevorderd had kunnen worden. Onder 
schenking wordt niet begrepen de bevoor
deeling als gevol~ van verwerpin$ door een 
erfgenaam of legataris of door vernchting van 
diensten of verstrekking van kost eo huisvesting. 

2. In het derde lid van art. 1 wordt tusschen 
de woorden "wordt" en "geacht" ingevoegd: 
voor zoover artikel 84- niet toepasselijk is. 

§ 2. Artikel 10 wordt gelezen als volgt : 
Het aandeel van een overledene in eene on

verdeeldheid. die opgelost is door een scheiding, 
waarbij de overledene een recht heeft verkregen 
als bedoeld is in artikel 11, wordt voor de re
geling van de rechten van successie en van 
overgang geacht bij zijn overlijden nog' in zijn 
boedel te zijn en bij legaat te zijn verkregen 
door hen, aan wie goederen in blooten eigen
dom of onder den last van periodieke uitkeering 
werden toebedeeld, tenzij worde aangetoond, 
dat de scheiding meer dan 180 dagen vóór het 
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overlijden is tot stand gekomen. Deze bepaling 
is ook van toepassing. indien van dat recht 
afstand is gedaan. 

H eeft de overledene bij de scheiding, be
halve het vruchtgebruik of de periodieke uit
lrnering, baten en eigendom verkregen, dan 
mag, voor de regeling van het recht van suc
cessie, de waarde, die deze hadden bij de schei
ding. verminderd met de waarde van de ver
plichtingen, die de overledene bij de scheiding 
te zijnen laste heeft genomen, in mindering van 
de waarde van het aan te geven aandeel worden 
gebracht. 

Art. 11. lid 2, vindt overeenkomstiae toe
passing ten aanzien van hetgeen bij de scheiding 
door den overledene meer werd bedongen dan 
het in het vorig lid bepaalde. 

De wegens de toedeeling aan den verkrijger 
betaalde rechten van registratie, van over
schrijving, van schenking en van overgang, voor 
zoover betreft het aandeel van den overledene, 
strekken in mindering van de rechten van 
successie of van oveigang, ten gevolge van de 
bepalingen van dit artikel verschuldigd. 

§ 3. Artikel 11 wordt gelezen als volgt : 
Al wat door den overledene aan bloed- of aan

verwanten, tot den vierden graad ingesloten, 
of aan hunne echtgenooten werd afgestaan, 
overgedragen of kwijtgescholden, wordt voor 
de regeling van de rechten van successie en van 
overgang geacht bij het overlijden in den boedel 
te zijn en bij legaat door den verkrijger of be
voordeelde t e zijn verkregen, indien de over
ledene, krachtens een bij den afstand, de over
dracht of de kwijtschelding gemaakt voorbe
houd of beding, tot zijn overlijden, of tot een 
tijdstip, met dit overlijden rekening houdende, 
alleen of met anderen, recht had op een vrucht
gebruik of periodieke uitkeering. Deze bepaling 
is ook van toepassing, indien van het vrucht
gebruik of de uitkeering afstand is gedaan, tenzij 
warde aangetoond, dat die afstand meer dan 
180 dagen vóór het overlijden heeft plaats 
gehad. 

Van de waarde der volgens het eerste lid aan 
te geven zaken kan, voor de regeling van het 
recht van successie, worden afgetrokken wat, 
blijkens wettelijke bewijzen, voor den afstand, 
de overdracht of de kwijtschelding werd be
dongen, mits het bedongen bedrag, de wette
lijke bewijzen en de dagteekening van het be
ding in de aangifte worden vermeld. Voor voor
behouden of bedongen vruchtgebruik. ten be
hoeve van den overledene, wordt geen aftrek 
toegelaten, en de aftrek voor bedongen perio
dieke uitkeeringen, te zijnen behoeve, wordt 
beperkt tot de waarde van hetgeen hij als 
periodieke uitkeering heeft genoten. 

De wegens den afstand, de overdracht of de 
kwijtschelding betaalde rechten van registratie, 
van overschrijving, van schenking en van over
gang strekken in mindering van de rechten 
van successie of van overgang, ten gevolge van 
de bepalingen van dit artikel verschuldigd. 

§ 4. Artikel 13 wordt gelezen als volgt: 
Wanneer een aandeel in zaken, die aan den 

overledene in gemeenschap met anderen toebe
hoorden, bij zijn overlijden, ten gevolge van 
eene overeenkomst, verblijft aan de mede
eigenaren, die zijne bloed- of aanverwanten zijn 
tot den vierden graad ingesloten, of hunne 
echtgenooten, of een of meer hunner, tegen 
of zonder vergoeding aan de erfgenamen of 

rechtverkrijgenden van den overledene, wordt 
dat aandeel, voor de regeling van de rechten 
van successie en van overgang, geacht bij het 
overlijden in den boedel te zijn en bij legaat 
te zijn verkregen. 

Deze bepaling is eveneens van toepassing 
ten aanzien van een aandeel, als bedoeld is in 
het vorig lid, dat door de medeei~enaren, als 
in het vorig lid bedoeld zijn, of eén of meer 
hunner, ingevolge eene overeenkomst, of krach
tens eene testamentaire beschikking, kan worden 
overgenomen, of bij scheiding aan hen kan, of 
moet, worden toebedeeld tegen overeenge
komen, of bij testament bepaalde, vergoeding 
aan de erfgenamen of rechtverkrijgenden van 
den overledene. Deze vergoeding wordt geacht 
tot den boedel te behooren. 

Van de waarde van het aandeel kunnen, voor 
de regeling van het recht van successie, worden 
afgetrokken: 1°. het aandeel van den over
ledene in de schulden, dat krachtens de ge
sloten overeenkomst, of de testamentaire be
schikking, ten laste van de mede-eigenaren of 
één of meer hunner komt, en 2°. het als een be
standdeel van den boedel aangegeven bedrag 
van d~ vergoeding. 

De bijvordering van het evenredig recht van 
registratie, voorgeschreven bij artikel 13 der 
wet van den llden Juli 1882 (Staatsblad n°. 92) 
wordt, ten aanzien van het in het eerste lid van 
dit artikel bedoeld, aandeel, beperkt tot het 
recht over de waarde, die aan de erfgenamen of 
rechtverkrijgenden van den overledene wordt 
vergoed. 

De heffing van registratierecht krachtens de 
Registratiewet 1917 - in geval van een ver
blijvingsbeding als bedoeld is in het eerste lid 
van dit artikel - ingevolge artikel 39, laatste 
lid, dier wet, en - in geval van een overeen
komst of testamentaire beschikking als bedoeld 
is in het t-weede lid van dit artikel::_ op de over
neming of toescheiding, wordt beperkt tot een 
bedrag, dat in dezelfde verhouding staat tot 
het zonder deze beperking te heffen registratie
re~ ht, als de vergoeding aan de erfgenamen 
of rechtverkrijgenden te doen tot de gebeele 
waarde van het in het eerste of tweede lid van 
dit artikel bedoelde aandeel. 

De bepaling van het eerste lid van dit artikel 
blijft buiten toepassing t,en aanzien van het 
geval, bedoeld in artikel 6 dezer wet; artikel 9 
is niet toepasselijk op het beding, bedoeld in 
het tweede lid van dit artikel, ongeacht de 
personen tusschen wie het werd gemaakt. 

De bepalingen van dit artikel zijn eveneens 
van toepassing op zaken, waaromtrent door 
derzelver eigenaren eene overeenkomst is ge
sloten, krachtens welke die zaken bij overlijden 
van haar eigenaar, tegen of zonder vergoeding, 
zullen toebehooren of overgaan aan de overige 
contractanten, die zijn bloed- of aanverwanten 
zijn tot den vierden graad ingesloten, of hunne 
echtgenooten, aan één of meer hunner, of aan 
den langstlevende. 

Ter zake van een beding, dat volgens dit 
artikel aanleiding geeft tot heffing van recht 
van succe~sie of recht van overgang, is schen
kingsrecht niet verschuldigd. 

§ 5. De aanhef van het laatste lid van ar
tikel 23 wordt als volgt gelezen : Personen, die 
de ouderlijke macht uitoefenen, voogden, cura
tors en bewindvoerders zijn gehouden. 

§ 6. In artikel 26, lid 5, wordt tusschen de 
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woorden : ,,de" en "rente" ingevoegd : in artikel 
83, lid 5, bedoelde en vervallen de woorden en 
de komma : ,,naar vier ten honderd in het 
jaar/'. . 

§ 7. Aan artikel 27 wordt een tweede lid 
toegevoegd, luidende : 

Onder periodieke uitkeering wordt, voor de 
toepassing dezer wet, behalve de uitkeering in 
geld, mede versta.an elk, van het in leven zijn 
van één of meer personen afhangend recht op 
andere, voortdurende, of op vastgestelde tijd
stippen terugkeerende, prestaties. 

§ 8. Aan artikel 31 wordt een nieuw lid toe
gevoegd, luidende : 

De in dit artikel bedoelde opga.ven en ver
melding moeten ook worden gedaan, indien het 
vruchtgebruik of de periodieke uitkeering bij 
overeenkomst is ingesteld en in gevallen, waarin 
eene schenking over de hand overgaat. 

§ 9. In artikel 37, lid 2, wordt in plaats van: 
"onder 5° van artikel 80" gelezen : onder 6° 
van artikel 80. 

§ 10. De eerste zin van het eerste lid van 
artikel 42 wordt vervangen door : 

In iedere memorie wordt één eenige woon
plaats gekozen in den kring van, of in !ie ge
meente waarin is gevestigd het kantoor van 
het recht van successie en van overgang, waar 
die aangifte wordt gedaan. 

§ Jl. De laatste twee leden van artikel 45 
vervallen. 

§ 12. Artikel 46 wordt gelezen als volgt : 
In geval met betrekking tot de opgaven, bij 

• de artikelen 31 en 32 voorgeschreven, eene 
onnauwkeurige of eene met de waarheid strij
dige negatieve, opgave is gedaan, is de. aangever 
te dier zake aansprakelijk zoowel voor de rech
ten als voor de boete, die tengevolge van die 
onnauwkeurige, of met de waarheid strijdige 
negatieve, opgave niet zijn ingevorderd. 

Is geen recht verschuldigd, dan wordt door 
den aangever wegens de onnauwkeurige of de 
met de waarheid strijdige negatieve, opgave 
eene boete van f 25 verbeurd. 

De rechten alleev kan hij van de verkrijgers 
terugvorderen. 

Van de boete wordt hij ontheven, zoo hij van 
zijve onschuld doet blijken. 

§ 13. In artikel 47 worden de volgende ver
anderingen gebracht : 

1. in den vierden regel van 1° litt. d ver
vallen : de komma achter het woord "opge
maakt" en het daaropvolgende woord "uitge
geven"; 

2. het derde lid van 1 °. litt. e wordt gelezen : 
jonger is dan 20 ja.ren, met 20, 

en de volgende regel : 
20 jaren of ouder, doch jonger dan 30 ja.ren 

is, met 19. 
· Op de volgende 9 regels wordt onder elk 
woord een aanha!ingsteeken gesteld, 

de laatste regel der tabel wordt gelezen : 
85 jaren of ouder is, met 2. 
§ 14. Het derde lid van artikel 62 wordt 

gelezen als volgt : 
Indien overeenstemming omtrent de des

kundigen bereikt wordt, worden zij eveneens 
door den rechter benoemd. Artikel 224, eerste 
en tweede lid, artikelen 228 en 229, artikel 230, 
tweede lid, artikel 231, eerste lid, artikelen 232 
en 233 van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering zijn in dezen toepasselijk. 

§ 15. In artikr.165 worden de volgende wijzi
gingen en aanvollingen aangebracht: 

1. de tabel wordt vervangen door de vol
gende: 
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2. in het tweede lid wordt in plaats van het 
woord "kinderen", voorkomende in den eersten 
regel, gelezen : minderjarige, eigen of aange
huwde kinderen of pleegkinderen, en na dit 
lid wordt ingevoegd: 
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Als pleegkinderen van den erfgenaam worden 
voor de toepassing van het tweede lid van dit 
artikel aangemerkt zij, V/an wie op de wijze, 
vermeld in het voorlaatste lid van artikel 50, 
wordt aangetoond. dat zij door hem als een 
eigen kind worden onderhouden en opge
':Oed. 

Het kind. van hetwelk de erfgename of lega
tarisse of de echtgenoote van den erfgenaam of 
legataris tijdens bet openvallen der nalaten
schap zwanger is, wordt, indien het levend ter 
wereld komt,, als reeds geboren aangemerkt. 

3. het laatste lid wordt vervangen door : 
Indien geërfd of verkregen wordt door een 

binnen het Rijk gevestigden rechtspersoon, van 
welken op de wijze, vermeld in het voorlaatste 
lid van artikel 50, wordt aangetoond, dat die 
rechtspersoon hoofdzakelijk een algemeen maat
schappelijk belang voor het grondgebied van 
het Rijk, Nederlandsch-Indië, Suriname of 
Curaçao beoogt, aldaar hoofdzakelijk als in
stelling van weldadigheid werkzaam is of zich 
aldaar hoofdzakelijk de verpleging van zieken 
of gebrekkigen ten doel stelt, is verschuldigd 
10 ten honderd over de waarde van de ver
krijging. 

§ 16. In artikel 66 wordt: ,,worden, voor 
zoover het verkregene valt in eene tusschen 
hen bestaande huwelijksgemeenschap," ver
vangen door : die niet v;i,n tafel en bed zijn ge
scheiden, worden 

§ 17. In artikel 67 wordt: ,,worden, voor 
zoover het geschonkene wordt verkregen uit
of valt in eene tusschen hen bestaande huwe
lijksgemeenschap," vervangen door: , die niet 
van tafel en bed zijn gescheiden, worden. 

Aan dit artikel wordt een nieuw lid toege
voegd, luidende : 

In de gevallen, voorzien bij dit en het vorige 
artikel, zijn de echtgenooten hoofdelijk aan
sprakelijk voor het verschuldigde recht . . 

§ 18. In artikel 69 wordt in plaats van: 
,.artikel 80, 4°" gelezen : artikel 80, 4° en 5°. 

§ 19. Artikel 70 wordt als volgt gewijzigd 
en aangevuld : · 

In het laatste lid wordt in plaats van : 
,,artikel 80, 1°, 2°, 3° en 7°" gelezen: artikel 80, 
10, 20, 30 en go_ 

§ 20. Aan artikel 75 wordt een nieuw lid 
toegevoegd, luidende : 

De bepalingen van het tweede en derde lid 
zijn eveneens van toepassing, indien beweerd 
wordt, dat de naam en de woonplaats van den 
schenker of den begiftigde niet kunnen of mogen 
genoemd worden. 

§ 21. In artikel 79 worden de volgende ver
anderingen gebracht : 

1. in sub 8° vervallen de woorden : ge
ërfd of; 

2. hetgeen thans voorkomt onder 10° wordt 
vervangen door : 

10°. de waarde van eene periodieke uit
keering, groot na te melden bedrag per week, 
verkregen door iemand, die niet behoort tot de 
bloe<l- en aanverwanten t,ot en met den vierden 
graad en die krachtens arbeidsovereenkomst 
ten minste twee jaar in dienst is geweest van 
den overledene of diens echtg;enoot. Het be
drag is een gulden vijftig cents per week voor 
elk jaar, dat de dienstbetrekking langer dan 
twee jaar heeft geduurd, met een minimum 
van vijf ~ulden per week en tot een maximum 
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van dertig gulden per week ; een gedeeltelijk 
jaar wordt voor een vol jaar gerekend. 

De vrijstelling komt slechts voor de helft in 
aanmerking, indien de verkrijger jonger is dan 
50 jaar. 

Indien meer dan de vrijgestelde waarde is 
gelegateerd, is het recht slechts over dat meer
dere verschuldigd. 

Deze vrijstelling is eveneens van toepassing 
ten aanzien van de weduwe van den werknemer. 
indien ook deze legataris niet behoort tot de 
genoemde bloed- en aanverwanten, met dien 
verstande, dat het maximum alsdan bedraagt 
vijftien gulden per week. 

11°. de waarde van eene periodieke uit
keering, tot den achttienjarigen leeftijd, niet 
meer bedragende dan drie gulden per week, 
verkregen door een nagelaten kind van een 
werknemer, als bedoeld sub 10°. Indien meer 
dan de vrijgestelde waarde is gelegateerd, is 
het recht slechts over dat meerdere verschuldigd. 
Is het kind wees, dan wordt het bedrag der 
vrijgestelde uitkeering verhoogd tot vijf gulden 
per week. 

12°. hetgeen door iemand, als bedoeld sub 
J0°., wordt verkregen, indien de waarde daar
van niet hooger is dan de overeenkomstig ar
tikel 4 7 berekende waarde van eene periodieke 
uitkeering, die op grond van het bepaalde suL 
J0°. van het recht zou zijn vrijgesteld. Ingeval 
deze bepaling en die sub 10°. gelijktijdig van 
toepassing zijn, kan het gezamenlijk bedrag der 
vrijstellingen de onder dit nummer bepaaldt' 
waarde niet overschrijden. Indien meer dan de 
vrijgestelde waarde wordt verkregen, is het 
recht slechts over dat meerdere verschul
digd. 

3. in het vierde lid wordt in plaatA van : 
,,onder 4°, 6°, 8° en 10°" gelezen : onder 4°, 
6°, 8°, 10°, ll0 en 12°. 

§ 22. In artikel 80 worden de volgende wijzi
gingen gebracht : 

1. hetgeen onder 4° voorkomt, wordt ge
lezen als volgt : hetgeen gedurende een kalender
jaar door ouders of één der ouders aan een kind 
is geschonken, tot een bedrag van twee duizend 
gulden. 

In het jaar, waarin een kind in het huwelijk 
is ~etreden, wordt het bedrag der evengenoemde 
vrijstelling voor dat kind met het viervoud van 
het bedrag verhoogd. 

Indien de ouders krachtens rechterlijk vonnis 
jaarlijks aan een kind voor levensonderhoud 
een bepaald bedrag moeten uitkeeren, . is dat 
bedrag niet belastbaar, ook al is het hooger dan 
hetgeen volgens het hierboven bepaalde vrij
gesteld is; 

2. achter hetgeen onder 4°. voorkomt, wordt 
gelezen: 

5°. in afwijking van het bepaalde onder 4°., 
alinea l, van dit artikel, hetgeen gedurende een 
kalenderjaar door ou<lers of één der ouders aan 
een gehuwd kind is geschonken tot een bedrag 
gelijk aan één vijfde gedeelte van het inkomen, 
naar hetwelk voor het aan dat kalenderjaar 
voorafgaa_nde belastingjaar de ouders gezamen
lijk of één hunner alleen in de inkomstenbelas
ting van het Rijk zijn of is aangeslagen, doch 
ten hoogste tot een bedrag van vijf duizend 
gulden; 

3. de bepalingen 5°, 6° en 7° worden ver
nummerd tot 60, 70 en go_ 

56 
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In 6° (nieuw 7°) wordt "5°" vervangen 
door: 6°. 

4. hetgeen onder 8° (oud) voorkomt ver
valt en wordt vervangen èloor: 

9°. de schenking, waarover ten laste van den 
bevoordeelde Rijksinkomsten- of Tantième
belasting wordt geheven ; 

10°. de uitkeeringen, op grond van haar 
statuten, reglement of stichtingsbrief, gedaan 
door een binnen het Rijk gevestigden rechts
persoon, van welken op de wijze, vermeld in 
het voorlaatste lid van artikel 50, wordt aan
getoond, dat die rechtspersoon hoofdzakelijk 
een algemeen maatschappelijk belang voor het 
grondgebied van het Rijk, Nederlandsch-Indië, 
Suriname of Curaçao beoogt, aldaar hoofd
zakelijk als instelling van weldadigheid werk
zaam is of zich aldaar hoofdzakelijk de ver
pleging van zieken of gebrekkigen ten doel stelt. 

5. na 10° (nieuw) volgt : 
ll0. de schenking van eene periodieke uit

keering, de periodieke schenking van eene uit
keering en de schenking van eene som of waarde 
in eens, berekend op dezelfde wijze als om
schreven in artikel 79, 10°, n° en 12°, en ver
kregen door dezelfde personen en onder dezelfde 
bepalingen als aldaar vermeld zijn, met dien 
verstande, dat in plaats van "overledene" wordt 
gelezen schenker, in plaats van "gelegateerd" 
geschonken en in plaats van "legataris" be
giftigde. 

Het voorlaatste lid van artikel 79 is ten deze 
van toepassing ; 

6. na n ° (nieuw) volgt : 
12°. de schenking van eene periodieke uit

keering en de periodieke schenking van eene 1 

uitkeering door een werkgever aan zijn vroegeren 
of tegenwoordigen werknemer, niet behoorende 
tot de bloed- en aanverwanten tot en met den 
vierden graad des werkgevers en die krachtens 
arbeidsovereenkomst· ten minste tien jaren in 
dienst van het bedrijf van den werkgever is 
geweest. 

Deze vrijstelling is alleen toepasselijk indien 
de bedoelde schenkingen kunnen worden aan
gemerkt te zijn gedaan ter redelijke belooning 
van bewezen diensten en indien de uitkeering 
niet meer dan vier duizend gulden per jaar 
bedraagt. 

De vrijstelling is eveneens toepasselijk ten 
aanzien van de weduwe, en voor de uitkeeringen 
tot den achttienjarigen leeftijd van nagelaten 
kinderen, van den werknemer, indien ook deze 
personen niet behooren tot de genoemde bloed
en aanverwanten, met dien verstande, dat de 
vrijstelling voor de weduwe niet meer bedraagt 
dan f 2000 per jaar en voor elk kind niet meer 
dan f 1000 per jaar, en dat de termijn van tien 
jaren, in lid 1 van dit wetsnummer genoemd, 
wordt verkort tot twee jaren. 

Deze vrijstelling is ook van toepassing, indien 
de schenking plaats heeft door een binnen het 
Rijk gevestigden rechtspersoon, van welken op 
de wijze, vermeld in het voorlaatste lid van 
artikel 50, wordt aangetoond, dat deze is opge
richt, of in het leven geroepen, met med!')werking 
van, of door, den werkgever van den begiftigde, 
of diens rechtsvoorganger, en zich hoofdzakelijk 
ten doel stelt het verstrekken van pensioen of 
ondersteuning aan werknemers in het bedrijf 
van dien werkgever of aan de weduwen of 
weezen van die werknemers, mits ten aanzien 

van de verhouding · tusschen dien werkgever en 
den begiftigde voldaan zij aan de vereischten, 
gesteld in leden 1 en 3 van dit wetsnummer. 

Indien meer dan de vrijgestelde waarde is 
geschonken, is het recht slechts over dat meer
dere verschuldigd. 

De vrijstelling is niet van toepassing, indien 
het bedrijf van den werkgever bestaat in het 
exploiteeren van familiebezittingen of het be
heeren van familiefondsen, voor zoover betreft 
de uitkeeringen aan leden dier familie. 

13°. hetgeen door iemand, als bedoeld sub 
12°., wordt verkregen, indien de waarde daar
van niet booger is dan de overeenkomstig 
artikel 4 7 berekende waarde van eene periodieke 
uitkeering, die op grond van het bepaalde sub 
12°. van het recht zou zjjn vrijgesteld. Ingeval 
deze bepaling en die sub 12°. gelijktijdig van 
toe;i>assing zijn, kan het gezamenlijk bedrag der 
vrustellingen de onder dit nummer bepaalde 
waarde niet overschrijden. Indien meer dan de 
vrijgestelde waarde wordt verkregen, is het 
recht slechts over dat meerdere verschuldigd. 

14°. de schenking door een werkgever aan 
een rechtspersoon als bedoeld is in het vierde 
lid van n°. 12 van dit artikel, ook zoo deze niet 
is opgericht of in het leven geroepen met mede
werking van, of door, dien werkgever, of diens 
rechtsvoorganger. 

15°. de schenking indien en voorzoover 
daarvan op de wijze, vermeld in het voorlaatste 
lid van artikel 50, wordt aangetoond, dat zij 
beeft gestrekt tot voldoening aan eene schuld 
ten aanzien waarvan het recht tot vorderen 
hetzij van den aanvang af heeft ontbroken het
zij is vervallen, dan wel aan eene verplichting 
jegens een ander welke enkel berust op de voor
schriften van de moraal of het fatsoen. 

7. Het laatste lid wordt gelezen als volgt: 
Indien en voor zoover schenkingen, onder 

10., 40_ tot en met no en 13° tot en met 15° 
vermeld, hier te lande gelegen of gevestigde 
onroerende zaken ten onderwerp hebben, wordt 
een recht van schenking geheven van twee en 
een half ten honderd over de waarde dier zaken, 
zonder aftrek van lasten en verplichtingen, aan 
de schenking verbonden. 

§ 23. 1. Aan artikel 81, lid 4, wordt toe
gevoegd: 

Voor de toepassing van deze bepaling geldt 
artikel 352 van het Burgerlijk Wetboek alleen 
in de gevallen, waarin een huwelijk door den 
dood van één der echtgenooten ontbonden is. 

2. De laatste twee leden van artikel 81 
worden vervangen door het volgende : 

Pleegkinderen worden gelijkgesteld met af
stammelingen in den tweeden graad, alleen 
echter voor zooveel betreft de berekening van 
het wegens hunne verkrijging verschuldigde 
recht. 

Als pleegkinderen worden aangemerkt zij, 
van wie op de wijze, vermeld in het voorlaatste 
lid van artikel 50, wordt aangetoond, dat zij 
tijdens hunne minderjarigheid gedurende ten 
minste vijf jaren uitsluitend door den erflater 
of schenker of diens echtgenoot als een eigen 
kind zijn onderhouden en opgevoed. 
· § 24. In de artikelen 82 en 82a wordt in de 
plaats van: ,,Wij behouden ons voor" gelezen; 
Onze Minister van Financiën is bevoegd. 

In artikel 82 worden onder 2° de woorden 
"als regel kosteloo~" vervangen door de woorden 
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en komma's : in den regel kosteloos, of tegen 
een matigen toegangsprijs, . 

Voorts wordt aan dit artikel toegevoegd : 
4°. het recht, verschuldigd wegens eene 

schenking van eene periodieke uitkeering en 
wegens de periodieke schenkingen van eene uit
keering aan physieke personen, beneden den 
leeftijd van 25 jaren, van welke schenkingen 
overtuigend wordt aangetoond, dat zij slechts 
hebben gestrekt tot betaling van - of bijdrage 
tot - de kosten van studie, of opleiding ,voor 
eenig ambt of beroep van een begift igde, die 
zonder die schenking(en) niet in staat zoude 
zijn die studie of opleiding aan te vangen of 
te genieten. · 

5°. het recht, verechuldigd wegens eene 
schenking ten algemeenen nutte, die aan een 
bepaald tijdstip of een bepaalde gebeurtenis 
gebonden is. 

§ 25. Het laatste lid van artikel 83 vervalt 
en na het tweede lid wordt toegevoegd : 

Ingeval van verlenging der termijnen van 
aangifte of betaling, is interest van het bedrag 
van het recht verschuldigd, te rekenen van 
den dag, waarop de betaling volgens de wet had 
moeten geschieden, tot dien, waarop zij wer
kelijk plaats heeft. 

Voor de invordering, teruggave, k\vijtschel
ding of vermindering van dezen interest gelden 
dezelfde bepalingen als voor de rechten, waar
over de interest berekend is . 

Het bedrag van den interest wordt door 
,,Onzen Minister van Financiën bepaald. 

Onverminderd het in artikel 78 en in dit 
artikel bepaalde is de in het vorig lid vermelde 
interest verschuldigd, indien de rechten worden 
betaald na den laatsten dag, waarop zij, bij 
indiening der aangifte overeenkomstig den bij 
de wet bepaalden termijn hadden moeten zijn 
betaald, berekend over het tijdvak, aanvangende 
met dezen dag en loopende tot den dag van 
betaling. 

Indien het verschuldigde bedrag van den 
interest minder dan vijf gulden beloopt, vindt 
dit artikel geen toepassing . 

§ 26. Artikel 84 wordt gelezen : 
Al wat tengevolge van het overlijden van een 

ingezetene des Rijks krachtens eene overeen
komst van levensverzekering - ongevallen
verzekering daaronder begrepen - wordt ver
kregen, wordt, voor de toepassing dezer wet, 
geacht door diens overlijden uit. zijn boedel te 
zijn verkregen, tenzij op de wijze, vermeld in 
het voorlaatste lid van ar tikel 50, wordt aan
getoond, dat voor de verkrijging niets aan het 
vermogen van den overledene is onttrokken. 

Al wat na het overlijden van een ingezetene 1 

des Rijks wordt verkregen, krachtens een door 
hem gemaakt beding ten behoeve van een derde 
of van zijn gezamenlijke erfgenamen, wordt 
geacht door de bevoordeelden bij wijze van 
levensverzekering uit den boedel van den over
ledene te zijn verkregen. 

Het aantoonen bedoeld in het slot van het 
eerste lid wordt niet t-oegelaten ten aanzien 
van verkrijgingen uit overeenkomsten, als ge
noemd zijn in dezen titel - uitgezonderd ver
krijgingen door den werkgever - die gesloten 
zijn met het oog op, of in verband staan met 
een door den overledene aangegane arbeids
overeenkomst of door hem bewezen diensten. 

Indien op de in het eerste lid genoemde wijze , 

wordt aangetoond, dat het verkregen bedrag 
bestemd was tot voldoening van schuld, worden 
zij, die door de uitkeering gebaat worden, als 
verkrijgers aangemerkt. 

De bepalingen van de eerste twee leden zijn 
niet toepasselijk op : 

1 °. de verkrijging krachtens herverzeke
ring. 

2°. a. de verkrijging van één of meer lijf
renten tot een totaal bedrag van dertig gulden 
per week door de weduwe van den over
ledene; 

b. de verkrijging van eene periodieke uit
keering, tot den achttienjarigen leeftijd, niet 
meer bedragende dan drie gulden per week, 
door een kind van den overledene ; is het kind 
wees, dan wordt het bedrag van drie gulden 
verhoogd tot, vijf gulden : 

c. de verkrijging van één of meer lijfrenten 
tot een totaal bedrag van dertig gulden per week 
door den vader of de moeder van den over
ledene ; zijn beide ouders nog in leven, dan wordt 
het bedrag van dertig gulden verhoogd tot vijf 
en veertig gulden per week voor hunne ge
zamenlijke verkrijging. 

Op verkrijgingen van lijfrenten hooger dan 
de genoemde bedrag(ln vindt het tweede lid 
va,n artikel 79 overeenkomstige toepassing, 

3°. de verkrijging krachtens eene overeen
komst ter voldoening aan een wettelijken ver
zekeringsplicht. 

§ 27. In artikel 85 worden de volgende wijzi
gingen gebracht : 

1. 4°. De woorden en komma "en, zoo 
deze" worden vervangen door: of debiteur en, 
zoo de verzekeraar. 

2. 5°. De punt vervalt, terwijl wordt toe
gevoegd : , of aanduiding der overeenkomst, 
waaraan het derden beding is toegevoegd met 
omschrijving van dat derdenbeding. 

§ 28. Artikel 87 wordt gelezen als volgt : 
Bij overlijden van een ingezetene des Rijks 

is, wanneer dientengevolge eene uitkeering 
krachtens eene overeenkomst van levensver
zekering of eene andere in artikel 84 bedoelde 
overeenkomst plaats heeft - of verandering in 
eene reeds plaats hebbende uitkeering intreedt 
- de verzekeraar of degene, die de uitkeering 
doet - of, zoo de verzekeraar niet binnen het 
Rijk woonplaats heeft,, of gevestigd is zijn ver
tegenwoordiger of hoofdvertegenwoordiger -
verplicht binnen één maand, nadat hij van het 
overlijden heeft kennis gekregen of wat betreft 
de hierna bedoelde verdere gegevens één maand, 
nadat zij zijn gevraagd, in te leveren ten kan
tore van het recht van successie in welks kring 
de overledene zijn laatste woonpla,ats had, een 
opgave van den naam en de woonplaats van 
dengene. aan wien de uitkeering is of zal worden 
gedaan, van het uitgekeerde of uit te keeren 
bedrag en van de verdere gegevens die de ont
vanger voor de berekening der rechten terzake 
van de uitkeering verschuldigd noodig acht. 
Gelijke opgaaf behoort te geschieden bij ver
andering in de uitkeering. 

Wordt aan de bepalingen van dit artikel niet 
voldaan, dan is door den verzekeraar - of den
gene, die de uitkeering doet - verbeurd een 
boete van f 25 voor iedere ingegane maand 
verzuim ; bovendien wordt hij aansprakelijk 
voor het verschuldigde recht. 

De bepalingen van dit artikel zijn niet toe-

ó6 * 
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passelijk, indien de verzekering minder dan 
f 500 in kapitaal of f 150 per jaar in rente be
draagt. 

§ 29. Artikel 96 wordt gelezen als volgt : 
De bepalinge 1 van artikel 87 zijn van toe

passing op den verzekeraar, of dengene, die 
de uitkeering doet, indien, anders dan bij over
lijden, eene uitkeering plaats heeft krachtens 
eene overeenkomst van levensverzekering, waar
van de premies betaald zijn door een ander -
ingezetene des Rijks - dan dengene, aan wien 
de uitkeering geschiedt. Deze verplichting moet 
worden nagekomen binnen eene maand, nadat 
de uitkeering, of de verandering in de uit
keering, heeft plaats gehad. 

De bepaling van dit artikel is niet van toe
passing op de uitkeering krachtens eene over
eenkomst ter voldoening aan een wettelijken 
verzekeringsplicht. 

§ 30. Tusschen de artikelen 96 en 97 wordt 
ingelascht : 

Art. 96a. Krachtens de artikelen 79, 10°, 
79, ll0 , 711, 12°, 80, ll0 , 80, 12° en 80, 13° kan 
slechts vrijstelling worden genoten, wegens 
verkrijgingen door denzelfden persoon van 
denzelfden persoon of diens echtgenoot, voor 
een totaal aan periodieke uitkeeringen, als de 
hoogste dier vrijstellingen, welke voor den ver
krijger geldt. De making of schenking van een 
bedrag in kapitaal wordt daarbij gelijkgesteld 
met de making of schenking van eene periodieke 
uitkeering, waarvan de waarde ten tijde van 
het overlijden of de schenking gelijk was aan 
dat kapitaalsbedrag. Voor zoover een schenking 
heeft plaats gehad door een rechtspersoon als 
bedoeld is in het vierde lid van artikel 80, 11°., 
worden die rechtspersoon en de werkgever, voor 
wiens bedrijf hij werkzaam is, als dezelfde schen
ker aangemerkt. Indien de vrijstelling krachtens 
één der genoemde wetsnummers nog niet tot 
het voor den verkrijger geldende maximum 
genoten is, kan de vrijstelling voor eene ver
krijging van denzelfden persoon of diens echt
genoot krachtens het andeie dier wetsnummers, 
tot en met het maximum worden toegepast. 

In elke memorie, waarin aangifte w01dt ge
daan van eene uitkeering, als bedoeld in de 
geroemde wetsnummers, moet worclen ver
klaard hoeveel jaren de diensttijd geduurd heeft 
en welk bedrag de verkrijger reeds van den
zelfden persoon ef diens echtgenoot als uit
keering ontvangen heeft, of dat eene dergelijke 
uitkeering nog niet genoten wordt. 

Hij die te dezer zake eene met de waarheid 
strijdige verklaring aflegt, verbeurt eene boete 
van duizend gulden. 

Jndien op verkrijgingen, als in dit artikel 
bedoeld, één der artikelen 66 of 67 van toe
passing is, wordt het hoogste bedrag per week, 
dat voor één der echtgenooten als vrijstelling 
geldt, in aanmerking genomen en wordt dat 
bedrag met de helft verhoogd. 

§ 31. In artikel 99 wordt in plaats van : 
,,96, 97 en 98" gelezen : 97 en 98. 

Art. Il. Deze wet treedt in werking met 
ingang van den' dag na dien harer afkondi
ging. 
, Zij is van toepassing, wanneer het overlijden 

of de andere gebeurtenis, waardoor de ver
plichting tot aangifte, of eene andere bij deze 
wet opgelegde verplichting. ontstaat, op of na 
dien dag plaats hieft, zoomede wanneer op of 

na dien dag wordt geërfd of verkregen ten ge
volge van de vervulling eener voorwaarde. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 28sten De

cember 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, DE GEER. 
(Uitgeg. 31 Dec. 1926.) 

28 December 1926. WET, tot herziening van 
de Vercledigingsbelasting Il. S. 430. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1925/1926 n°. 325 
2, 7, ll ; 1926/1927 n°. 69 2, 4, 7, 9, 10. 

Hand. id. 1926/1927 bladz. 68-158, 169. 
Hand. l• Kamer bladz. 28, 44--48. 
V"IJ WILHELMINA, ENZ •.. doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is de bepalingen nopens de 
heffing van de Verdedigingsbelasting II te 
herzien; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Onder den naam van "Verdedigings

belastiug II" wordt over de belastingjaren der 
inkomstenbelasting, loopende van l Mei 1927 
tot en met 30 April 1934, cene directe belasting 
geheven, waaraan onderworpen 7,ijn de belas
tingplichtigen, genoemd in artikel 1, lrs. a 
en c, en artikel 2 der Wet op de Inkomsten
belasting 1914. 

Tot gronJslag voor de heffing strekt de 
volgens de bepalingen der voormeldr wet vast
gestelde belastbare som. 

2. Op dr> in artikel l bedoelde belasting zijn 
van toepassing alle bepalingen der Wet op de 
Inkomstenbelasting 1914, voor zoover daarvan 
niet in deze wet wordt afgeweken. 

3. De belasting der natuurlijke personen 
wordt geheven volgens het onderstaand tarief : 
Belastbare som. Belas

ting. 
f 1200 of meer, doch minder dan f 1250 f 2.-

1 ~50 " 1300 2.20 
1300 " 1350 2.1-0 
1350 " 1400 2.60 
1400 " 1450 2.80 
1460 " 1500 3.-
1500 " 1550 3.30 
1650 ,, ,, ,, ,, ,, 1600 3.60 
Is cle belastbare som f 1600 of meer, doch 

minder dan f 2000, dan is verschuldigd f 4 
benevens f 0.50 voor elk geheel bedrag van 
f 100, waarmede zij de so.n van f 1600 te boven 
gaat. 

Is de belastbare som f 2000 of meer, doch 
minder dan f 4000, dan i~ , erschuldigd f 6 
benevens f 0.75 voor elk geheel bedrag van 
f 100, waarmede zij de som van f 2000 te boven 
gaat. 

Ts de belastbare som f 4000 of meer, dc,ch 
minder dan f 7000, da□ is verschuldigd f 21 
benevens f ·l yoor elk geheel bedrag van f 100, 
waarmede zij de ~om van f 4000 te boven ga.at . 

Is de belastbare som f 7000 of mee~, doch 
minder dan f 10,000, dan is versnl,uldigd { 51 
benevens f l.25 voor elk geheel bedrag van f 100, 
waarmede zij de som van f 7000 te hoven gaat. 

Is de belastbare som f 10,000 of meer, doch 
minder dan f 15,000. dan is verschuldigd f 88,50, 
benevens f l.50 voor elk geheel bedrag van f 100, 
waarmede zij de som van f 10,000. te boven gaat. 

Is de belastbare som f 15000 of meer, doch 
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minder dan f20,000, dan is verschuldigd f 163.50 
benPvena f l.75 voor elk geheel bedrag.van f 100, 
waarmede zij de som van f 15,000 •e Loven gaat. 

Is de belastbare som f 20,000 of meer, doch 
minder dan f 25,000, dan is verschuldigd f 251 
benevens f 2 voor elk geheel bedrag van f 100, 
waarmede zij de som van f 20,000 te boven gaat. 

Is de belastbare som f !?5.000 of meer, doch 
minder dan f 30,000, dan is ver~chuldigd f 351 
benevens f 2.25 voor elk geheel bedrag van f 100, 
waarmede zij de som van f 25,000 te boven gaat. 

I~ de belastbare som f 30,000 of meer, doch 
minder dan f 35,000, dan is verschuldigd f 463.50 
benevens f 2.50 voor elk geheel bedrag van f 100, 
waarm<'de zij de som van f 30,000 te boven gaat. 

Is de belastbare som f 35,000 of meer, doch 
minder dan f 40,000, dan is ven-ohuldigd f 588.50 
benevens f 3 voor elk geheel bedrag van f 100, 
waarmede zjj de som van f 35,000 te boven gaat. 

Is de belastbare som f 40,000 of meer, doch 
minder daD f 45,000, dan is verschuldigd f 738.50 
benevens ft3.50 voor elk geheel bedrag van f 100, 
waarmede zij de som van f 40,000 te boven ga,i,t.. 

Is de belastbare som f 45,000 of meer, doch 
minder dan f 50,000, dan is verschuldigd f 913.50 
benevens f 4 voor elk geheel bedrav van f 100, 
waarmeile zij de som van f 45,000 te boven gaat. 

Is de belastbare som f 50,000 of meer, doch 
minder dan f 60,000, dan is verschuldigd 
f 1,113.50 benevens f 4.50 voor elk geheel 
bedrag van f 100, waarmede zij de som van 
f 50,000 t.e boven gaat. 

I~ de belastbare som f 60,000 of meer, doch 
mmder dan f 70,000, dan is versohuliligd 
f 1,563.50 benevens f 5 voor elk geheel bedrag 
van f 100, waarmede zij de süm van f 60,000 
te boven gaat. 

Is de belastbare som f 70,000 of meer, doch 
minder dan f 85,000, dan is versohu!digd 
f 2,063.50 benevens f 5.50 voor elk geheel 
bedrag van f 100, waarmede zij de som van 
{ 70,000 te boven gaa.t. 

Is de belastbare som f 85,000 of meer, dan 
Î8 verschuldigd f 2,888.50 benevens f 6 voor 
elk geheel bedrag van f 100, waMmede zij de 
som van f 85,000 te boven ~aat. 

4. De belastin~ der stichtmgen, bedoeld in 
artikPI 1, Ir. c, aer Wet op de Inkomsten• 
belasting 1914, en der lichamen, vallende onder 
artikel 2 dier wet, is f 2 voor elk geheel bedrag 
van f 100. 

5. De aanslag in de Verdedigingsbelasting II 
wordt tegelijk met den aanslag in de inkomsten
belasting vastgegteld. 

Een bezwaar-, beroep- of verzoekschrift be
treffende den aanslag in de inkomstenbelasting 
wordt geacht tevens den aanslag in de Ver
dedigingsbelastin~ II te betreffen. 

6. De Verdedigingsbelasting II, zooals die 
is geregeld bij de wetten van 18 Augustus 1916 
(Staaübl,a,l n°. 412), 11 April 1919 (Staatsblad 
n°. 171) en 5 Juli 1920 (Staatsblad n°. 342), 
wordt voor het laatst geheven over het belas-
tingjaar 1926/1927. -

Lasten en bevelen, erz 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 28sten De

cember 19211. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, DE GEER. 
( UitgP,g. 10 Jan. 1927.) 

28 December 1926. WET. tot wijziging van de 
artikelen 33 en 35ter der Leeningwet 1914 
(Staatsblad no. 612), waarvan de gewijzigde 
tekst is bekend gemaakt bij Koninklijk be
sluit van 6 Augustus 1920 (Staatsblad n°. 
688). s. 431. 

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

dat het wenschelijk is enkele bepalingen be
trekking hebbende op het Leeningfonds 1914 
te wijzigen en aan te vullen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De volgende artikelen der Leening

wet 1914 (Staatsblad n°. 612), waarvan de ge
wijzigde tekst is bekend gemaakt bij Ons be
sluit van 6 Augustus 1920 (Staatsblad n°. 688), 
worden gewijzigd als volgt : 

I. In artikel 33 wordt, na ' het bepaalde 
onder letter a1, ingevoegd : 

"a2• in het jaar 1927 het voordeelig saldo 
van het bij artikel 7 der wet v"'n 4 December 
1909 (Staatsblatl n°. 375) ingestelde Fonds van 
de suppletoire opbrengsten van den accijns op 
binnen- en buitenlandsch gedistilleerd.", 

terwijl aan het slot van dit artikel een rueuwe 
alinea wordt toegevoegd. luidende : 

"Tusschen het bij· artikel 31 ingestelde fonds 
en de middelen tot dekking van de uitgaven, 
vervat in de Staatsbegrooting, heeft geen ver
rekening van rente plaats." 

Il. In artikel 35ter, letter b, wordt in de 
plaats van "1934" .gelezen: ,,1927". 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van 1 Januari 1927. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 28sten De

cember 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, DE GEER. 
(Uitgeg. 3 Jan. 1927.) 

28 Derember 1926. WET, houdende w1Jz1gmg 
van de Wet op de Personeele Belasting 
1896, van de Provinciale wet en van de 
Gemeentewet. S. 432. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1925/1926 n°. 325 
1-11 ; 1926/1927 n°. 69 1-11. 

Hand. id. 1926/1927 68- 108, 145- 149. 
Hand. l • Kamier 1926/1927, 28, 44-48, 

57-74, 77-97, 99-110. . 
WIJ WILHELMINA, ENZ • .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wensoheljik is de wet op rle personeele 
belastin11, de Pro~inoiale wet- en de Gemeente
wet te wijzigen ; 

Zoo i~ het, dat Wij, den Raad van St"'te, enz. 
Art. 1. In de Wet op de Personeele Belas• 

ting 1896 worden de volgenrle wijzigingen 
gebracht: 

Art. 7 wordt gelezen a ls volgt: 
De vermindering volgens het vorig artikel is 

wegens elk der kinderen, kleinkinderen of pu
pillen: 

a. veertien ten honderd wanneer de belast
bare huurwaarde bedraagt in gemeenten of 
gedeelten van gemeenten, behoorende tot de : 

1 • klasse, niet meer dan f 500 ; 
!_)e 450; 
3• 400 · 
4• 350; 
5• 300; 
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6• klasse, niet meer dan 250; 
7• 200; 
ge 150 · 
9• ,. ,, ,, ,, 100 ; 

b. twaalf ten honderd, wanneer de be1ast
bare huurwaarde hedra.1,gt in gemeenten of 
gedeelten van gemeenten, behoorende t<,t de : 
l • klasse, meer dan f 500 en niet meer dan f 750; 
2• 450 ö75; 
3• 400 öOO; 
4• 350 52/'i; 
5• 300 4.50 · 
6• 250 375; 
7e 200 300 · 
ge 150 225; 
9e ,, ,, ,, 100 ., ,, ,, ,, 150 ; 

c. tien ten honderd, wanneer de belastbare 
huurwaarde bedraagt in gemeenten of gedeelten 
van gemeenten, beI1nnrende tot de : 
1 e klasse, meer dan f 750 en niet meer rlan fl000; 
2e 675 900 · 
3e 600 800 '. 
4e 525 700; 
5e 450 600; 
fie 375 500 · 
7• 300 400; 
ge 225 300; 
9e ,, ,, 150 ,, ,, ,, ,, 200 ; 

d. acht ten honderd, wanneer de belastbare 
huurwaarde bedraagt in gemeenten of gedeelten 
van gemeenten, behoorende tot de : 
1 e klasse,meer dan flOOO en o.iet meer dan fl250; 
2e 900 1125; 
3e 800 1000 · 
4e 700 875; 
5e 600 750 · 
6e 500 625 '. 
7e · 400 500 '. 
ge 300 375 '. 
9e ,, ,, 200 ,, ,, ,, ,, 250 ; 

e. zes ten honderd, wanneer de belastbare 
huurwaarde bedraagt in gemeenten of gedeelten 
van gemeenten, behoorende tot de : 
1 e klasse,meer dan fl250 en niet meer dan fl500; 
2e 1125 1350; 
3• 1000 1200 · 
4e 875 1050; 1 
5• 750 900 · 
6e 625 750; : 
7• 500 600 · 
8• 375 450; 
ge ., ,, 250 ,, ,, ,, .. 300 ; 

/. vier ten honderd, wruineer de belastbare 
huurwaarde bedraagt in gemeenten of gedeelten 
van gemeenten, behoorende tot de : 
1e klasse,meerdan fl500 en niet meer dan tl750; 
2• 1350 1575; 
3e 1200 1400 ; 
4e 1050 1225 ; 
5e 9,:io 1050; 
6e 7/i0 875: 
7° 600 700 · 
ge 450 525; 
ge ,, ,, ,, 300 ,, ,, ,, ,, 350 ; 1 

g. twee ten honderd, wanneer de belastbare 
huurwaarde bedraagt in gemeenten of gedeelten 
van gemeenten, behoorende tot de : 
1 e klasse,meer dan fl 750 en niet meer dan f2000; 
2e 1575 1800; 
3e 1400 lû00 ; 
4• 1225 1400; 
oe 1050 1200 ; 

6e klasse, meer dan f875 on niet meer dan flOOO; 
7e 700 " 800; 
8• 525 " 000; 
ge 

11 
,, ,, 350 ,, ,, ,. 400 ; 

Art. 12 wordt gelezen als volgt : 
De belasting naar den eersten %rondslag 

wordt niet geheven, wanneer de belastbare 
huurwaarrle van het perceel in gemeenten of 
gedeelten van gemeenten, behoorende tot dE' 

1 • klasse, niet meer bedraagt dan f 250 ; 
2e ?25; 
~ ~; 
4e 175 ; 
5e 150 : 
6e 125; 
7e 1()(): 
se 75; 
ge ,, ,, ,, ,, ,, 50; 
Art. 13 wordt gelezen als volgt : • 
§ I. De belastbare huurwaarde van elk 

perceel wordt voor de berekening der belasting 
verminderd 

in gemeenten of gPdeelten van gemeenten, 
behoorende tot de : 

1 e klasse met ; f 245 
2• 220 
3• 195 
~ JW 
5e 145 
6• 120 
7e 95 
ge 70 
ge ,, ,, . . . . . 45 
§ 2. De belasting bedraagt jaarlijks tien 

ten honderd van de belastbare huurwaarde 
verminderd volgens § 1. 

Art. 18 wordt gelezen als volgt : 
Ie belasting naar de waarde der stoffeering 

wordt niet geheven, wanneer de belastbare 
huurwaarde van het perceel in gemeenten of 
gedeelten van gemeenten, behoorende tot de : 

te klasse, niet meer bedraagt dan f 280 
2e 255 
3e 230 
~e 205 
5e 180 
6° 155 
7e 130 
ge 105 
ge ,, ,, ,, ,, ,, 80 

2. Artikel 126quater der Provinciaie wet 
wordt gelezen : 

Zoolang het getal der opcenten op de hoofd. 
som der grondbelasting voor de ongebouwde 
eigendo=en minder dan vifftig bedraagt, 
worden de op,enten op de hoofdsom der 
personeele belasting tot geen hooger getal dan 
dat der eerstgenoemde opcenten geheven. 

3. Het tweede en het derde lid van artikel 
247 der Gemeentewet worden vervanger, door 
een nieuw (tweed!' ) lid, luidende: 

T.ndien het get.al opcenten booger is dan 50, 
is het geoorloofd het tarief der opcenten op 
zoodanigen voet in te richten, dat een geleidelijk 
stijgend getal opcenten wordt geheven bij 
toeneming van de belastbare huurwaarde, met 
dien verstande, dat het maximum de, opcenten 
wordt bereil,.'1; uiterlijk bij de aanslagen van hen 
voor wie de _ bela.stl:are huurwaarde bedraagt 
het tienvoud van de som, in art. 12 der Wet 
op de Personeele Belasting 1896 bepaalrl. Op 
de aanslagen van hen, die ni~t in den zin der 
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voormelde wet gebruiker van een peroeel zijn, 
wordt alsdan het maximum der opcenten 
geheven. 

4. Deze wet treedt, behoudens het bepaalde 
in het tweede lid van clit artikel, in werking 

. met ingang van 1 Januari 1928. 
Provinciale en plaatselijke verordeningen tot 

uitvoering van de volgens de artikelen 2 en 3 
gewijzigde artikelen van de Provinciale wet en 
van de Gemeentewet kunnen vóór dien datum 
worden , astgestelcl en goedgekeurd. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenha"e, den 28sten De

cember 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financüin, DE GEEB. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw, 
J. B. KAN. 
(Uitgeg. 31 De.c. 1926.) 

28 December 1926. WET, houdende w:uz1gmg 
en verhooging van het vierde hoofdstuk 
der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 
1925. s. 433. 

28 December 1926. WET, houdende W1Jz1gmg 
van de tarieven van geregtskosten in straf
zaken, waarvan de gewone regter kennis 
neemt. S. 434. 

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

dat het wenschelijk is, de wet van 18 April 1874 
(Staatsblad n°. 66), tot vaststelling der tarieven 
van geregtskosten in strafzaken, waarvan de 
gewone regter kennis neemt - waarvan de door 
latere wetten gewijzigde tekst is bekend ge
maakt bij Koninklijk besluit van 10 Augustus 
1920 (Staatsblad n°. 695) -, laatstelijk gewijzigd 
bij de Invoeringswet Strafvordering (Wet van 
29 Juni 1925 St=tsblad n°. 308), te wijzigen ; 

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

Eenig artikel. 
In de wet van 18 April 1874 (Staatsbl.id n°. 66), 

tot vaststelling der tarieven van geregtskosten 
in strafzaken, waarvan de gewone regter kennis 
neemt, gelijk die laat~telijk is gewijzigd bij de 
wet van 29 .Juni 1925 (Staaisblad n°. 308), tot 
invoering van het nieuwe Wethoek van Straf
vordering, worden de navolgende wijzigingen 
aangebracht : 

1 o. in artikel 1 wordt sub c, in de plaats 
van : ,.de kosten tot invordering van boeten 
door den regter in burgerlijke zaken opgelegd", 
gelezen : ,,de kosten van dagvaardingen en van 
andere exploten, in de gevallen dat bij bij
zondere wetsbepalingen ten aanzien dezer kost.en 
naar het tarief van geregtskosten in strafzaken 
wordt verwezen."; 

2°. achter artikel 46 wordt een nieuw artikel 
ingevoegd, luidende : 

"Art. 47. De deurwaarders mogen voor het 
uitbrengen van dagvaardingen en bet doen van 
andere exploten in de zaken genoemd in artikel 
1, sub a, bijaldien de opdracht daartoe geschiedt 
door den verdachte of veroordeelde, en in die 

genoemd in artikel 1, sub b en c, het volgende 
in rekening brengen : 

a. voor het stellen en uitbrengen van htot 
exploot, f 0.50; 

b. voor elk afgegeven of aangeplakt afschrift 
van het exploot, het schrijfloon daarin be
grepen, f 0.25 ; 

c. voor schrijfloon voor afschriften van te 
beteekenen stukken, f 0.10 voor iedere 300 
lettergrepen, of deel daarvan, 150 lettergrepen 
te boven gaande ; 

wordt het afschrift ter teekening gereed aan 
den deurwaarder overhandigd, zoo kan deze 
voor de vergelijking met het origineel en de 
onderteekening van het afschrift, f 0.15 in 
rekening brengen." 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 28sten De

cember 1926. 

1 28 

. WILHELMINA. 
De Minister van Justitie, J. DoNNER. 

(Uitgeg. 5 Jan. 1927.) 

December 1926. WET tot wijzicring en ver
hooging van het vijfde hoofdstu[ der Staats
begrooting voor het dienstjaar 1926. 
s. 435. 

28 December 1926. WET tot verklaring van 
het algemeen nut der onteigening van 
eigendommen, erfdienstbaarheden of andere 
zakelijke rechten, noodig voor verbreeding 
van de Kalanderstraat te Enschedé. S. 436. 

28 December 1926. WET, houdende bepalingen 
tot bestrijding van het geelziek der hya
cinthen (Pseudomonas hyacinthi). S. 437. 

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

dat wegens de uitvaardiging van den in Ons 
besluit van 14 Augustus 1926 (Stap,tsblad n°. 302) 
vervatten algemeenen maatregel van bestuur 
tot bestrijding van het geelziek der hyacinthen 
(Pseudomonas hyacintbi) te dier zake nadere 
wettelijke voorziening noodig is en zulks inge
volge het bepaalde bij artikel 3 der Planten
ziektenwet ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Het is verboden bollen van hya

cinthen, welke zijn aangetast door het geelziek 
(Pseudomonas hyacinthi), ten verkoop in voor
raad te hebben, te koop aan te bieden, te ver
koopen, af te leveren of te vervoeren. 

2. In bijzondere gevallen kan, voor zooveel 
het vervoeren betreft, het Hoofd van den Plan
tenziektenkundigen Dienst onder door hem te 
stellen voorwaarden ontheffing verleenen van 

. het in het vorig artikel bedoelde verbod. 
Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 28sten De

cember 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenl. Zaken en Landbouw, 
J. B. KAN. 

(Uitgeg. 10 Jan. 1927.) 
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28 December 1926. WET tot vaststelling van 
de begrooting van inkomsten en uitgaven 
van het Staatsbedrijf der Algemeene Lands
druk.ker~j voor het dienstjaar 1927. S. 438. 

De begrooting wordt vastgesteld op 
f l,391,000.- . 

38 December 1926. WET tot verklaring van 
het algemeen nut der onteigening van 
eigendommen, erfdienstbaarheden of andere 
zakelijke rechten, noodig voor verbreeding 
en verbetering van de Achterkade te 
Boskoop. S. 439. 

28 December 1926. WET tot vaststelling van 
de begrooting van inkomsten en uitgaven 
van het Bouwfonds voor de Departementen 
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw 
en van OnderIDjs, Kunsten en Weten
schappen voor het dienstjaar 1926. S. 440. 

De begrooting wordt vastgesteld op 
f 2,096,471.- . 

28 Decemher 1926. WET tot wijziging van de 
Lager-onderwijswet 1920. S. 441. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1925/1926, n°. 382 
1-3 ; 1926/1927, n°. 160, 1-4. 

Hand. id . 1926/1927, blz. 881- 885. 
Hand. l• Kamer 1926/1927, blz. 52, 112. 

WIJ WILHEL\IHNA, ENZ ... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is de vereischten voor 
toelating tot het examen ter verkrijging van 
de akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer, 
omschreven in artikel 210ter der Lager-onder
wijswet 1920, te herzien, en in verband daar
mede de artikelen 27, 109 en 192 dier wet te 
wijzigen; 
• Zoo is het, dat W~j, den Raad van State. enz. 

Art. I . Artikel 27, eerste en derde lid, der 
Lager-onderwijswet 1920 worden gelezen : 

"1. Aan het hoofd van elke school is een 
onderwijzer geplaatst, die den leeftijd van vijf 
on twintig jaren moet volbracht hebben en 
ten minste een diensttijd van drie jaren moet 
hebben vervuld als vast of tijdelijk onderwijzer 
aan eene lagere school of waarnemer volgens 
artikel 41. 

3. De waarneming van het bestuur eener 
school kan echte_ tijdelijk worden toevertrouwd 
aan een onderwijzer, die niet aan de in het 
eerste lid gestelde eischen voldoet, of aan eene 
onderwijzeres, die in het bezit is van de akte , 
van bekwaamheid, bedoeld in artikel 135. 
Zoodanige waarneming door een onderwijzer . 
mag niet langer duren dan zes maanden en 
door eene onderwijzeres, als boven bedoeld, 
niet langer dan eene maand." 

Art. II. Artikel 109, tweede lid , der Lager
onderwijswet 1920 wordt gelezen : 

"2. H ij moet den leeftijd van vijf en twintig 
jaren volbracht hebben en ten minste een 
diensttijd van drie J·aren hebben vervuld als 
vast of tijdelijk on erwijzer aan eene lagere 

school of waarnemer volgens artikP-1 41." 
Art. III. Artikel 192, eerste lid, cler Lager

onderwijswet 1920 wordt gelezen : 
"1. Het hoofd eener school, die niet de akte 

als onderwijzer bezit, bedoeld in artikel 134, 
, moet in het bezit zijn van de akte als hoofd- . 

onderwijzer, bedoeld in art-ikel 77, onder b, 
der wet van 1878. Hij moet den leeftijd van vijf 
en twintig jaren hebben volbracht en ten minste 
een diensttijd van drie jaren hebben vervuld 
als vast of tijdelijk onderwijzer aan eene lagere 
school of waarnemer volgens artikel 41. De 
waarneming van het bestuur eener school kan 
echter tijdelijk worden toevertrouwd aan een 
onderwijzer, in het bezit van de akte, bedoeld 
in artikel 77, onder b, der wet van 1878, die 
niet aan de genoemde eischen van leeftijd en 
diensttijd voldoet. Zij kan tijdelijk ook worden 
toevertrouwd aan een onderwijzer, die in het 
bezit is van de akte, bedoeld in artikel 77, 
onder a, der wet van 1878, en niet aan de ge
noemde eischen van leeftijd en diensttijd vol
doet, mit~ aan de school geen onderwijzer in 
het bezit van den hoofdonderwijzersrang ver
bonden is. Waarneming volgens het bepaalde 
in de beide vorige volzinnen mag niet langer 

' duren dan zes maanden." : 
Art. IV. In artikel 210ter der Lager-onder

wijswet 1920 wordt het bepaalde onder b II 
gelezen : 

"Om tot het examen te worden toegelaten 
wordt vereischt : 

1°. het bezit der akte, bedoeld in artikel 77, 
onder a, der wet van 1.878, welke ten minste 
anderhalf jaar te voren is verkregen: 

1 20. het bewijs, dat de voor het afleggen van 
het examen verschuldi~de som is betaald." 

Art. V. Met diensttijd als onderwijzer wordt 
voor den eisch, gesteld in artikel 27, eerste lid, 
artikel 109, tweede lid , en artikel 192, eerste 
lid, der Lager-onderwijswet 1920 gelijkgesteld 
de tijd, dien een persoon als assist,ent volgens 
artikel 9bis dier wet werkzaam is geweest, 
terwijl bij in het bezit was van de akte van 
bekwaamheid als onderwijzer, mits hij eene 
schriftelijke verklaring van den inspecteur van 
het lager onderwijs overlegt, dat die werkzaam
heid zich geregeld over alle schooltijden heeft 
uitgestrekt. 

Art. VI. De eisch van diensttijd, gesteld in 
het bij deze wet nieuw vastgest\"lde artikel 27, 
eerste lid, artikel 109, tweede lid, en artikel 192, 
eerste lid, der Lager-onderwijswet 1920, geldt 
niet voor hem, die bij het in werking treden 
dezer wet de betrekking van hoofd eener school 
bekleedt. 

Art. VII. Deze wet treedt in werking met 
ingang van den dag, volgende op dien harer 
afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 28sten De

cember 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
K un<ten en Wetenschappen, 

WASZINK. 

( Uitgeg. 7 Jan. 1927.) 
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28 December 1926. WET tot regeling van de 
pensioenen van de reserve-adjudanten
onderofficier van de landmacht, die op 
grond van de door hen bekleede betrek
king geacht worden voortdurend in werke
lijken dienst te zijn of geweest te zijn, als
mede van hunne weduwen en weezen. 
s. 442. . 

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

dat het wenschelijk is, over te gaan tot aan
vulling van de regeling van de pensioenen van 
de reserve-adjudanten -onderofficier van de 
landmacht. die op grond van de door hen be
kleede betrekking geacht moeten worden voort
durend in werkelijken dienst te zijn of geweest 
te zijn, alsmede van hunne weduwen en weezen, 
zooals die is vastgesteld bij de wet van 2 Juli 
1923 (Staatsblad n°. 326) en gewijzigd bij de wet 
van 5 Juni 1925 (Staatsb!ad n°. 225); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Het bestaande artikel 2 der Wet van 

2 Juli 1923 (Staatsblad n°. 326), gewijzigd bij 
de wet van 5 Juni 1925 (Staatsblad n°. 225), 
wordt eerste lid, terwijl een nieuw tweede lid 
wordt toegevoegd, luidende : 

,,2. Onderofficieren, als in artikel 1 bedoeld, 
die in het tijdvak van 1 Januari 1918 tot 1 Juli 
1922 als zoodanig zijn gepensionneerd, 1vorden 
uit dien hoofde van 1 Januari 1920 af hese ouwd 
als gepensionneerde militairen in den zin van 
artikel 3 onder a der Militaire Weduwenwet 
1922, ongeacht of zij al dan niet reeds als ge
pensionneerd militair voor hunne weduwen en 

· weezen uitzicht hadden op pensioen ten laste 
van het weduwen- en weezenfonds voor mili
tairen en gepensionneerde militairen van de 
landmacht." 

2. Deze wet wordt gerekend te zijn inge
gaan op 1 Juli 1922. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 28sten De

cember 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, LAMBOOY. 
De Minister van Financiën, DE GEER. 

(Uitpeg. 17 Jan. 1927.) 

28 December 1926. WET, houdende toekenning 
van een renteloos voorschot uit 's Rijks 
schatkist ten behoeve van verlegging van 
den W estlandschen Stoomtramweg te 
Monster. S. 443. 

28 December 1926. WET, houdende verklaring 
van het algemeen nut der onteigening ten 
behoeve van uitbreiding van het stations
emplacement Groesbeek. S. 444. 

28 December 1926. WET tot aanvulling en ver
hooging van het tiende hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1925. 
s. 445 . 

28 December 1926. WET tot verhooging van 
het elfde hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1926. S. 44ti . 

28 December 1926. WET tot vaststelling van 
het slot der rekening van de koloniale uit
gaven en ontvangsten voor Surhiame over 
het dienstjaar 1922. S. -f47. 

De rekening wordt vastgesteld op : in uitga
ven f 9,336,087.35½, ontvangsten f 4,514,602.90 
nadeelig slot f 4,821,484.45½. 

28 December 1926. WET, houdende vaststelling 
van het slot der rekening van de koloniale 
uitgaven en ontvangsten veor Curaçao 
over het dienstjaar 1923. S. 448. 

De rekening wordt vastgesteld op : in uitga
ven f 2,45~ ,701.76. ontvangsten f 2,150,906.75 ½ 
nadeelig slot f 3C8,795.001/~-

28 December 1926. BESLUIT, houdende bekend
making van den tekst van hi>t Konink
ljjk l:esluit van 17 April 1923 (Staatsblad 
n°. 146), tot herziening van het Konink
lijk besluit van 17 Maart 1921 (Staatsblad 
n°. 538), 'aatstelijk gewijzigd hij Konink
lijk besluit van den J6den November 1926 
(Slaatsblad n°. 377). tot vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestuur, als 
bedoeld bij de artt. 5. 18, tweede lid, 20, 
tweede lid, 21, vierdr lid, 22, tweede lid, 
23, vierde lid, der Ouderdomswet 1919 
en tot vaststelling van een algemeenPn 
maatri>gel van bestuur als bedoeld in art.i
kel XX van de wet van 19 Méi 1922 
(Staatsblad n°. 352). S. 449. 

WIJ W1LHELMINA, ENZ. . 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid, Handel en Nijverheid van 23 December 
1926, n°. 3048, afde,l'ing Arbeidersverzekering ; 

Hebben goedgevonden eTJ verstaan : 
den tekst van Ons besluit van 17 April 1923 

( Staatsb!ad n°. 146) t;:it herziening van Ons 
besluit van 17 Maart 1921 (Staatsblad n°. 538) 
tot vaststellin~ van een algemeenen maatregel 
van bestuur, ,us bedoeld bij de artikelen 5, 18, 
tweede lid , 20, t.weede !id, 21, vierde lid, 22, 
tweede lid, 23, vierde lid, der Ouderdomswet 
1919, en t-ot vaststelling van een algemeenen 
maa.tregel van bestuur als bedoeld in artikel XX 
van de wet van 19 Mei 1922 (Staatsblad n°. 352), 
zooa!s dat, laatstelijk is gewijzigd bij Ons b')s]uit 
van 16 November 1926 (Staatsblad n°. 377), in 
een doorloopend genummerde reeks van hoofd-

, stukken en a rtikelen samengevat en met wij
ziging dienovereenkomstig van de aanhaling 
daarin van artikelen of gedeelten van artikelen 
algemeen bekend te maken door btivoeging van 
dien gewijzigden te.kst in zijn geheel bij dit 
besluit. 

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

's-Gravenhage, den 28sten December 1926. 
- WJLHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverhe-id, 
,J. R. SLOTEMAKER DE BRUÏNE. 

(Uitgeg. 17 Jan. 1927.) 

TEKST mn fet K oninklijk besluit van den 
17den April 1923 (Staatsblad n°. 146) tot 
herziening van hel Koninklijk besluit van 
17 Maart 1921 (Staatsblad n°. 538), laat 
stel ijk gewijzigd bij J( oninklij k bes/ uit van 
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den l6den November 1926 (Staatsblad n° . 
377), tot va!ltstelling van een algemeenen 
maatregel van bestuur, als bedoeld bij de 
artt. 5, 18, tweede lid, 20, tweede lid, 21 , 
vierde lid, 22, tweede lid, 23, i•ierde lid. 
der OuderdfJmswef 1919 en tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van bestuur 
als bedoeld in artikel XX van de wet 11a·,, 
19 M ei 1922 (Staatsblad n°. 352). 

HOOFDSTUK I . 
Algemeene ber>alingen. 

Art. 1. In dit be~luit wordt verst aan ondet 
Onzen Minist,er: tln1.e Minister met de uit. 

voering der Ouderdomswet 1919 belast; 
de Bank : de Rijksverzekeringsbank. 
2. De voorschriften van dit besluit zijn 

van toepassing op ongewijzigde verzekeringen. 
Zij worden op 1,.e.wijzigde verzekeringen toe 
gepast met inachtneming van de wijziginger:, 
welke de aard van het onderwerp vordert. 

3. Op eenzelfde hoofd kan meer dan één 
verzekering krachtens artikel 10 der Oudei 
domswet 1919 wo.den gesloten. Indien van 
een verzekering de premiebetaling is gefindigd . 
kan een nieuwe verzekering worden gesloten 
zonder voorafgMnd herstel van de eerstbedoeldf 
verzekering. 

Voor de toepassing van de artikelen Il Pn 12 
der Ouderdomswet 1919 worden de versc>hillen
de op één hoofd g-isloten verzekeringen, daar
onder eventueel dP. krachtens artikel 24 var 
laatstgenoemde wet gesloten verzekering be 
grepen, a ls één verzekering beschouwd. Daarbij 
worden verzekeringen, waarvan krachtens 
artikel 20 of artikèl 21 dier wet de premie
betaling is geëindigd, m rekening gebracht 
voor het- rentebedrag, voortvloeiende uit de 
geëindigde verzekering. 

Ten annzien van verzekeringen, gesloten in
gevolge artikel 10 der Ouderdom~wet 1910 op 
het hoofd van een persoon, waarop reeds een 
verzekering is gesloten krachtens artikel 10 
dier wet, zooal s deze luidde vóór de daarin bij 
d e wet van 19 Mei 1922 (Staatsblad n°. 352) 
aangebrachte wijzigingen, blijft de bepaling 
van anikel 12, tweede lid, der Ouderdom~wet 
1919 buiten toepassing. 

HOOFDSTUK II. 
Van de toelating tot de verzekering. 

4. De aanvraag tot het slu iten van een vrij
willige verzekering, als bedoeld in artikel 10 
of a rtikel 24 der Ouderdomswet HH9, geschiedt 
bij den Raad van Arbeid van het gebied, waar 
de aanvrager woont, of bij een door dien R aad 
aangewezen agent, door invulling en onder
teekenmg van een door Onzen Minister vast
gesteld formulier, dat kosteloos bij den Raad 
van Arbeid en dien agent verkrijgbaar is. 

Woont de aanvrager op een vaartuig, dan 
geschiedt de aanvraag bij den Raad van Arbeid 
van het gebied, waar het vaartuig in den regel 
li~, wanneer het niet vaart, of bij een door 
dien Raad aangewezen agent. 

5. Geschiedt de aanvraag tot het sluiten 
der verzekering bij een doo!" den Raad van 
Arbeid aangewe1.en agent, dan komt deze met 
den aanvrager overeen, met inachtneming van 
het in artikel 15 l:;epaalde, in welke termijnen bij 
toelating tot de verzekermg de premiebetaling 

zal geschieden en welk bedrag van de eventueel 
achterstallige premie bij el_ke premiebetaling 
zal worden voldaan ; vervolgens zendt de agent 
de aanvraag zoo spoedig mogelijk aan den Raad 
van Arbeid toe, na dat hij daarop de gegevens 
omtrent de premiebetaling en de betaling van 
de eventueel achterstallige premie heeft aan 
geteekend. 

Worden de aanvragen rechtstreeks bij den 
Raad van Arbeid incrediend, dan zendt, de 
R aad van Arbeid aan den agent een formulier, 
waarop door dezen wordt aangegeven in welke 
termijnen de aanvrager. de premie en de even
tueele achterRtal!ige premie wensehen te be
talen. H et ingevulde formulier wordt zoo 
spoedig mogelijk door den agent aan den Raad 
van Arbeid teruggezonden. 

Wanneer den agent blijkt, dat door meerdere 
person<"n tot, een zelfde gezm behoorende, een 
gecombineerde betalingskaart wordt verlangd, 
geeft hij daarvan kennis aan den Raad van 
Arbeid op een daarvoor bestemd formulier. 

D e modellen van de formulieren, in dit artike'. 
bedoeld, worden door Onzen Minister vast
gesteld. 

6. De aanvragen tot het sluiten der verze
kering worden door den Raad van Arbeid in 
een daarvoor bestemd register ingeschreven. 

H et nummer, waaronder de aanvraag in het 
regiRter is ingeschreven, wordt door den R a.ad 
van Arbeid, op de daarvoor bestemde plaats 
op de aanvraag verme.ld. 

Op de aanvragen wordt een lexic,ografiscbe 
klapper aangehouden, ingericht na.ar het -kaart
svsteem. 
• Het model van het register en van de kaart 

wordt door Onzen Minister vastgesteld. 
7. De Raad van Arbeid stel t een onderzoek 

in naar de juistheia van de op de aanvraag 
vermelde gegevens en beslist vervolgens zoo 
spoedig mogelijk op de aan vraag. Van de be
sliesina wordt, den aanvrager mededeeling ge 
daan. Îs de aanvrager een ander dan de )Jersoon, 
wiens toelating tot de verzekering is verzocht 
en nfet diens wettelijke vertegenwoordiger, dan 
geschiedt mPdedeeling der beslissing tevens 
aan den perRoon, wiens toelating tot de ver
zekering is verzocht. · 

B~houdens het bepaalde in het, eerste lid 
van artikel 25 der Oudndomswet 1919, gaat 
de verzekering in op den dag van indiening 
dor aanvraag. 

Strekt de beslissing tot toelating, dan ver
meldt zij onder meer : 

a. den naam, de voornamen, het jaar en 
den datum van geboorte en de woonplaat s 
van den verzekerde ; 

b. den dag, waarop de l'erzekering aanvangt 
en indien de toelating geschiedt krachtens 
artikel 10 der Ouderdomswet 1919, het bedrag 
der rente, waarvoor hij, bij ononderbroken 
premiebetaling, is verzekerd on den leeftijd 
w= rop het rentegenot ingaat ; 

c. het bedrag der versPhuldigde premie; 
d. indien de aanvrager een ander persoon 

is dan de verzekerde, den naam, de voornamen 
en de woonplaats van den. aanvrager. 

8. Van elke gesloten verzekering wordt 
vervolgens door den Raad van Arbeid een kaart 
aangelegd, welke wordt voorzien van het num
mer , waaronder de aanvraag in het register 
in artikel 6 bP-doeld, is ingeschreven. 
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Op deze kaart, grondkaart genaamd, worden 
<l9or den Raad van Arbeid de verschillende, 
hem bij dP toelating tot de verzekering bekende 
gegevens, de verzekering betreffende, aange•
tee kend. 

De Raud van Arbeid zendt de grondkaarten 
zoo spoedig mogdijk, nadat de beslissing van 
toelating tot de verzekering is genomen, aan 
de Bank met een borrlerel, waarop de nummers 
der kaarten zijn vermeld. 

De modellen van de grondkaart, en van het 
borderr.l worden vastgesteld door Onzen :!}fi. 
nister. 

9. De Raad van Arbeid doet maandelijks 
aan het be~tuur der Bank opgave van de 
mutatiën, welke in de voorafgaande kalender
maand ten aanzien van de verzekerin!!en hebben 
plaats gehad, voor zoover die mut8.tiën niet 
reeds door den Raad ter kennis van dat bestuur 
zijn gebracht. 

Het model der lijPt waarop deze mutatiën 
aan het bestuur, der Bank worden opgegeven, 
wordt door Onzen Minister _vastgesteld. 

10. De Raad van Arbeid legt v0or elke 
gesloten verzekering een kaart q"rn, voor de 
boeking der premiel::,etaling. 

Op deze kaart, premiekaart genaamd, worden 
onder meer vermeld : 

a. de naam van den verzekerde en het in 
artikel 6 bedoelde nu'mmer ; 

b. wanneer niet de verzekerde de premie 
zal bPtalen, tevens de naam van den persoon, 
die d;t zal doen, en 

c. het bedrag dn weekprcmie, het bedrag 
van de wekelijksche afbetaling op de eventueel 
achterstallige premie en de termijn waarover de 
betaling zal ge9chieden, benevens het bedrag 
over iederen termijn te betalen. 

De Raad van Arbeid legt v0orts, behoudens 
het .in de volgende alinea bepaalde. voor de 
verzekerden betalingskaarten of betalings
boekjes aan, welke, nadg,t daarop door den Raad 
van Arbeid de gegevens hiervoor onder a, b 
en c bedoeld zijn vermelrl, met een borderel 
aan den agent worden gezonden. 

Wanneer de premie-inning tegen door den 
Raad van Arbeid afgegeven kwitantie zal ge
schieden, worden geen betalingskaarten of 
betalingsboekjes aangelegd. 

Tegelijk met de betalingskaarten, betalings
boekjes of de kwitanties betreffende de eerste 
premie-inning, zendt de Raad van Arbeid aan 
flen agent losse bladen voor een loopboekje. 

Op deze bladen worden door den Raad van 
Arbeid eveneens de hiervoor onder a, b en c 
bedoelde gegevens aangeteekend. 

De agent plaatst de bladen in het loopboekje 
in de volgorde, waarin hij de personen voor de 
premie-inning zal bezoeken. 

De modellen van de kaarten, de boekjes, 
kwitanties en het borderel in dit artikel bedoeld, 
worden door Onzen Minister vastgesteld. 

11. De Raad van Arbeid houdt, voor iederen 
agent een rekeningcourant aan. 

12. Op geregelde tijden wordt door den 
Raad van Arbeid een provisie-nota samen
gesteld en het bedrag daarvan in de rekening
courant van den agent geboekt. Deze provisie
nota wordt aan den agent toegezonden. 

Het model van de provisie-nota wordt door 
Onzen Minister vastgesteld. 

13. De Raftd van Arbeid houdt een kasboek 

aan, waarin onder meer wordt opgenomen in 
ontvangst de brutopremiën en in uitgaaf de 
uitkeeringen aan de agenten voor het aan
brengen van verzek~ringen en het innen van 
premiën, de onkosten der agenten, zoomede de 
stortingen aan de Bank, en waarin voorts de 
rectificatiën op de vorenbedoelde posten worden 
geboekt. 

Het model van dit register wordt door Onzen 
Minister vastgesteld. 

HOOFDS1'UK III. 

Van de betaling en de verantwoording der premie. 

11. Over elke kalenderweek, een gedeelte 
van een week voor een geheele week gerekend, 
wordt een premie geheven. 

De vervaldag der premie wordt op Maandag 
gesteld. De premie wordt bij vooruitbetaling 
voldaan. 

15. De betaling der premie geschiedt in 
het algemeen wekelijks, hetzij ten kantore van 
den Raad van Arbeid, hetzij aan een door den 
Raad van Arbeid aangewezen persoon. De 
betaling der premie kan ook op andere, door 
Onzen Minister te bepalen, wijze geschieden. 

.Bij de eerste premiebetaling worden, zoo noodig, 
de betalingsboekjes of betalingskaarten aan 
hen, die de premie betalen, uitgereikt. 

Op verzoek van dengene, die de premie be
taalt, kan, hetzij bij den aanvang der verzeke
ring, hetzij nadat de verzekering reeds eenigen 
tijd heeft bestaan, de verdere premiebetaling 
worden afgekocht door het st<Jrten van een 
som in eens. De Raad van Arbeid stelt deze 
som vast. 

Op verzoek van dengene, die de premie 
betaalt, wordt door den Raad van Arbeid 
bepaald, dat de premie bij vooruitbetaling voor 
4, 13, 26 of 52 weken zal worden voldaan. 

Ook kan op verzoek van dengene, die de 
premie betaalt, door dien Raad worden bepaald, 
dat de premie bij vooruitbetaling per maand, 
per kwart9,al, per halfjaar, of per jaar zal 
worden voldaan. 

Op nader verzoek van dengene, die de premie 
betaalt, wordt deze regeling door den Raad 
van Arbeid ingetrokken of gewijzigd. 

Blijft degene, die de premie betaalt, in 
gebreke, op een ingevolge dit artikel bepaalden 
vervaldag de premie te voldoen, dan vervalt 
daardoor de met hem getroffen regeling en moet 
de premie voortaan wekelijks worden voldaan. 
In dat geval kan binnen ee'l. jaar na het in 
gebreke blijven voor den verzekerde geen 
nieuwe regeling voor de betaling der premie over 
grooteretermijnen dan een week worden getroffen. 

16. Geschiedt, de inning met tegen een door 
den Raad van Arbeid afgegeven kwitantie, dan 
wordt de betaling der premie bewezen, doordat 
een ambtenaar van den Raad van Arbeid of 
de voor de inning der premie door den Raad 
van Arbeid aangewezen agent, zijn handtee
kening of een afdruk van zijn naamstempel 
plaatst in het daarvoor bestemde vakje van 
ae in artikel 10 bedoelde betalingsboekjes of 
betalingskaarten. 

De betaling der premie kan ook op andere, 
door Onzen Minister te bepalen, wijze worden 
bewezen. 

17. De door den Raad van Arbeid voor de 
innirg der premie aa;ngewezen agent ontvangt 
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bij zijn aanstelling een legitimatiekaart, welke 
hij op verzoek van dengene, die de premie 
beta'1.!t, verplicht is te toonen. 

18. De in het voorgaand artikel bedoelde 
agent teekent dadelijk na ontvangst der pre
miën de betaling daarvan aan in het in artikel 10 
bedoelde loopboekje. 

19. Op een door den R'1.ad van Arbeid te 
bepalen tijdstip, doch minstens eenmaal in de 
acht weken, maakt de agent een verantuoor
dingsstaat in drievoud op van de door hem 
ontvangen premiën. Onder het hoofd "Afreke 
ning" op de achterzijde van dien staat voor
komende, vermeldt hij het totaal ontvangen 
premiebedrag, de aan hem toekomende beloo
ning voor inning van premiën, de hem toeko
mende afsluitprovisie ingevolge door hem van 
den Raad van Arbeid ontvangen provisienota's, 
de eventueel door hem voorgeschoten onkosten 
en de bedragen der verschilposten volgens de 
hem door den Raad van Arbeid toegezonden 
nota·s. · 

Twee exemplaren van den verantwoordings
staat en een kwijting voor de door hem in 
rekening gebrachte belooning, provisie en on
kosten zendt hij aan den Raad van Arbeid toe. 
Een exemplaar van den verantwoordingsstaat 
en de kwiJting zendt de Raad van Arbeid, na 
verificatie en nadat de noodige correctiën zijn 
aangebracht, aan het bestuur der Bank. Een 
dergelijke staat wordt eveneens minstens een
maal in de acht weken in duplo opgemaakt 
door den Raad v,tn Arbeid voor de rechtstreeks 
door dien Raad ontvangen premiën en een 
exemplaar gezonden aan het bestuur der Bank. 

De modellen van den verantwoordingsstaat 
worden door Onz11n Minister vastgesteld. 

20. Onverminderd het in het vorig artikel 
bepaalde wordt het door den agent in de11 loop 
eener kalenderweek ontvangen premiebedrag, 
vermeerderd met de eventueel te zijnen laste 
gebrachte verschilposten en verminderd met 
het hem toekomende bedrag, door hem uiterlijk 
op den eersten werkdag van de volgende kalen
derweek aan den Raad van Arbeid overge
maakt. 

21. De Raad van Arbeid maakt het bedrag 
der ontvangen premiën zoo spoedig mogelijk 
over aan liet bestuur der Banl<. 

Omtrent de wijze van overmaking der premiën 
door den Raad van Arbeid geeft het bestuur 
dPr Bank voorschriften. 

22. Met behulp van de verantwoordings
staten in artikel 19 bedoeld, boekt de Raad 
van Arbeid de premie op de premiekaarten 
bedoeld in artikel 10. De afboeking geschiedt 
door in het desbetreffende vak of in de des
betreffende vakken op de kaart met inkt een 
diagonaal of een afdruk van een stempel te 
plaatsen. 

De premiekaarten worden door den Raad 
van Arbeid aan het best.uur der Bank gezonden 
na ontvangst van een daartoe strekkend ver
zoek. 

23. Van de bij de verificatie van de verant
woordingsstaten of op andere wijze door den 
Raad van Arbeid gevonden verschillen wordt 
aan den agent mededeeling gedaan in een nota, 
waarvan het model door Onzen Minister wordt 
vastgesteld. 

Het eindbedrag der nota wordt in de rekening
courant van den agent geboekt. 

Behalve de in het eerste lid bedoelde verschil
posten en de afsluitprovisie, welke, ingevolge 
het in artikel 12 bepaalde, dadelijk na het 
opmaken van de provisie-nota is geboekt, 
worden de posten, welke zijn opgenomen in de 
,,Afrekening", voorkomende op den verant
woordingsstaat, door den Raad van Arbeid van 
die "Afrekening" overgenomen in de rekening
courant van den agent. 

24. Van verhuizingen van degenen, die de 
premie betalen, benevens van alle andere muta
tiën op de verzekeringen betrekking hebbende, 
geeft de agent, onder bijvoeging van de formu 
lieren in de gevallen, waarin zulks is voorge
schreven, kennis aan den Raad van Arbeid op 
een formulier, waarvan het model door Onzen 
Minister wordt vastgesteld. 

25. De premiekaart en het dossier, bevat
tende de stukken betreffende de verzekering, 
berusten bij den Raad van Arbeid, in wiens 
gebied de persoon woont, die de premie betaalt. 

Worden in verband met de bepaling van het 
eerste lid, de premiekaart en het in het eerste 
lid becloelde dossier door een Raad van Arbeid 
aan een anderen Raad van Arbeid toegezonden, 
dan geschiedt daarvan door den Raacl van 
Arbeid, die de ~tukken verzond, aanteekening 
op de klapperkaart en in het in artikel 6 be
doel<l.e register. Aan het bestuur der Ba"k 
worclt van een en ander maandelijks op de 
wijze, in artikel 9 voorgeschreveP, kennis ge
geven door den Raad van Arbeid, die de stukken 
verzond, onder opgaaf van den vervaldag der 
laatst ueïnde premie. 

De Raad van Arbeid, die de stukken ont
vangt, zendt daarvoor een ontvangbewijs toe 
aan den :Raad van Arbeid, welke de stukken 
toezond, legt een klapperkaart voor den ver
zekerde aan, schrijft de verzekering in het 
register, bedoeld in artikel 6, in, en teekent 
het nummer, waaronder de verzekering in dit 
register is ingeschreven, aan op de andere 
stukken, de verzekering betreffende. Van dit 
nummer geschiedt bij de maandelijksche op
gaaf, in artikel 9 voorgeschreven, mededeeling 
aan het bestuur der Bank, ten behoeve van de 
bij de Bank berustende grondkaart. 

Indien bij, die de premiën betaalt, verhuist 
naar het buitenland en geen ander persoon 
voor de premiebetaling wordt aangewezen, 
blijft de verzekering behooren tot de admi
nistratie van clen Raad van Arbeid, aan wien 
laatstelijk de premie is betaald. 

26. Indien een verzekerde, die vóór 1 Fe
bruari 1923 een verzekering heeft gesloten als 
bedoeld bij artikel 24 der Ouderdomswet 1919, 
verzekeringsplichtig wordt krachtens de bepa
lingen der Invaliditeitswet., doet de Raad van 
Arbeid daarvan mededeeling aan het bestuur 
der Bank. 

HOOFDSTUK IV. · 

Van de eindiging der premiebetaling. 

27. De verzekerde, die de premiebetaling 
.venscht te eindigen, doet daarvan mededeeling 
aan den Raad van Arbeid op een formulier, 
dat door Onzen Minister wordt vastgesteld en 
kosteloos bij den Raad van Arbeid verkrijgbaar 
is. 

Zoodra de mededeeling is gedaan, wordt geen 
premie meer ingevorderd. 
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28. Wann~er de premie door een ander 
persoon dfl.n den verzekerde verschuldigd is, 
en die persoon de premiebetfl.ling wenscht te 
eindigen, doet hii daMvan mededeeling aan 
den Raad van Arbeid op het formuJ;er in 
artikel 27 bedoeld. 

De Raad van Arbeid staakt de invordering 
der premie en geeft den verzekerde zoo spoedig 
mogelijk kennis van het eindigen der premie
betaling. Woont de verzekerde in het gebied 
van een anderen Raad van Arbeid, dan geschiedt 
deze kennisg..,ving door tusschenkomst van dien 
Raad. 

De verzekerde is bevoegd de premiebetaling 
voort te zetten. 

29. Wanneer de verzekerde 8 achtereen
volgende vervaldagen in gebreke is gebleven 
de premie te betalen, deelt de Raad van Arbeid 
hem schriftelijk mede, dat, wanneer 10 achter
eenvolgende vervaldagen de premie niet is be
taald, de premiebetaling, ingevolge artikel 21 
der Ouderdomswet 1919 wordt geacht te zijn 
geëindigd. 

Is de premie door een ander persoon dan den 
verzekerde verschuldigd, .dan zendt de Raad 
van Arbeid aan dien persoon, wanneer hij 5 
achtereenvolgende vervaldagen in gebreke is 
gebleven de premie te betalen, een waarschu
wing tot betaling der achterstallige premie. 
Voldoet deze persoon ook daarna niet aan zijn 
verplichting tot premiebetaling. dan doet de 
Raad van Arbeid, zoodra hij 8 achtereenvolgen
de vervaldagen in gebreke is gebleven de premie 
te betalen, de in het eerste lid van dit artikel 
bedoelde mededeeling aan den verzekerde. 

Woont de verzekerde in het gebied van een 
anderen Raad van Arbeid, dan geschiedt deze 
mededeeling door tusschenkomst van dien 
Raad. 

30. Wanneer 10 achtereenvoigende verval
dagen geen premie is betaald, eindigt de Raad 
van Arbeid de inning der premie. 

31. De Raad van Arbeid bepaalt het rente
bedrag bedoeld in artikel 20, tweede lid sub b 
der Ouderdomswet 1919. 

De Raad van Arbeid doet van zijn beslissing, 
bevattende het bewijs, bedoeld in de artikelen 
20 en 21 der Ouderdomswet 1919, mededeeling 
aan den verzekerde en aan den persoon, die de 
premie was verschuldigd, wanneer deze persoon 
niet de verzekerde was. 

De Raad van Arbeid teekent in het register, 
bedoeld in artikel 6 den korten inhoud van de 
bes) issing aan. 

Van den inhoud der beslissing wordt maan
delijks op de in artikel 9 voorgeschreven wijze, 
onder toezending der premiekaart, waarop de 
datum van eindiging is aangeteekend, tevens 
mededeeling gedaan aan het bestuur der Bank. 

32. Indien het rentebedrag, bedoeld in 
artikel 20, 2° lid, sub b der Ouderdomswet 1919, 
minder dan 25 cent per week zou bedragen, 
zendt de Raad van Arbeid met zijn advies de 
stukken aan het bestuur der Bank. 

Het bestuur bepaalt of al dan niet een som 
ineens, als bedoeld in bovengenoemd artikel 
zal worden uitgekeerd en <loef van zijn beslis
sir'E mededeeling aan den Raad van Arbeid . 

JJe tweede, derde en vierde nlinea van artikel 
31 zijn van toepassing. 

33. Zoodra tegen de uitspraak van den 
beroepsrechtn, waarbij de verzekering ten 

onrechte geëindigd is verklaard, niet meer kan 
worden opgekomen, deelt de Raa -1 van ·Arbeid 
dit aan het be~tuur der Bank mede en vraagt 
de premiekaart terug. 

Na terugontvangst dezer kaart, int de H,aad 
· van Arbeid de achterstallige premiën en gaat 
met de inning door. 

Van de uitspraak van den beroepsrechter 
wordt aanteekening gehouden in het register 
bedoeld in artikel 6. 

34. Het in de artikelen 27 tot en met 33 
bepaalde is eveneens van toepassing ten aanzien 
va n de verzekerden voor een rente, bedoeld in 
artikel 24 der Ouderdomswet 1919, die den 
leeftijd van 65 jaar reeds hebben bereikt , doch 
op grond van het bepaalde in den tweeden 
volzin van het eerste lid van artikel 32 dier 
wet nog geen recht op rente hebben. 

HOOFDSTUK V. 

Van het herstel der verzekering. 

35. Degene, die een verzekering wensoht te 
doen herstellen. deelt dit op een formulier, dat 
door Onzen Minister word+, vastgesteld, mede 
en zendt dit aan den Raad van Arbeid. · 

Dit formulier is kosteloos verkrijgbaar bij 
den Raad van Arbeid. 

36. De Raad van Arbeid beslist, welke in
koopsom moet worden betaald en wanneer 
deze moet worden gestort. St,ort.;ng vindt .plaats 
bij den Raad van Arbeid. 

37. In bijzondere ge,...allen kan de Raad 
van Arbeid bepalen, dat de inkoopsom zal 
worden voldaan in gelijke termijnen, mits de 
termijnbetaling zoodanig wordt geregeld, dat 
het totaal verschuldigde binnen één jaar na de 
betalin~ van den eersten termijn, doch in elk 
geval voór het bereiken van den leeftijd, waarop 
het "rentegenot zal ingaan, moet wo. den voldaan. 
Bij eiken termijn wordt een rentevergoeding, 
berekend naar vier pct. 's jaars, in rekening 
gebracht. 

38. De verzekering wor-dt' door den Raad 
van Arbeid hersteld met ingang van den d g, 
waarop de inkoopsom of de eerste termijn 
daarvan invorderbaar wordt gesteld; deze dag 
wordt door den Raad van Arbeid in zijn be
slissing vermeld, 

Indien degene op wiens verzoek de verze
kering is hersteld, in gebreke blijft de inkoop
som, of een termijn, of de JP een termijn ver
schuldigde rente, te betalen binnen 14 dagen 
·na den dag, waarop de inkoopsom, de termijn 
of de rentii invorderbaar werd, wordt de geno
men beslissing bij nieuwe beslissing door den 
Raad van Arbeid ingetrokken. De reeds be
taalde termijnen en renten en de na het herstel 
betaalde premiën worden in dat geval door den 
Raad van Arbeid teruggegeven. 

De ontvangen en eventueel teru$betaalde 
bedragen worden verantwoord op de m artikel 
19 bedoelde verantwoordingsstaten. 

Het bepaalde bij de artikelen 20 en 21 is 
van toepassing. 

39. Van de beslissingen, bedoeld in het vorig 
artikel, wordt mededeeling gedaan aan dengene, 
die de aanvraag tot herstel der verzekering, deed 
en is deze niet de verzekerde, tevens aan den 
verzekerde. Voorts geschiedt maandelijks op 
rle in artikel 9 voorgeschreven wijze van den 
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inhoud der beslissingen mededeeling aan het 
bestuur der Bank. 

40. Het in de artikelen 35 tot en met 39 
bepaalde is eveneens van toepassing ten aanzien 
van de verzekerden voor een rente, bedoeld in 
artikel 24 der Ouderdomswet 1919, die den 
leeftijd van 65 jaar reeds hebben bereikt, doch 
op grond van het bepaalde in den tweeden vol
zin van het, eerste lid van artikel 32 dier wet 
nog geen recht op rente hebben. 

HOOFDSTUK Vl. 
Van de verhooging en de verlaging der verzekering. 

§ 1. Van de verhooging. 
41. Het bedrag der rente, voortvloeiende 

uit een verzekering, gesloten krachtens artikel 
10 der Ouderdomswet 1919, kan, met inacht
neming van artikel 11 dier wet, worden ver
hoogd. 

De wensch tot verhooging wordt medegedeeld 
op een formulier, dat aan den Raad van Arbeid 
wordt toegezonden. 

Dit formulier wordt door Onzen Minister 
vastgesteld en is kosteloos verkrijgbaar bij den 
Raad van Arbeid. 

42. De verhooging gaat in op den dag van 
de indiening der mededeeling of, indien degene, 
die de premie verschuldigd is, een lateren dag 
aanwijst, op dezen dag. 

De Raad van Arbeid bepaalt welke premie 
voor de verhoogde verzekering verschuldigd is. 

De Raad van Arbeid doet van zijn beslissing 
mededeeling aan dengene, die de premie ver
schuldigd is en, is deze niet de verzekerde, 
tevens aan den verzekerde. 

Mededeeling van den inhoud der beslissing 
geschiedt voorts maandelijks aan het bestuur 
der Bank, op de bij artikel 9 voorgeschreven 
wijze. 

§ 2. Van de verlaging. 
43. H et bedrag der krachtens artikel 10 

der Ouderdomswet 1919 vuzekerde rente kan 
met inachtneming van artikel 11 dier wet 
worden verlaagd. De wensch tot verlaging wordt 
medegedeeld op een formulier. dat aan den 
Raad van Arbeid wordt toegezonden. 

Dit formulier wordt door Onzen .!\finisver 
vastgesteld en is kosteloos verkrijgbaa r bij den 
Raad van Arbeid. 

44. De verlaging gaat in op den dag van 
de indiening der mededeeling of, indien degene, 
die de premie verschuldigd is, een lateren dag 
aanwijst, op dezen dag. 

De Raad van Arbeid bepaalt, welke premie 
voor de verlaagde verzekering verschuldigd is. 

De Raad van Arbeid doet van zijn beslissing 
mededeeling aan dengene, die de premie ver
schuldigd is en, is deze niet de verzekerde, 
tevens aan den verzekerde. 

Mededeeling van den inhoud der beslissing 
geschiedt voorts maandelijks aan het bestuur 
der Bank, op de bij artikel 9 voorgeschreven 
wijze. 

HOOFDSTUK VII. 
Van den leeftijd waarop het rentegenot ingaat. 

45. De verzekering ingevolge artikel 10 der 
Ouderdomswet 1919 kan gesloten worden voor 
een rente, ingaande bij het bereiken van een 
der leeftijden in geheele jaren, liggende tusschen 

den 55-jarigen en den 65-jarigen leeftijd, de 
beide laatstgenoemde leeftijden daarbij in
begrepen. 

46. De ingangsdatum der rente, voort
vloeiende uit een verzekering als bedoeld in 
het vorig artikel kan, met inachtneming van 
het in dat artikel bepaalde, op een anderen 
leeftijd worden gesteld dan aanvankelijk was 
bepaald, echter niet op een leeftijd, welke 
miacler dan vijf jaren verwijderd is van den 
leeftijd op het tijdstip der wijziging. Bij de 
behandeling van aanvragen tot vervroeging 
van den ingangsdatum kan door den Raad van 
Arbeid als voorwaarde voor de inwilliging ge
steld worden, dat bij een in te stellen genees
kundig onderzoek geen bezwaren tegen de 
vervroegini;; zullen riJzen. De wensch tot. wijzi
ging van den ingangsdatum der rente, wordt 
medegedeeld op een formulier, dat aan den 
Raad van Arbeid wordt toegezonden. 

Dit formulier wordt door Onzen Minister 
vastgesteld en is kosteloos verkrijgbaar bij 
den Raad van Arbeid. 

47. De wijziging, in het vorig artikel be
doeld, gaat in op den dag van de indiening der 
mededeeling of, indien degene, die de premie 
verschuldigd is, een lateren dag aanwijst, op 
dezen dag. 

De Raad van Arbeid bepaalt, welke premie 
voor de gewijzigde verzekering verschuldigd is. 

De Raad van Arbeid doet van zijn beslissing 
mededeeling aan dengene, die de premie ver
schuldigd is en, is deze ruet de verzekerde, 
tevens aan den verzekerde. 

Mededeeling van den inhoud der beslissing 
geschiedt voorts maandelijks aan het bestuur 
der Bank, op de bij artikel 9 voorgeschreven 
wijze. 

HOOFDSTUK VIII. 
Van de rente en de uitkeering bij overlijden. 
48. Bij het bereiken van den leeftijd, waarop • 

voor den verzekerde, door of voor wien de 
premiebetaling niet op grond van een der 
artikelen 20 of 21 der Ouderdomswet 1919 is 
geëindigd, het recht op rente ontstaat, zendt 
de Raad van Arbeid zoo spoedig mogelijk de 
premieka.art met de overige stukken aan het 
bestuur der Bank. 

De toekenning der rente geschiedt ten aanzien 
van de in het vorige lid bedoelde ,,.erzekerden 
ambtshalve bij beslissing van het bestuur der 
Bank. 

Ten aanzien van de verzekei·dt>n, door of 
voor wie de premiebetaling op grond van een 
der artikelen 20 of 21 der Ouderdomswet 191S 
is geëindigd, geschiedt de toekenning der rente, 
wanneer aan het bestuur der Bank blijkt, dat zij 
den leeftijd, waarop het recht op rente of het 
recht op de som in eens, bedoeld in artikel 20, 
tweede lid, onder b, der Ouderdomswet 1919, 
ontstaat, hebben bereikt. 

49. De beslissing tot toekenning eener rente 
vermeldt het bedrag en den dag van ingang 
der rente en de gronden, waarop de beslissing 
steunt. 

De beslissing tot weigering eener rente ver
meldt de gronden der weigering. 

Van de beslissing wordt mededeeling gedaan 
aan den verzekerden en aan den Raad van 
Arbeid. 

50. Bij overlijden van den verzekerde, die 
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nog niet in het genot is van een rente, zendt ·de 
Raad van Arbeid daarvan zoo spoedig mogelijk 
bericht aan het bestuur der Bank, onder toe
zending van de premiekaart met de overige 
st-ukken, behoudens in de gevallen, in het 
tweede lid van artikel 51 bedoeld. 
.. 51. De toekenning der uitkeering bij over

luden van een verzekerde geschiedt ambtshalve 
bij beslissing van het bestuur der Bank, behou.
dens in de door dat bestuur aan te wijzen 
gevallen. 

In die gevallen g eschiedt d e toekenning 
ambtshalve bij beslissing van den Raad van 
Arbeid, onder door het bestuur der Bank te 
stellen voorwaarden. 
· 52. De beslissing tot toekenning der uit
keering vermeldt het bedrag daarvan en de 
gronden, waarop de beslissing steu.nt. 

De beslissing tot weigering eener uitkeering 
bevat de gronden der weigering. 

Van de beslissing wordt mededeeling gedaan 
aan den betrokkene en in de gevallen, waarin 
het bestuur der Bank de beslissing heeft ge
nomen, aan den Raad van Arbeid. 

53. Wanneer nog premie is verschuldigd, 
wordt tegelijk met de bes;issing, waarbij de 
rente of de uitkeering wordt toegekend, mede
deeling gedaan van het bedrag der nog verschul
digde premie en van de inhouding, welke zal 
worden toegepast. 

54. Bij toekenning of weigering eener rente 
of uitkeering bij overlijden wordt daarvan aan
teekening gehouden in het register bedoeld in 
artikel 6. 

HOOFDSTUK IX. 

Van de berekening der premie en der rente. 
55. 1. De in dit hoofdstuk voorkoniende 

symbolen hebben de beteekenis, welke in het 
vier<le lid van dit artikel bij elk hunner is aan 
gegeven. 

2. Het cijfer 1 links boven aan een symbool 
beduidt, dat dit op de renteverzekering betrek
king heeft, het cijfer 2, dat het de verzekering 
van de uitkeering bij overlijden betreft. 

3. De aanduiding A, Bof C, tusschen haken 
achter een symbool geplaatst, beteekent, dat de 
berekening van de waarde van dit symbool 
berust, onderscheidenlijk : 

A. op een der sterftetafels, aan dit besluit 
toegevoegd als bijlage I ; 

B. op een der sterftetafels, aan dit besluit 
toegevoegd als bijlage II ; 

C. op de sterftetafel, aan dit besluit toe
gevoegd als bijlage III. 

4. I. Algemeene 8ymbolen. 
x is de leeftijd van een verzekerde op een 

nader te omschrijven tijdstip. 
x1 is de leeftijd van een verzekerde bij af-

-~luiting der verzekering. . 
x2 is de leeftijd van een verzekerde bij staking 

der premiebetaling. 
x3 is de leeftijd van een verzekerde bij her-

stel der verzekering. 
E; ii' de leeftijd, waarop de rente ingaat. 
t1,2 = X2 -X1 

t1,3 = X3-X1 

t2,3 = X3-X2 
t1 = X-X1 
n1 = E; -X1 

n, = E; - x. 
n 3 = E;-x; 
n = E; - x 
II. Bijzondere 8ymónlen. 
a. Bruto-premiën, waarvan bij de bereke

mngen gebruik wor<lt gemaakt. 

,...; 

h. Netto-reserve. 
Voor de verzekering van 1 gul<len jaarrentb 

1 
per eenheid van verzekerde rente , V x (A of B) 

''1 
voor de verzekering van uitkeering 

bij overlijden per eenheid van ver-

zekerde uitkeering , V x 
•1 

c. nog niet geamortiseerde eerst,e 
onkosten per eenheid van verzekerde 

(C) 

rente t1ax (A of B) 
d. bruto-koopsom voor een premie

vrije renteverzekering ingaande op lPef
tijd E; en voortkomende uit een ge
ëindigde verzekering krachtens de 
Ouderdomswet 1919, per eenheid van 
premievrije rente : 

nfi 'x= 1,05. nîax + 0,01 1"a , 
waarbij 

ln&x is de waarde eener onmiddellijk in
gaande, in weektermijnen betaalbare, 
qjdelijke lijfrente, groot 1 per jaar, 
ge<lurende n jaar en 

nîix is de waarde van een n jaar uit
ge·stelde, in weektermijnen betaalbare 
lijfrente, groot 1 per jaar. 

e. bruto-koopsom voor eeJl. premie
vr~je rente.verzekering, ingaande op 
leeftijd ~ als hulpgrootheid bij wij,;i-
ging eener verzekering : -

(B) 

nla~ = l ,03. nfix + 0,005. lni;;. (B\ 
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. 56. Leeftijden kleiner dan 3ö jaren wor
den naar boven afgerond in twaalfde deelen 
van jaren ; leeftijden grooter dan 35 jaren 
worden naar boven afgerond in twee-en-vijf
t igste deelen van jaren. . 

Voor zoo ver grootheden alleen voor leeftijden, 
bestaande nit een geheel aantal volle jaren, 
gegeven zijn en bepaling van die grootheden 
voor tusse:hengelegen leefti_jden noodig is, ge
schiedt deze door rechtlijnige interpolatie. 

Een geïnterpoleerd getal moet evenveel deci
malen bevatten als dat van de beide getallen, 
waartusschen wordt geïnterpoleerd, dat het 
kieinste aantal decimalen bevat. 

Interpolatie gaat steeds vooraf aan rle ver
menigvuldiging met coëflici/<nten. 

Bij de bepaling van f\en verschuldigde premie 
wordt deze in centen naar boven afgerond. Bij 
de bepalirg van r<'nt-ebcdra!ien en uitkeeringen 
bij overlijden worden deze in centen afgerond 
tot het naastbijliggend geheele aantal centen. 

57. De premie voor een renteverzekering 
bedraagt per week per 1 gulden verzekerde 

1 '(52) 
weekrente Px (B) . De waarde van deze 
g rootheid voor vi,rschillcnde waarden van x is 
aangegeven in bijlage IV van dit besluit. 

De premie voor een verzekering van uit
keering bij overlijden bedraagt per week per 

100 gulden uitkeering 
5
~~

8 
x 

2
P;

52
)- De 

waarde van deze grootheid voor verschillende 
waarden van x is aangegeven in bij lage Y van 
dit besluit. 

Premi'n voor leeftijden, hooger dan die, 
welke in de genoemde bijlagen voorkomen, 
worden op verzoek van den Raad van Arbeid 
door het bestuur der Bank aan den Raad op
gegeven. 

58. Wordt, overeenkomstig het in ar
t ikel 15 bepaalde, de premie per maand, 
kwartaal, hal!jaar of jaar bij vooruitbetaling 
voldaan, dan v,ordt- de maand-, kwartaal
halfj3:ar- of jaarp'.er.iie ~evonden door de week'. 
premie te vermenigvuldigen met onderscheiden
lijk 4.35, 13.04, 26.09 en 52.18. 

Bij premiebetaling in grootere termijnen dan 
él-n week worden de navolgende disconto's 
toegesta3:n bij betaling van : 

4-wekeluksche of van maandpremie 10 % ; 
13 ,, ,, ,, kwartaalpremie 13 ,, ; 
26 ,, ,, ,, halfjaarpremie 13 ,, ; 
52 ,, ,, ,, jaarpremie 14 ,, . 

Ingeval van overlijden vóf,r het eind van een 
tijdperk, waarover premie werd betaald, wordt 
de premie over het aantal volle weken na het 
overlijden gerestitueerd. Het bedrag dezer 
restitutie wordt berekend in evenredioLeid tot 
de betaalde termijnpremie. "' 

59. De premiebetaUng kan worden afge
kocht door betaling van een bedrag groot 

0 86 Cp'(52> 1 a b "" Cp' (52> voor-' . x, . n x• waar JJ X1 

stelt het52.18-voud van de voordeverzekeringen, 
welker premiebetaling wordt afgekocht, tot 
den leeftijd f, verschuldigde weekpremie. 

De groot.heid ln&x berust op den grondslag B. 

60. De verzekerde, door of voor wien 
de premiebetaling op grond van artikel 20 of 
artikel 21 der Ouderdomswet is geeindigd, heeft 

bij het bereiken van den leeftijd, waarop het 
recht op rente bij ongewijzigde premiebetaling 
zou ingaan, recht op een re-nte, waarvan het 
bedra_Q hieronder wordt aangegeven. 

De premievrtje rente bedraagt per jaar. 

r = ( C V - r a ) . 1a' 
z t1,2 X2 1 . l1,2 X2 . n2i X2 

In deze formule stelt r 1 voor het jaarlijksch 
bedrag der rente, waarvoor de verzekering aan-

vankelijk liep en t c V.,, een groothE>id, welker 
1•2 

waarde wordt bepaald op 
1 2 

1,03. r 
1 

. t ,, V x, + u 
1 

. t,,, V x, 
in welke uitdruk~ing u, voorstelt het aanvan
kelijk bedrag der uit1rnering bij overlijden . 

Negatieve waarden van r2 worden door nul 
vervangen. 

De berekening der boven aangegeven groot
heden geschiedt, voor zoover zij de verzekering 
van uitkeering bij overlijden betreffen, op den 
grondslag, aangegeven onder O .in het derde 
lid van artikel 57 ; overigens geschjedt zij op 
den grondslag onder R in het derde lid van 
artikel 56 aangegeven. Echter geschiedt de 

berekening der grootheden t 
1 

Vx en t a.x 
1,2 2 1,2 , 2 

op den grondslag, aangegevP.n onder A in het 
derde lid van artikel 55, indien de premie der 
gestaakte verzekering onmiddellijk vóór de 
eindiging op dien grondslag berustte. 

61. De in artikel 22 der Ouderdomswet 
1919 bedoelde inkoopsom bij herstel eener ver
zekering wordt voor verschillende gevallen 
hieronder aangegeven : 

I. Bij de sta.king der verzekering werd een 
premievrije rente toegekend. De inkoopsom 
bedraagt 

C -
t1 , 3 P-x

3 
-\. t1 , 3ax3 -r,. n,1ax3 

IL Bij de staking der verzekering werd geen 
premievrije rente toegekend. De inkoopsom 
bedraagt 

cv + s- r a 
ti,a Xa 1 · t1,s x~, 

in welke uitdrukking s = (r
1 

. t,,,ax,- t,,~ 

V x ) . 1,0412
•3· 

2 

De waardP. der grootheid t,./V wordt be-
paald op x, 

1,03 . r 
1 

V + u 
2 

V 
1 • t1,3 X3 1 • f 1,3 Xs 

De berekening der grootheden, onder I en II 
aangegeven geschiedt, voor zoover zij de ver
zekering van uitkeering bij overlijden betreffen, 
op den grondslag, aangegeven onder O in het 
d~rde lid van artikel 55 ; ove!igens geschiedt 
z1J op den grondslag onder B m het derde lid 
van artikel 55 aangegeven. Echter geschiedt 

de berekening der grootheden t 1 V en I a 
1,2 X2 1,2 X1 

op den grondslag, aangegeven onder A in het 
derde lid van artikel 55, indien de P.remie der 
te herstellen verzekering onmiddelliJk vóór de 
eindiging geheel op dien grondslag berustte. 

Te rekenen van den dag, met ingang waarvan 
het herstel der verzekering plaats had, is de 
premie verschuldigd, welke voor de oorspron
kelijke verzekering verschuldigd zou zijn op 
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den grondslag, onder B in het derde lid van 
artikel 55 aangegeven. 

62. Verhooging van het, verzekerd. be
drag geschiedt door het sluiten van een aan 
vullende verzekering volgens een der tarieven, 
berustend op den onder B van het 3de lid van 
art. 55 aangegeven grondslag. 

63. Bij verlaging van het verzekerd be
drag tot een rentebedrag r blijft het deel der 
premie, dat dient tot dekking van de verzeke
ring van uitkeering bij overlijden, onveranderd. 
Voor de renteverzekering bedraagt de premie 
zooveel als verschuldigd is voor een op het tijd
stip van de verlaging gesloten verzekering, doch 
voor een rentebedrag r-f), 

De grootheid p wordt berekend volgens de 
formule 

1 
r1 (1,03. t V x - t ax) + ra 

p = 1 1 

a + niä: 
In deze formule stelt x voor den leeftijd op 

het tijdstjp der verlaging, r 1 het aanvankelijk 
verzekerd rentebedrag en a een grootheid, welke 

gelijk is aan 1 P :, doch niet grooter is dan 0,1. 

Negatieve waarden van p worden als zoodanig 
in rekening gebracht. 

De berekening van de grootheid p geschiedt 
op den grondslag, aangegeven onder B in het 
derde lid van artikel 55. Echter geschiedt de 

1 
berekening der grootheden t, V x en t

1
ax op 

den grondslag, aangegeven onder A in het derde 
lid van artikel 55, indien de premie der ver
zekering onmiddellijk vóór de verlaging geheel 
op dien grondslag berustte. 

64 , Voor de bepaling der premie bij ver
andering van den aanvankelijk vastgestelden 
leeftijd, waarop de rente zal ingaan, gelden de 
volgende regelen, waarbij i; voorstelt den aan
vankelijk vastgestelden leeftijd van ingang, 
i; ' den gewijzigden leeftijd van ingang, x den 
leeftijd op het tijdstip der wijziging en n' een 
grootheid, gelijk aan i;' - x. 

A. Wijziging der premie voor de renteverzekering. 
I. Het verzekerd bedrag wordt verlaagd of 

bltjft ongewijzigd. 
De voor de gewijzigde verzekering te betalen 

lp'' 
premie wordt bepaald op (r-p). x(52), 

1 "(52) 
waarin P x voorstelt de premie voor een 

rente, ingaande op leeftijd i;', terwijl p wordt 
bepaald volgens de formule 

l 
r1 (1,03. t Vx - t ax) +r a' 

=P ---- 1 - --,~:----

a' + n'jäx ,, 
a' is gelijk aan 1P x doch is niet grooter dan 0,1. 

Negatieve waa:den van p worden als zoo
danig in rekening gebracht. 

II. Het verzekerd bedrag wordt verhoogd. 
In dit geval wordt volgens bet onder I ge

geven voorschrift de premie berekend, welke 
bij ongewijzigd rentebedrag verschuldigd zou 
zijn en deze premie, vermeerderd met die voor 
een verzekerin~ ten bedrage van r - r 1 ge
sloten op leeftiJd x. 

1926 

B. Wijziging der premie voor de verzekering van 
uitkeering bij overlijden. 

De gewijzigde premie wordt bepaald op 

(1 _ ~;:) . 2 p}52) 

In deze formule stelt 2 p"(52 ) voor de premie 
. "' ' betaalbaar tot aan den leeftijd i;' of vroeger 

overlijden. 
De berekening der grootheden, onder A aan

gegeven, geschiedt op den grondslag, aange
geven onder B in het derde lid van artikel 55. 
Echter geschiedt de berekening der grootheden 
1 

11 V x en 1,ax op den. grondslag, aangegeven 

onder A in het derde lid van artikel 55, indien 
de premie der verzekering, onmiddellijk vóór 
de wijziging geheel op dien grondslag berustte. 
De berekening der grootheid onder B aange
geven, geschiedt op den grondslag aangegeven 
onder C in het derde lid van artikel 55. 

Voor zoover in dit artikel niet anders is be
paald, hebben de daarin optredende grootheden 
betrekking op den leeftijd ç. 

65. Wordt krachtens artikel 20, tweede 
lid, sub b, der Ouderdomswet 1919, in plaats 
van de rente een som ineens uitgekeerd, dan 
wordt het bedrag van deze som bepaald op 

52,18 . r. ii; 
In deze uitdrukking stelt r voor het wekelijksch 
bedrag der premievrije rente. De grootheid äi; 
bemst op den onder A in het derde lid van 
artikel 65 aangegeven grondslag, indien de 
premievrije rente r uitsluitend op dezen grond
slag is vastgPsteld. In alle andere gevallen ge
schiedt d(l berekening op den onder B ïn het 
genoemde artikel aangegeven grondslag. 

66. Alle in dit besluit omschreven be
rekeningen berusten op een rentevoet van 
4 pct. per jaar. • 

67. Bedragen, berekend op grond van een 
der artikelen 59, 130, 61, 63 of 64, worden 
door den Raad van Arbeid niet, vast1;1esteld dan 
na ontvangst van een desbetreffenae upgave, 
welke het bestuur der Bank op verzoek van den 
Raad verstrekt. 

HOOFDSTUK X. 

Van het beroep. 

68. Van de beslissingen van het bestuur 
der Bank of van de Raden van Arbeid omtrent 
het weigeren om eene verzekering te sluiten, 
het vaststellen van het bedrag der premie, het 
toekennen of weigeren eener rente, het beëin
digen der premiebetaling en het herstel der 
verzekering, kan de pe~soon, wiens toelating 
tot de verzekering wordt gevraagd, of de ver-
zekerde, in beroep komen. · 

Van de beslissingen van het bestuur der Bank 
of van de R aden van Arbeid omtrent het toe
kenn en of weigeren eener uitkeering bij over
lijden, kan degene, die vermeent aanspraak op 
bedoelde uitkeering te hebben, in beroep komen. 

De termijn van beroep is een maand. Deze 
termijn vangt aan te loopen den dag na dien, 

ó7 
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waarop de beslissing, waartegen beroep wordt 
ingesteld, is genomen. 

Hij, die beroep instelt na den hiervoor ge
noemden termijn, wordt niet op grond daa.rvan 
niet-ontvankelijk verklaard, indien hij aantoont 
het, beroep te hebben ingebteld binnen een 
maand na den dag, waarop hij van de beslis~ing, 
waartegen beroep wordt ingesteld, redelijker
wijze heeft kunnen kennis dragen. 

69. H et instellen van beroep heeft geen 
schorsende werking ten aanzien van de oor
spronkelijke beslissing. 

De in beroep gegeven besllssmg treedt, voor 
zoover zij afwijkt van die, waartegen beroep 
werd ingesteld, in de plaats van deze. 

Wordt in beroep het recht op een rente of 
uitkeering ontzegd of het toegekende bedrag 

. verminderd, dan worden de betaalde termijnen, 
onderscheidenlijk de te veel betaalde rente of 
uitkeering, niet teruggevorderd. 

70. Het recht om beroep in te stellen tegen 
een beslissing van het bestuur der Bank of 
van de Raden van Arbeid of van een administra
tieven rechter betreffende de vaststelling der 
premie of het toekennen of weigeren eener 
rente, vervalt door het overlijden van den 
verzekerde. 

Een geding betreffende een beslissing a ls 
bedoeld in het eerste lid, wordt niet voortgezet 
na het overlijden van den verzekerde. De in 
dat geding bestreden beslissin~ verkrijgt door 
het overliJden kracht van gewijsde. 

71. Van een uitspraak van den Centralen 
Raad van Beroep of van een in kracht van 
gewijsde gegane uitspraak van den Raad van 
Beroep omtrent een door het bestuur der Bank 
ingevolge de Ouderdomswet 1919 genomen 
beslissing, doet dat bestuur mededeeling aan 
den Raad van Arbeid, die met de beslissing in 
kennis werd gesteld. 

Heeft de uitspraak betrekking op een beslis
sing van een Raad van Arbeid, dan doet deze 
daar1an mededeeling aan het bestuur der Bank. 

HOOFDSTUK XI. 

Overgangs- en slotbepalingen. 

72. Op de aanvragen tot het sluiten van 
een vrijwillige verzekering, tot eindiging van 
premiebetaling, tot herstel eener verzekering 
of tot verhooging of tot verlaging eener ver
zekering, ingediend vóór 1 Februari 1923 bij 
den Raad van Arbeid of bij een door den Raad 
aangewezen agent, waarop bij het in werking 
treden van dit besluit nog geen beslissing is 
genomen, beslist het bestuur der Bank overeen
li:omstig de desbetreffende bepalingen van het 
Koninklijk be, luit van 17 Maart 1921 (Staatsblad 
n°. 538), zooals dit luidde nà de wijziging bij 
Koninklijk besluit van 3 September 1921 
(Staatsblad n°. 1046). 

73. Het bestuur der Bank is bevoegd aan 
de Raden van Arbeid nadere of afwijkende 
voorschriften te geven ten aanzie» van de 
administratie ten behoeve van de uitvoering 
der Ouderdomswet 1919. 

74. Alle zaken, de uitivo\)ring van dit besluit 
betreffende, aan den Raad van Arbeid opge
dragen, worden door het bestuur afgedaan. 

Het bestuur van den Raad is bevoegd de 
afdoening van bepaalde aangelegenheden aan 
den Voorzitter op te dragen. 

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

Behoort bij Koninklijk besluit van 28 De
cember 1926 (Staatsblad n°. 449). 

Mij bekend, 
De Mini-ster van Arbeid, Handel en Nijverheid, 

J. R. SLOTEMA.KER DE BRUÏNE. 
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Behoort bij Koninklijk besluit van 28 De
cember 1926 (Staatsblad n°. 449). 

Mij bekend, 
De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 

J. R. SLOTEMAKER DE BRUÏNE. 
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18 0.0020 5210.0079 1 8G 0,1985 18 ,0.0022 52 0.0077 8G 0.1780 
19 0.0021 5310.0088 87 0.2101 19 ,0.0023 53 0.0079 87 0.1887 
20 0.0021 64 0.00961 88 0.2212 20 0.0023 54 0.0086 88 0.2006 
21 0.0021 55 :0.0103 8910.2392 21'0.0023 55 0.0092 89 0.2152 
22 0.0021 56 0.0113 90.0.2461 22 0.0023 56 0.0099 90 0.2204 
23 0.0020 57 :0.0125 91 0.2529 23 0.0022 57 0.0110 91 0.2292 
24 0.0020 68 .0.0139 92 0.2754 ,24 0.0022 58 [0.0120 92 0.2448 
25 0.0019 59 0.0151 93 0.3118 125 0.0021 50 ,0.0135 93 0.2813 
26 0.0019 GO 0.0167 94 0.3657 126 0.0021 6010.0150 94 0.3276 
27 10.0020 61 10.0187 950.4197 127 0.0022 61 0.0166 9510.3748 

!! U&i& !H:&m !! Ui~g11rn&&!Bi Ui~! !tHm 
31 10.0020 6510.0278 99 0. 7420 31 0.0023 65 0.0250 9910.6678 
32 10.0021 66 o.oao1 100 1.0000

1

32 0.0024 r,o 0.0219 100

1

· 1.oooo 
33 i0.0021 67 0.0339 3310.0024 67 0.0304 

1 ' 

Behoort bij Koninklijk besluit va n 28 De
cember 1926 (Staatsblad n°. 449). 

Mij bekend, 
De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 

J. R. SLóTEMAKER DE BRUÏNE. 
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BI.JLAGE lil. 

,d 
Sterfte-

,d 

1 

Sterfte- li Sterfte-::., '"" ~ kans. ~ kans. kans. " " " " 
1 

,-1 ,-1 1,-l 
- ------

1 0 0.14046 34 0.00518 68 0.04791 
l 0.03556 35 0.00537 69 0.05251 
2 0.01665 36 0.00559 70 0.05743 
3 0.00916 37 0.00584 71 0.06211 
4 0.00654 38 0.00611 72 0.06795 
5 0.00496 39 0.00645 73 0.07497 
6 0.00396 40 0.00679 74 0.08181 
7 0.00329 41 0.00710 75 0.08921 
8 0.00280 42 0.00742 76 0.09754 
9 0.00247 43 0.00783 77 0.1061 

10 0.00226 44 0.00844 78 0.1145 
11 0.00208 45 0.00898 79 0.1254 
12 0.00201 46 0.00940 80 0.1370 
13 0.00207 47 0.00994 81 0.1481 
14 0.00228 48 0.01061 82 0.1598 
15 0.00260 49 0.01118 83 0.1735 
16 0.00301 50 0.01177 84 0.1883 
17 0.00352 51 0.01246 85 0.204 
18 0.00416 52 0.01329 86 0.217 
19 0.00475 53 0.01438 87 0.229 
20 0.00507 64 0.01561 88 0.244 
21 0.00514 55 0.01686 89 0.260 
22 0.00511 56 0.01807 90 0.29 
23 0.00508 57 0.01944 91 0.35 
24 0.00502 58 0.02090 92 0.41 
25 0.00492 59 0.02247 93 0.47 
26 0.00481 60 0.02429 94 0.53 
27 0.00476 61 0.0259~ 95 0.6 
28 0.00471l 62 0.02826 96 0.7 
29 0.00479 63 0.03120 97 0.8 
30 0.00475 64 0.03395 98 0.9 
31 0.00466 65 0.03720 99 1.-
32 0.00472 66 0.04073 
33 0.00495 67 0.04405 

Behoort bij Koninklijk besluit van 28 De
cember 1926 (Staatsb/,ad n°. 449). 

Mij bekend, 
De Minister v~n Arbeid, Handel en Nijverheid, 

J . R. 8LOTEMAKER D E Ra UÏNE. 

BIJLAGE ]V. 
TARIEF mr 111 11d1rd11mnt1. (MANNEN.) 

LoonUJ bU Wookpremle In guldens •oor r1 ,- rent eperweek,i11gaandeopdenleef't.Ud: 
lngnng der 

1 1 1 1 1 verzekering. .. .. " .. .. 60 61 62 68 61 66 

0 0.08< g~j 0.072 0,067 0.069 0.067 0,062 0.048 o.ou 0.00 0.087 
l 0.087 0.075 0.000 O.OIH 0.069 0.006 0.060 0.M6 0.O-l2 0.089 

~ 0.001 0.08< U.o78 0.072 0.007 0.062 0.067 0.062 0.048 0J}H 0.040 
(1 ,09G 0,"'8 0.<>12 0.07fi 0.070 o.oo< 0.009 O.OM 0.060 0.046 0.012 

' 0.090 1),00;3 0.086 O.tml 0.073 0.067 0.06J 0.066 0.0011 0.047 oma 
• 0.104 0.096 0.089 0.002 0.O'i6 0.070 0.06l O.o,;!) O.OM 0.049 0.0-if> 
6 0.108 0.101 0.003 o.t>lO O.tml 0.078 0.007 0.061 0.(,,6 0.001 .... , 
7 0.llS 0.105 0.007 0.000 0.<>12 0.076 0.070 0.004 0.068 0.003 0.0'9 
8 0.118 0.100 0.101 0.03,4 o.""" 0.<119 0.078 0.067 0.00\ 0.068 0.061 
9 0.123 O.l14 0.106 0.008 0.000 O.C& 0.076 0.00~ 0.0U3 0.068 0.0~ 

10 0.120 O.IH) O.llO 0.102 0.094 0.086 0.079 0.07:! 0.006 0.000 0.060 
11 0.\:36 0.126 0.1 16 0.107 0.008 0.090 0.03.'.l 0.076 0.0011 0.008 0.067 
12 0.141 0.100 0.121 0.1 11 0.103 0.00< 0.00, 0.070 0.072 0.Of,6 0.000 ,., 0. 148 0.130 0.126 0.110 0.ICfi 0.009 0.000 0.003 o.on, 0.009 0.002 
14 0.166 0.143 0.132 0.12'2 0. 11 :? 0.103 0.00:'> o.<>,o 0.<r19 0.071 Q.{)(ió ,. 0.\{12 0.100 0.138 0.127 0. l17 o.1os· 0.000 0.090 0.<>12 0.076 0.068 
)Ij 0.170 O.lli7 0.146 0.133 0.123 0.118 0.100 0.001 0.<><6 0.078 0.071 
17 0.\ "i9 O.IM O.ló2 0.140 0.1!'.!8 0.118 O.lOS 0.009 0.090 O.® O.Oi-1 

18 0. 188 0. 171l 0.100 0.14fi 0.1 3-1 0.1Z1 0.11~ 0.10:l 0.094 0.003 0.077 
IO 0.]\17 0.18~ 0.167 0.H'i l O.i-ll 0. 120 0.1 u~ 0.108 0.09\l 0.""'1 0.~ l 

"° 0.207 0.!01 0.175 0.161 0. 148 o.1a.; 0.124 0.113 0.103 "·"°' 0."'5 
:!1 o.~ns o.xit 0.184 0.16'>1 0.lf>ri 0.1-12 0. 1:xl 0.111) 0.108 0.008 0.00'J 

~:.! 0.230 0.'.HI 0.194 0.178 0. l tla 0. 1-19 0. IX 0.124 0. 11:l 0.10,1 0.000 
:!I U.2-18 0."'8 0.201 0.187 0. 17'1 0.166 o.u~ 0.130 0.118 0.108 0.007 
e, O.:!-'>ö 0.2:~ 0.216 0.197 0.180 0. 164 0.J f:IO 0 .1 37 0.12-1 0.1 18 0.lO'J 
~) 0.271 0.248 0.2Z7 0.208 0.190 0.173 O,H',1-.. 0.l-13 0.130 0.118 0.107 

2G O.'!ifl 021'.i2 0.2~0 0.219 o.~ 0.182 0.106 0.161 0.11\7 0.121 0. 11:3 

:!< 0.3(1; 0.'.?78 0.2Z>.1 0.231 0.211 0. lr,2 0.1,r, O.lóS 0. 14-l 0.100 O.l\8 
eg 0.822 o,,.. 0.268 0.244 02'23 0.202 0.1~ 0.167 0.101 0.187 0.123 
?,J 0.i:H2 0.812 0.284 0.25\} 0.2:YI 0.21-1 0.194 0.176 0. ló0 0.1-1<1 0.130 
30 0.f!6-I 0.331 0.301 o.:m 0.240 0.'.!'.!6 0.00,', 0.1&> 0.163 0.151 O.Hl6 
31 0.388 0.858 0.3'!0 0.201 0.264 0.239 0.216 0.100 0.177 0. l bO 0. 143 

:tz 0.4 14 0.876 0.341 0.3',~J 0.280 0.253 0."9 0.2'!1 0.187 0.168 0.lól 

~l 0.44:J (J.-101 0.363 0~129 0.207 0.21Y.l 0.2-UI 0.21\1 0.Htï O. l ï7 ().![,9 

;14 0.4ï5 (l.42:) 0.387 O.llbO 0}116 0.285 0.267 0.2'l'.! 0.200 0. 188 0.108 ,. 0.!)10 o.,oo 0.414 0.87-1 0.:1•:1 0.301 o.m 0.2-16 0.221 0.H8 0.178 
:m 0.611) 0.4~ 0.-14-1 o.ioo 0.300 0.324 0.291 0.2rll 0.220 0.210 0.183 
!\"/ 0.f:10-J O.ö..11 0.477 o.i::s 0.836 0.346 0.310 o.~'7s 0.249 0.2'.t.J 0.199 
:t._'{ 0.UI\ o.r,-:-s 0.51:l 0.400 {).41 2 ·omo 0.881 0.2'J7 0.:l:;ö 0.'?:17 0.212 
:w O.GU7 0.621 0.W-i 0.11/ü O.H 3 o.aro Oa'l6l 0.317 0.'.?83 0.25'.l 0.2'.!!) 
,o 11.7(~1 0.075 0.601 0.63'i 0.477 0.426 ü.8") 0.!J.'.lrl 0.302 o.~'® 0.239 
•Il O.t!--1:1 u.7rr. O.G-'xl 0.500 0.616 0.4r;I} 0.108 O.titL.1 0.32.1 o.~ O.!!M 
4'] O.\JI~ O.!l07 0.718 o.o:ro 0.M9 0.400 OAIO 0.:101 0.3-17 0.'10il 0.273 

" Ull 7 """' 0.781 0.6&.'l 0.007 0.u.17 O.f;(i 0.421 0.373 o.:w 0.2'J-2 .. 1.1:lo o.~ ü1'6l 0.7ül O.t\G.'\ 0.6'«. O.r.\6 0.400 0.41)-J O.:J!';ll 0.31-1 

•• l.! ..... i7 1.100 "Jtó♦ 0"'2 0.7-û 0.6-18 0.001 0.-1\14 0.4a5 O.aBJ Q;t,7 

41 ; 1.4ö2 ,.~J9 l.t)(i3 0,0-?J o.~12 0.700 0.613 o.,;:n 0.472 0.414 0,:)6.1 

" l.fJ7 1 1.409 1.\.../()() 1,():,() O.B'JO o.r.2 O.Gn O.ó87 O.óJ3 0.4-19 u.3ft-1 

•• J.!~",t 1.,m 1.001 1.160 0.!1.H 0.857 O.'i4'J 0.641', O.f,iil 0A,80 0.427 

49 2.:1:r-..J J.'97 um 1.3'W 1.100 0.068 0.8:!:I 0.7 11 0.IHO 0.6.% 0.4611 
[,O 2.~iu 2.~i6 l.83!1 J.6]1 l .Z75 1,079 0.001 0.700 0.681 0-""" oroi 
fit i.78i 2.101 J.780 1,41',9 1.2'..>9 1.008 0.88< 0.750 0.060 OMO 
w :!.'iOO :?.l27 1.7"]1 U\7 l.18S 0.007 0.8-1.ö 0.72-l O.öl~ 

"' 2.1.:1 1; "-""' 1.61'.0 l."16 1.13d O.Ooo om, 0.""9 

" :!.~I 1.987 l."" l.:H2 l."30 0,\)1 -1 0.771 ~- 2.-l i f> J.ûl<i 1.(11}9 1.258 1.04.'I 0.t(t'J 

00 e."'1 ''"" 1.477 1.200 0.99l 
07 ':i!.~'71 1.770 l.4ló 1.16\ .. 2.18:I 1.fäl'7 1.:ro 

" 
2.00! 1.624 

60 2.000 

Behoort bij Koninklijk bes luit van 28 December 1926 
(Staat.~blad n°. 449). 

Mij bekend, 
De :Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 

J . R. SLOTEMAKER DE BRUÏNE. 
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901 28 - 30 DECEMBER (S.449-451) 1926 

TARIEF mr een auderdomsmta. (VROUWU). BIJLAGE V. 
• Premie In guldens per week voor t 100,- uitkeering bi mrlïden. 

Leeft.Ud bU ! W eel. premie In i;uh1cnsvoorf l,- ront.eperw~k,lngaande opdenle4:!0.Ud: 

j!~~!~~c:. / r~j I C6 ! C>7 1 68 j b9 ~ 00 1 Gl ] G2 1 G3 1 M \ 66 
Lee(Lijd bij ~omieb~taling ge.~hlod t tot aan het. tereiken van don leertijd: . 

0 0.08ö 1 0.079 0.073 o.oos 0.003 0068 o.rot o~t~ 0.0,2 0.000 
1 0.089 o.oss 0.077 0.07 1 0.006 0.061 0.056 0.062 0.04,s O.Ol4 O.OlO 
2 0.00,, 0.006 o.cm 0.074 (1.009 o.oos 0.G.>9 0.064 0.060 O.f)j6 0.042 
3 0.0!)7 0.00) 0.083 o.rm 0.072 0.0iifi 0.001 0.056 0.002 O.Oi7 O.Ot3 • 0.101 0.09' 0.0él7 o.o:n O.O'iö 0.()\3 o.ooa O.OM V.06t O.O.f9 0.0-IC> 

' 0.106 0,0!-lt:, O.(MH 0.084 O.Oî 8 0.072 0,(X',6 0.00 1 0.068 0.001 0.047 
6 0.1)0 0.103 0.09ö 0.083 0.0.'óll 0.075 (1,009 0.063 0.05.'3 0.053 0.049 
7 0. ll ö 0.107 0.099 0.09~ O.ot!ö O.flï8 0.072 0.006 0.01'.l O.Ooó 0.051 
8 0. 120 0.1 12 0.104 0.000 0.039 U.ûS2 0.076 0.069 0.003 0.058 o.roa • 0.126 0 .1 17 O.HIB tl.J OU o.o:n ll.OSr, 0.078 0.(,7.l 0.000 0.0ó,) o.w, 

JO o.nu (l.122 0.ll !i 0.1~ O.fYJi O.lffl U.IJ82 O.Oi5 O.~O 0.003 0.0.',1 
Il 0.187 0.127 0.118 0.109 0.1\Jl o.roa 0.035 0.078 0.072 0.000 V.(f,(.l 
12 0.144 O.la3 0.123 0.1 1'1 C!.lOC, O.OHï <J.nS9 0.082 O.Oï6 0.(VJS (1.002 
IS 0161 0.180 0.120 0.119 0. 110 O.IQ-2 0.û!.rJ 0.reG o.ms 0.071 0.'..16t> 
14 0.1!'>8 0.140 0,18{,, 0.1 25 O.I J;'.l 0.100 0.(f.19 0.0(\) (1,082 0.0C'ö ().QiS 

" fl.lG6 0.15.1 0.142 0.181 0.1 21 0.11] z::g? i g:~ O.Cl:::iG O.o?S 0-"71 
l{j 0.17-l 0.1 61 0.1~ 0.187 O.lX (1.Jt6 0.089 0.081 0.0i-l 
17 0. 182 0.1r,s O. IW &:~ 0.13'.? 0-1~2 0.11 2 0.103 0.004 O.08i'"J O.lf.7 
IS 0. l9'J 0.lï7 0.163 0.133 0.12'; 0.111 1 O.i07 0.0!>! o.oso 0.051 ,. 0.201 0.186 Cl. 171 O.tr,t~ 0.Hó 0.11.'! 0.12:! 0.1 1.? 0.IM 0.003 0.0'35 

"' 0212 0.100 U.160 n.100 n.1c.~ 0140 ~::~1 S::g 0.107 U.008 0.<60 
21 0.2Z3 0.200 0.1&9 0.174 n.iro 0.1-17 0.112 0.10-2 (.,_,,m 
22 0.231, 0.217 0.109 11, ISJ O.H~~ O.lf>.I ~:i:~ ! i:~: 0.118 ü.lO";" 0.007 
Zl 0.248 0.2-28 0.210 IJ.1!)3 0. 1-;7 0.162 0.l~l 0.112 O.Hr2 
2 1 U.X:? 0.241 O.Z-21 0.:?03 IJ.ISt> 0.l ïO g::~1 g:~!5 0.1~ 0.118 0.107 
20 0.2ï7 0.2oo O.ZJ3 0.21-1 U.iOO 0.179 o.rn; 0,lZJ 0.112 
2,; 

1 0.2~ 
0.2tl'J 02-ttJ 0.2'.)1 O.~ 0.188 ~:!~ j 8:~~l \l,H2 0.120 (1,117 

2' 0.31 1 0.286 O.WI 0.ZJS 0.211; 0.\!)9 l!.lW 0.186 0.12:J 

"" o.S.90 0.002 o.zm 0.2-)2 0.200 0,:)J9 0.191 0.173 û.H,~ t\!{8 (1,12!• 
29 O.Ml O.S-20 0.29-2 0.""7 (J.24:l 0.221 0.'.!01 i 0.183 0.lf.ü O.lt11.' 1.1.J:).> ,., 0~1i 3 O . .'l40 omo 0.2.K'l 0.2-)i o.:.!2-i o.:n3

1 
0.193 <u;;:. O.lilS Cl.14:J 

31 (1,308 0.:Jfl-2 o.m 0.300 o.~73 0.2-18 O.~ 1 0.201 U.J84 0.1(;7 O, \ ,",O 

3":l 0.42-i 0.:lAII 0.!161 0}3H~ 11.2~ O.e<\2 1 0.2.18 , 0.21ö O.IC~ ll.Jïti U,liJ\ ► ~, 0M.11 0.H2 0.3<4 0Zl9 U.-107 U.278 O.~.)~ O.Z'Jl3 1 0.200 IJ.1 81_; O.!fS7 
3 1 o.~ 0.4 11 o.~J 0.361 0.3~ 0.2'-Jli 0.WS . 0.2-e 0.218 (1_1 00 U'lï7 

"" (IJ)23 0.11:1 0.427 0.8$(; o.~s o.:Hö O.ZB-l l u.?;,o ] u.2a1 0.20::1 ll.iITT 
3ti O.S63 0.fAA! 0. -löS 0.413 ((.372 0$li\ 0.,0.1 1 0.278 1 0.246 0.2:m (1.JQS 

37 o.r,os UJ>47 0.492 0.44:1 0.3'.J:, 0.359 0.328 0.290 0,26! 0.2.~4 \J.~' lO 

"" o.•"59 0.501 8t~ 1 8:trn 0.427 û.3SI O~'.«r) 0:100 0.2î7 OJW:1 <1.2zz 

"" fl.':'16 0.640 0.4::.9 i:!!i g-~ 1 tre l ~:~t: 0.2(~1 0.281.i 

'" O.ï8"2 0.000 O.G:lO o.w:'l 0.495 (1_28~ 0.2:,J 
41 0.857 0.7"9 {l,ti74 0.6(() o.r.i::i s1;g K:~ im ! gJ~ 0.llO'l: 0.2, ,\ i 
◄ ::' 0.!IH O..S:17'. n.100 0.6-?2 0.5-;\1 fl.~1 (, ~,._7 
4;{ 1.04G 0,\)1" 0.&J7 0.712 0.G..'Kl 0.WS 0.l~ 0.4'10 0~-:00 0.3-Hl o.ao7 

" l.107 J.Olli 0.881J 0.';'81 0.""3 U.f;(Ji O.i"f!i 047ö 0.4::n 0 . .37:i U,!\J\I 

" UH4 IJS..~ o.osu 01<61 0.751 0,f,f',3 O.öS-1 0.516 0.-IM 0.402 Ó.l$..~ 
41; U 9-I 1.2ï7 1.1 01 0.!1:,-1 0.832 0.727 0.6-13-3 0.5\>l 0.-100 0.4% o.~ 

" J.ï:),) l.4b2 l.'233 1.066 0.9'13 0..80-2 o:;oo 0.613 MSi 0,471 f1_4H 

'" , 2.011 l .Gîj 1.400 J.200 1.001 0.890 1 0.iï2 \l.673 0.587 MIS 0.H~ 
4(1 2. -101 1.9.:,i l .li:?l I.OO!i 1.llH oso:~ OB,7 O.ï♦2 0.645 0.601 0.480 .. 2.9-17 2."'6 JH.)\l 1.óï ~ l.i 21 1.121 0.95~ 0.821 0.711 0.016 O.~ .. 2.8,0 2.208 1.S-1 l.~:."'! 1.2i6 1.030 0.9-21 0.700 0.681 O.oSS 
b2 2.',87 2.lnO 1.îh2 U7J I U10 I J.("9 0.""84 0.766 O.fv:J ~, ; 2..i OI 2. 130 1.72"2 1.-llS I.I Rl 0.9'.n O.S.:1> O.'i"22 ,~ 2.G\9 2.0."'>9 ll-61 l .8'l5 1.100 0.\.-">-') 0.SCJ8 
00 ; 

1 

2.532 1.007 J.000 1.812 1.(1$1) 0.018 
00 

1 

, ..... i.914 1.6.SS 1.208 1.041 
67 

1 

2.957 1.841 1.4 7b 1.200 

"' 1 
2.268 1.767 1.412 

69 2.1 80 1.004 

"' 2'1!!J 

~~~i,?i; 1---..-i- 56 1 ., 1 68 1· ,. 1 60 1 01 1 0° 1 03 1 61 1 "' . 
0 0.033 0.038 0.038 O.O..'l7 0.037 0.037 0.037 0.037 O.OO'i' '0.037 0.037 
1 0.021 0.0-21 0.0-21 0,0-21 0.0-21 0.021 0.021 Ofü l 0.020 0.020 0.020 
2 0.018 0.018 O.OlS 0,018 0.018 O.o! S 0.018 0.017 0.017 0.Ql7 0.017 
8 (l.()17 0017 0.017 0.017 0.017 0.01-; 0-017 0.016 0.016 0.016 O.otO 

• 0.01 7 O.û17 0.017 0.016 0.0lf> O.ûl6 0.016 0.016 0.016 0.016 0.018 
6 0.()17 0.017 0.0!7 O.ot7 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 
6 O.Oli 0.017 0.017 0.Ql7 0.017 0.0J7 0.017 o.orn 0.016 0.016 0.016 
7 O.Ql 7 0.017 O.oJ7 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 
8 0.018 0.!Hl:I 0018 0.0,8 0.017 0017 0.0 ]7 0.017 0.017 0.017 OOlT 

9 0.018 O.Ql8 0.018 O.QJS 0.018 O.otS fl.018 O.û18 o.uis o.uis 0.018 
10 0.019 O.ot9 0.019 0.019 O.OIO 0.019 0.018 0-018 0.018 0.018 O.otS 
Il 0.0]) 0.020 O.û:20 OJ19 0.019 o.ow 0.019 0.0l9 0.019 0.019 0.019 
12 0.021 0.020 0.0-20 0.000 0.020 0.020 0.0-20 0.0'20 0.0-20 O.Q20 0 000 
13 0.0-21 0.0-21 0.0-21 0.02l 0.0'tl O.O'll 0.(Y.!1 0.0':!l 0.0-~ 0.0-20 0.0-)) 

" 0.022 -0.02"2 o .. ,"'I 0.022 
0.022 0.0-21 O.O"Ji 0.021 0.0-21 0.0-21 0.0-21 ,. 0.0-lS 0.0.!3 o.om 0.02-1 0.0-22 0.022 00-22 O.Cf'..2 0.0-l2 0.02-2 0.0-22 

16 0.0-24 0.0-24 002-1. 0.0-2:1 0.0~3 0.023 0.0!8 0.023 O.re'l 0.0:?3 0.0-JS 
17 OOlö 0.0-2::l 0.0'"'..ö 0.02-1 O.OJ4 0.Q'>.A 0.024 0.024 0.0:2-l 0.023 0.0:?8 
18 0.0-.!6 0.0-26 0,0-2ft 0.0~5 0.0'2f., 0.0-.!ó O.O!o 0.0-25 o.o-.u 0.0-34 0.0-34 
19 0.0-l7 0.0'!7 0.<>•10026 

O.Ol:6 0.0-26 0.026 0.020 0.0-2..') 0.025, 0025 
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Behoort bij Koninklijk besluit van 28 December 1926 
(Staatsb!ad n". 449). · Behoort bij Koninklijk besluit van 28 December 1926,:

0
·, 

. . Mti bekend, (Staatsblad n°. 449). .. . 
De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid MJJ bekend, 

J. R. SLOTEJ\fAKER DE BRUÏNE. ' De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, -
J . R. SLOTEMAKER DE BRUÏNE, 

28 De.Gember 1926. BESLUIT t.ot vaststelling van 
den dag van inwerkingtreding van artikel 
31 van de Wet op Woonwagens en Woon
schepen 1918 (St.aatsblad n°. 492). S. 450. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onze Mini~ters van 

,Justitie en van Arbeid, Handel en Nijverheid 
van 18 December 1926, 3e Afdeeling D, no. 933 
en van 23 December 192/l, n°. 1076 P. Afdeeling 
Volksgezondheid; 

GPlet op artikel 34 va.n de Wet op Woon
wagens en Woonschepen 1918 (Staatsblad no. 
492), gelijk dat artikel :s ge\tjj1.igd bij de Wet 
van 11 Januari 1919 (Staatsblad n°. 16) ; 

Gezien Ons besluit. van 30 Augustus l!ll9 
(Staatsblad no. 548) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Artikel 31 van de Wet op ·woonwagens en 

Woonschepen 1918 (StaaJ.sblad n°. 492) treedt 
in werking met ingang van 1 ,Januari 1927. 

Onze Minister van Justitie is bela~t met de 

uitvoerin~ van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblaa zal worrlen geplaatst. 

's-Gravenhage, den 28sten December 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, J. DONNER. 
De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid 

J. R. 8LOTEMAKER DE BRUÏNE. 
( Uitgeg. 30 Dec. 1926.) 

30 December 1926. WET tot verklaring van 
het algemeen nut der onteigening van 
eigendommen, erfdienstbaarheden of andere 
zakelijke rechten, noodig voor het aan
leggen van een verhoogd voetpad langs de 
oostzijde van den weg door het dorp Noord
broek van het kruispunt der wegen Zuid
broek---:Siddeburen en Sappemeer-Scheem
da af in noordelijke richting tot aan den 
weg naar Slochteren. S. 451 . 
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30 De.cember 1926. WET tot wijziging van het 1 
vijf<ie hoo{dstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1925. S. 452. 

30 December 1926. WET tot w1Jz1gmg vao de 
grenzen tusschen de gemeenten Sint Laurens 
en Vrouwenpolder . S. 453. 

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

dat het wenschelijk is een deel van de gemeente 
Sint Laurens bij de gemeente V rouwenpol<ier 
en een deel van de gemeente Vrouwenpol<ier bij 
de gemeente Sint Laurens te voegen ; 

Zoo is het, dat Wii, den Raad van Stat-e, enz. 
Art. 1. Aan de gemeente VrouuenpJlder 

~ordt een deel van de gemeente Sint Laurens 
t oegevoegd, in dien zin, dat de nieuwe grens 
t usschen die gemeenten zal loopen als volgt : 

aansluitend aan de reeds bestaande . grens 
t usschen beide gemeenten loopt de nieuwe 
scheidirg van af het- sriiount van de as van den 
Eendekotsweg I, n°. 23 van den legger der 
wegen en voetpaden in de gemeente Sint Laurens, 
met de as van den Gapingschen weg, n°. 20 van 
den voornoemden legger, in i;ioordwestelijke 
richting volgens de as van laatstgenoemden weg 
toi het snij_E,unt met de as van den weg, welke 
thans aldaar de grens vormt tusschen de ge
meenten Bint Laurens en Serooskerke (W) en, 
na de voo gestelde grenswijziging, die tusschen 
de gemeenten Vrouwenpol<ier en Serooskerke (W) 
zal vormen. 

2. Aan de gemeente Sint Laurens wordt een 
deel van de gemeente VruUwenpol<ier, gelegen 
in het zuiden dier gemeente, toegevoegd, dat 
begrensd wordt in het noorden door den Tintel
weg en in het oosten door den Prooyenschen 
weg, onderscheidenlijk nos. 2 en 1 van den 
legger der wegen en voetpaden in de· gemeente 
Vrouwenpolder, en wel zoodanig, dat de nieuwe 
grens tusschen de beide gemeenten zal worden 
gevormd door de as van genoemde wegen. 

De grensscheiding tusschen beide voornoemde 
gemeenten wordt ten westen van het perceel, 
nu kadastraal bekend gemeente Vrouwen volder, 
Sect,ie E, n°. 930, genaamd de hofstede "de 
Fruitberg", reeds over een afstand van onge
veer 50 111. gevormd door de as van den Tintel
weg. 

De nieuwe grens sluit zich hierbij aan, volgt 
derhalve eerst in noordoostelijke, daarna in 
oostelijke richting het midden van genoemden 
weg tot het snijpunt :net de as van den Prooyen
schen weg en loopt daarna zuidwaarts langs 
deze as tot het punt, waar de van het oosten 
komende grens tusschen de beide gemeenten 
in den Prooyenschen weg uitkomt. 

3. Het grondgebied, dat aan de gemeente 
Vrouwenpolder, alsmede dat, hetwelk aan de 
gemeente Sint Laurens wordt toegevoegd, gaat 
op 1 Mei 1927 tot die gemeenten over. 

4. De be7ittingen der gemeente Sint Laurens, 
alsmede die der gemeente Vrouwenpol<ier, ge
legen in het toe te voegen en af te voeren ge
bied, gaan eenerzijds op de gemeente Vrouwen
polder en anderzijds op de gemeente Sint Laurens 
over, zonder dat daarvoor eene nadere akte 
wordt gevorderd. 

Zulks geschiedt eveneens ten aanzien van 
uit de wet of uit overeenkomst voortspruitende 
lasten, rechten en verplichtingen der gemeente 

Si11,t Laurens eenerzijds en der gemeente Vrou
wenpolder anderzijds, betrekking hebbende op 
vorenbedoelde gebieden en de daarin gelegen 
gemeente-eigendommen. 

Voor zoover overschrijving in de openbare 
i-egisters noodig mocht zijn, zal die geschieden 
krachtens deze wet. 

5. De kosten van behoeftige krankzinnigen 
in gestichten of woningen, bedoeld in artikel 
35a der wet van 27 April 1884 (Staatsblad n°. 96), 
komen, voor zoover zij tijdens de opneming 
daarin woonplaats hadden op het ingevolge 
artikel 1 naar de gemeente Vrouwenpol<ier of 
op het ingevolge artikel 2 naar de gemeente 
Sint Lauren.s overgaande gebied , van 1 Mei 
1927 af voor rekening, wat eersthedoelde k r ank-
7.innigen betreft. van de gemeente Vrouwen
pol<ier, en wat laatstbedoelde krankzinnigen 
betreft, van de gemeente Sint Laurens. 

6. In bijzondere omstandigheden kunnen 
uitgaven voor het O,Penbaar of bijzonder lager 
onderwijs, w<>lke vóor 1 Mei 1937, ten gevolge 
van de door deze ~et tot stand gebrachte grens
wijziging, ten laste van de gemeente Vrouwen
pol<ier of van de gemeente Sint Laurens 
mochten komen, wederkeerig door genoemde 
gemeenten aan elkander worden vergoed. • 

Hetzelfde geldt, indien of de gemeente 
Vrouwenpol<ier of de gemeente Sint Laurens 
deswege inkomsten mocht derven. 

7. Alle kadastrale en andere stukken, uit
sluitend betrekking hebbende op hetgeen vol
gens artikel 1 tot de gemeente Vrouwenpol<ier 
- alsmede op hetgeen volgens artikel 2 tot de 
gemeente Sint Laurens overgaat, worden weder
keerig door de besturen dier gemeenten aan 
elkander afgegeven. 

Het bestuur der gemeente Vrouwenpolder en 
dat der gemeente Sint Laurens hebben het recht 
te allen tijde kosteloos inzage te nemen van 
onderscheidenlijk de archieven der gemeenten 
Sint Laurens en Vrouwenpolder en van de zich 
in die archieven bevindende stukken,afschriften 
of uittreksels op kosten hunner gemeent-en te 
vorderen, eveneens zoover deze betrekking 
hebben op hetgeen volgens artikel 1 tot de ge
meente Vrouwenpol<ier -en volgen" artikel 2 tot 
de gemeente Sint Laurens overgaat. 

8. De ingezetenen, gevestigd op het grond
gebied, dat ingevolge artikel 1 tot de gemeente 
Vrouwenpolder, alsmede die, gevestigd op het 
grondgebied. dat ingevolge artikel 2 tot de ge
meente Sint Laurens overgaat, worden voor 
het opmaken der kie7,erslijsten en voor de ver
kiesbaarheid tot leden van clen gemeenteraad 
van I Mei 1927 af beschouwd als ingezetenen 
dier respectievelijke gemeenten. 

Voorzoover de personen, gevestigd op de 
overgaande ~ebieden, geplaatst zijn op de voor 
het Joopena.e jaar vastgestelde kiezerslijst , 
zenden het bestuur der gemeente Vrouwenpolder 
eenerzijds en het bestuur der gemeente Sint 
Laurens anderzijds den eersten "erkdag, vol
gende op den 15den Mei 1927, elkander " eder
keerig een uittreksel uit die kiezerslijst. 

De in het vorige lid bedoelde uittreksels wor
den toegevoegd aan de voor het loopende jaar 
in vorenbedoelde gemeenten vastgestelde kie
zerslijsten en vormen Ipet die kiezerslijsten één 
geheel. 

9. Jn cie gemeenten Vrouwenpolder en Sint 
Laurens zal voor de in 1927 te houden ver-
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kiezingen van de leden van den Raad dier ge: 
meenten de dag, waarop zoo noodig de stem
ming zal geschieden, door de colleges van bur
gemeester en wethouders worden bepaald op 
een dag na 16 Mei 1927. 

10. Waar in wetten of wettelijke voor
schriften de benaming Vrouwenpolder of Sint 
L.iurens voorkomt, zullen met ingang van 1 
Mei 1927 daaronder verstaan worden de ge
meenten, zooals zij bij deze wet zijn gewijzigd. 

11. Geschillen, "'elke omtrent de toepassing 
van de bepalingen dezer wet tusschen de twee 
gemeenten mochten ontstaan, worden beslecht 
door Gedeputeerde Staten van Zeel,and. 

12. Deze wet treedt in werking met den dag 
na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 30sten De

cember 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenl . Zaken en Landbouw, 
J. B. KAN. 

(Uitgeg. 12 Jan. 1927.) 

30 December 1926. WET tot herziening van 
de uitvoering van de wet van 29 Juni 
1925 (Staatsblad n°. 282) (volledige tand
prothese). S. 454. 

Bijl. Hand. 2e Kamer 1925/1926 n°. 353 1- 4; 
1926/1927 n°. 64 1- 6. 

Hand. id. 1926/1927 bladz. 50- 66. 
Hand. l e Kamer 1926/1927 bladz. 32, 37-39, 

118-120. 
WIJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het noodzakelijk is de uitvoering van de 
wet van 29 Juni 1925 (Staatsblad n°. 282), aan 
een herziening te onderwerpen teneinde baar 
in overeenstemming met de bedoeling dier wet 
te brengen; 

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

Eenig artikel. 
Zij, wier bewijzen van vestiging zijn geviseerd 

ingevolge de wet var 29 Juni 1925, Staatsblad 
no. 282, zenden binnen dertig dagen na den 
dag, met ingang waarvan deze wet in werking 
treedt, aan Onzen Minister, belast met de 
uitvoering, van deze wet, het ingevolge voor
noemde wet geviseerde bewijs van hun vesti
ging, het bewijs van hun vestiging hier te lande 
vóór 10 Juni 1913, de bescheiden, waaruit blijkt, 
dat zij vóór 10 Juni 1913 de volledige tandpro
these als beroep toepasten, alsmede de bewijzen 
hunner opleiding. 

Indien Onze voornoemde Minister van oor
deel is, dat de viseering van een bewijs van 
vestiging tèn onrechte heeft plaats gehad, 
doet hij die viseering doorhalen. 

Indien Onze voornoemde Minister van oor
deel is, dat de viseering van een bewijs terecht 
heeft plaats gehad, plaatst de met het toezicht 
op de handhaving van de wettelijke bepalingen 
betreffende besmettelijke ziekten belaste in
specteur van het Staatstoezicht op de Volks
gezondheid onder de viseering andermaal zijn 
hanateekening onder bijvoeging van de dag
teekening daarvan. Zij, wier bewijzen van 
vestiging aldus andermaal geviseerd zijn, zijn 

bevoegd den titel van "1andheelkundige" te 
voeren. Hij die, niet bevoegd tot het voeren 
van dezen titel, dien titel voert of, bevoegd 
tot het voeren van dezen titel, een afwijkenden 
titel voert, wordt gestraft met geldboete van 
ten hoogste honderd gulden. 

Onze voornoemde Minister beslist niet da.n 
nadat hij het advies heeft ingewonnen van een 
commissie. 

Zij, die op een door Onzen voornoemden 
Minister te bepalen tijdstip niet voorzien zijn 
van een overeenkom~tig het vorige lid ten 
tweeden male geviseerd bewijs van vestiging, 
zijn van dien dag af niet bevoegd tot toepa,sing 
van de volledige tandprothese. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 30sten De

cember 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. SL0TEMAKER DE BRUÏNE. 

( Uitgeg. 10 Jan. 1927.) 

30 December 1926. WET tot wijziging van de 
Lager-onderwijswet 1920. S. 455. 

Bijl. Hand. 2e Kamer 1925/26 n°. 383 1- 3; 
1926/1927 n°. 101 1-4. 

Hand. 2e Kamer 1926/1927, blz. 1198. 
Hand. 1e Kamer 1926/1927, blz. 115, 129. 
WIJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten : 

· Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat wegens het vervallen van het wachtgeld
vervangend pensioen, alsmede om de wacht
geldregeling der onderwijzers nauwer te doen 
aansluiten aan de wachtgeldregeling der bur
gerlijke ambtenaren wijziging noodzakelijk is 
van de artikelen 30, 51 en J 25 der Lager
onderwijswet 1920 ; 

Zoo is he•, dat Wij, den Raad van State, .enz. 
Art. I. Artikel 30 der Lager-onderwijswet 

1920 wordt gewijzigd als volgt : 
In den eersten volzin van het eerste lirl 

vervalt het woord "vaste". 
Na het tweede lid wordt opgenomen een 

nieuw derde lid, luidende : 
"3. Le in het eerste lid bedoelde regelen 

kunnen bepalen, dat de jaarwedde en dat de 
wedde voor een deel bestaat uit eene toelage 
of uit toelagen, welke een tijdelijk kara,kter 
dragen." 

Het derde lid wordt vierde lid. 
Art. II. Artikel 51 der Lager-onderwijswet, 

1920 wordt gewijzigd als volgt: 
In het eerPte lid vervallen de woorden : 

"uit anderen hoofde dan de opheffing hunner 
betrekking". 

In het vierde lid, onder a, vervallen de 
woorden: ,,uit anderen hoofde dan de op
heffing zijner betrekking". 

Tn het vierde lid, onder b, wordt in plaats 
van : ,,tot eene betrekking van Rijks-, provincie
of gemeentewege", gelezen: ,,tot eene vaBte 
betrekking in dienst van een publiekrechtelijk 
lichaam", terwijl de woorden: ,,voorafgaande 
aan dien" vervallen. 

Het vijfde lid wordt gelezen als volgt : 
"5. Wanneer de op wachtg~ld $estelde, in 

andere gevallen dan in het vorige hd, onder b, 
, bedoeld, inkomsten geniet of gaat genieten uit 
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of in verband met arbeid of bedrijf, ter hand 
genomen met ingang van of na den dag, waarop 
hem het ontslag is verleend, wordt : 

a. indien die inkomsten genoten worden in 
dienst van een publiekrechtelijk lichaam of in 
eene vaste of tijdelijke betrekking, als in 
artikel 4 der Pensioenwet 1922 (Staatsblad 
n°. 240) bedoeld, zoodra en zoolang het wacht
geld, vermeerderd daarmede, de laatstelijk 
genoten jaarwedde zou overschrijden, het 
wachtgeld met het bedrag dier overschrijding 
verminderd ; 

b. indien die inkomsten niet genoten worden 
in dienst van een publiekrechtelijk lichaam of 
in eene vaste of tijdelijke betrekking, als in 
artikel •i der P ensioenwet 1922 (Staat.,b/ad 
n°. 240) bedoeld, het wachtgeld voor den 
duur van die inkomsten met een bedrag, gelijk 
aan de helft daarvan, verminderd, met dien 
verstande echter, dat in het geval van het 
derde lid van die inkomsten buiten aanmerking 
blijft een bedrag, gelijk aan dertig ten honderd 
van de laatstelijk genoten jaarwedde. 

De vermindering blijft toegepast, indien de 
op wachtgeld gestelde verkregen inkomsten 
vrijwillig zonder voldoende reden prijs geeft of 
door eigen schuld doet verloren gaan. 

Wanneer de op wachtgeld gestelde inkomsten 
genoot uit of in verband met arbeid of bedrijf, 
ter hand genomen vóór den dag, waarop hem 
het ontslag is verleend, en deze inkomsten zijn 
vermeerderd, zijn ten aanzien van die ver
meerdering de bepalingen van dit lid van 
overeenkomstige toepassing." 

Het zevende lid wordt gelezen als volgt : 
"7. Het wachtgeld kan vervallen worden 

verklaard, indien de op wachtgeld gestelde zich 
zoodanig gedraagt, dat zijne herplaatsing bij 
het onderwijs niet wenschelijk is, of indien hij 
zich in het buitenland vestigt of aeacht moet 
worden aldaar duurzaam te verblijven." 

Het achtste lid wordt gewijzigd als volgt : 
De dubbele punt achter het woord uitbetaald 

en hetgeen daarop volgt tot en met het letter
teeken b vóór de nieuwe alinea vervalt. 

Het tiende lid wordt gelezen als volgt : 
"10. Na afloop van het in het vorige lid 

bedoelde tijdvak kan in buitengewone gevallen 
opnieuw een wachtgeld worden toegekend." 

Het twaalfde lid wordt gewijzigd als volgt: 
De laatste volzin vervalt. 
Het vijftiende lid wordt gewijzigd als volgt : 
De woorden: ,,vijfde of zesde lid" worden 

vervangen door "vijfde, zesde, zevende, tiende 
of twaalfde lid". 

Art. III. Artikel 125 der Lager-onderwijs
wet 1920 wordt gewijzigd als volgt : 

In het eerste lid vervallen de woorden : ,,uit 
anderen hoofde dan de opheffing hunner be
trekking". 

Art. IV. Deze wet treedt in werking met 
ingang van den dag, volgende op dien harer 
afkondiging. 

De door haar in het twaalfde lid van artikel 
51 der Lager-onderwijswet 1920 aangebrachte 
wijziging wordt toegepast te rekenen van 1 Juli 
1925. 

De wachtgelden, welke zijn of worden toe
gekend met. ingang van een dag, voorafgaande 
aan dien, bedoeld in het eerste lid, blijven of 
worden berekend naar de jaarwedde, bedoeld 
in artikel 30 der Lager-onderwijswet 1920, 

■ooals dat artikel luidde vóór de daarin bij deze 
wet aangebrachte wijziging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 30sten De

cember 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

WASZINK, 
( Uitgeg. 10 Jan. 1927.) 

30 December 1926. WET t-ot wijziging en ver
hooging van hoofdstuk VA der Staatsbe
grooting voor het dienstjaar 1925. S. 45fi. 

30 December 1926. WET, houdende verklaring 
van het algemeen nut der onteigening van 
perceelen, erfdienstbaarheden en andere 
zakelijke rechten, noodig voor de verbete
ring van den weg van Delft naar Zegwaart. 
s. 457. 

30 December 1926. WET, houdende verklaring 
van het algemeen nut der onteigening van 
perceelen, erfd ienstbaarheden en andere 
zakelijke rechten noodig voor den aanleg 
van een weg van de Tunnelstraat naar den 
Rijksweg Maastricht-Roermond in de 
gemeente Sittard. S. 458. 

30 December 1926. WET, houdende W1Jz1gmg 
van het negende hoofdstuk der Staatsbe
grooting voor het dienstjaar 1925. S. 459. 

30 December 1926. WET tot wijziging van de 
begrooting van uitgaven van het Zuider
zeefonds voor het dienstjaar 1925. S. 460. 

30 December 1926. WET tot wijziging van de 
begrooting van uitgaven van het Leening
fonds 1914 voor het dienstjaar 1925. 
s. 461. 

30 December 1926. WET tot wijziging van het 
zevende hoofdstuk B der St.aatsbegrooting 
voor het dienst3aar 1925. (Diverse onder
werpen.) S. 462. 

30 December 1926. WET tot aanvulling en 
wijziging van de begrooting van uitgaven 
van het Algemeen Burgerlijk Pensioen
fond8 voor het dienstjaar 1925. S. 4.63. 

30 December 1926. WET tot het heffen van 
eene belasting en treffen van verdere voor
zieningen ten behoeve van openbare ver
keerswegen te land. S. 464. 

Bijl. Hand. 2• Ka.mer 1925/1926 n°. 313 1- 3: 
1926/1927 n°. 68 1-16. 

Hand. id. 1926/ 1927 bladz. 169-171, 174-
200, 202-250, 252, 349-350. 

Hand. 1 • Kamer l 92fi/1927 bladz. 22-28, 
39-41, 121- 128. 
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WIJ WILHELMINA, ENZ .•• • doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het noodig is om van Rijkswege eene be
lasting te heffen en verdere voorzieningen te 
treffen ter verzekering van den aanleg, de ver
betering en het onderhoud van openbare ver
keerswegen te land ; 

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

HOOFDSTUK I. 
BELASTING BEPALINGEN . 

§ 1. Grondslag en bedrag der belasting. 
Art. 1. 1. Onder den naam "Wegenbelas

ting" zal eene belasting worden geheven ter 
zake van het rijden met motorrijtuigen op 
den openbaren weg. 

2. Onder motorrijtuigen worden in deze wet 
verstaan alle rij- of voertuigen bestemd om 
uitsluitend of mede door eene mechanische 
kracht, op of aan het rij- of voertuig zelf aan
wezig, anders dan langs spoorstaven te worden 
voortbewogen. 

2. De belasting is verschuldigd door hem, 
die het motorrijtuig houdt, waarmede op den 
openbaren weg wordt gereden. 

3. 1. De belasting bedraagt voor een vol 
jaar: 

a. voor ePn rijwiel, waarop -of waaraan een 
hulpmotor i~ aangebracht, onverminderd de 
rijwielbelasting. . .. . . . . . . . . . f 3.

b. voor een motorrijtuig op twee wie-
len, niet vallende onder de omschrijving 
van letter a : 

indien het eigen gewicht niet meer 
bedraagt dan 60 kilogram ..... . 10.-

indien het eigen gewicht bedraagt 
meer dan 60 kilogram, doch niet meer 
dan 120 kilogram . . . . . . . . . . 20.

indien het eigen gewicht meer dan 
120 kilogram bedraagt . . . . . . . . 30.-

c. voor een motorrijtuig op meer dan 
twee wielen, niet vallende onder de om
schrijving van letter a en ingericht voor 
personenvervoer : 

indien het is ingericht voor het ver• 
voer van niet meer dan 7 personen, den 
bestuurder inbegrepen, per 100 kilogram 
eigen gewicht f 6, doch ten minste . . 48.-

indien het is ingericht voor het ver
voer van meer dan 7 personen, den 
bestuurder inbegrepen, per 100 kilogram 
eigen gewicht . . . . . . . . . . . . 8.-

d. voor een motorrijtuig op meer dan 
twee wielen, niet vallende onder de om
schrijving van letter c, per 100 kilogram 
eigen gewicht f 6, doch ten minste . . 48.-

2. De belasting voor een motorrij-
tuig op twee wielen wordt, indien door 
middel van dat motorrijtuig een rij- of 
voertuig of een zijspan wordt voortbe
wogen, verhoogd met . . . . . . . . . 10.-

3. De belasting voor een motorrij
tuig op meer dan twee wielen wordt, in
dien door middel van dat motorrijtuig 
een rij- of voertuig anders dan langs 
spoorstaven wordt voortbewogen, ver• 
hoogd. Die verhooging bedraagt voor een 
rij• of voertuig met een eigen gewicht 
van: 

niet meer dan 1200 kilogram . . . . IS.
meer dan 1200 en niet meer dan 4000 

kilogram . . . . . . . . . . . . . . 60.-
meer dan 4000 kilogram .... . . 90.-
4. De belasting voor een motorrijtuig op 

meer dan twee wielen wordt, indien door middel 
van dat motorrijtuig meer dan één rij- of voer
tuig wordt voortbewogen, voor elk dier rij
of voertuigen overeenkomstig het vorige lid 
verhoogd. 

5. De in het eerste lid onder c en d en de 
in het twe_ede en derde lid genoemde bedragen 
gelden voor rij- en voertuigen, waarvan de 
wielen zijn voorzien van luchtbanden. Die be• 
dragen worden verhoogd, indien de wielen van 
het rij- of voertuig zijn voorzien van cushion
banden, met 30 %, van massieve rubber• 
banden met 60 % en van metalen banden met 
100 %-

6. Indien niet alle wielen van een rij- of 
voertuig voorzien zijn van banden van dezelfde 
soort, geldt de minst elastische van de gebruikte 
banden als maatstaf voor de berekening van 
de verschuldigde belasting. 

7. Onze Minister van Waterstaat bepaalt, 
wat onderscheidenlijk onder luchtbanden, cus
hionbanden en massieve rubberbanden wordt 
verstaan. 

8. Voor de toepassing van dit artikel wordt 
een metalen band minder elastisch dan een 
massieve rubberband, een massieve rubber
band minder elastisch dan een cushionband 
en een cushionband minder elastisch dan een 
luchtband geacht te zijn. 

9. Onder het eigen gewicht wordt verstaan 
het gewicht van het volledig uitgeruste voertuig. 

10. Voor de toepassing van het eerste lid, 
letters b, c en d, en van het derde lid worden 
hoeveelheden van 50 kilogram en daar beneden 
verwaarloosd en hoeveelheden boven 50 
kilogram tot beneden 100 kilogram voor 100 
kilogram gerekend. 

4. 1. Het belastingjaar beging 1 Mei en 
eindigt met 30 April. 

2. Indien de belastingplicht aanvangt in 
het tweede, derde of vierde kwartaal van het 
belastingjaar, is de belasting verschuldigd 
onderscheidenlijk voor 3/4, 1/2 of 1/4 van het
geen over een vol jaar verschuldigd zoude zijn. 

3. Met afwijking van het bepaalde in artikel 
3, alsmede in de voorafgaande leden van dit 
artikel wordt desverlangd aan houders van 
motorrijtuigen vergund om telkens in een kwar
taal, aanvangende op den lsten van de maand 
met een motorrijtuig te rijden of te doen rijden 
op den openbaren weg tegen betaling van 1/4 
van hetgeen voor dat motorrijtuig over een vol 
jaa>: verschuldigd zou zijn, vermeerderd met 
3%, 

4. Door Onzen Minister van Financiën kan 
in bijzondere gevallen worden vergund om 
gedurende ten hoogste 60 dagen per jaar, te 
rekenen van af het tijdstip, waarop de belas
tingkaart wordt afgegeven, met een motor
rijtuig te rijden of te doen rijden op den open
baren weg tegen betaling van 1/4 van hetgeen 
voor dat motorrijtuig over een vol jaar verschul
digd zou zijn, vermeerderd met 3 %-

5. Met afwijking van de artikelen 3 en' 4, 
wordt aan niet binnen het Rijk wonende of 
gevestigde houders van motorrijtuigen ver• 
gund om gedurende 3, 15, 30 of 60 dagen, die 
niet in één belastingjaar behoeven te vallen, 
met een motorrijtuig op den openbaren weg 
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te rijden of te doen rijden, tegen betaling van 
respectievelijk 1/40, 1/20, 1/10 of 1/5 van de 
bel~sting, die voor dat ~otorrijtuig, ingevolge 
artikel 3, voor een vol Jaar verschuldigd zou 
zijn, met inbegrip van de in dat artikel ver• 
melde verhoogingen van de belasting, met dien 
verstande, dat de belasting nimmer minder dan 
f 0.25 zal bedragen. 

6. l. Belasting is niet verschuldigd voor : 
a. motorrijtuigen, gehouden door diploma

tieke, consulaire en andere vertegenwoordigers 
van vreemde mogendheden, door de hun toe
gevoegde binnen het Rijk wonende ambtenaren 
en door de bij hen inwonende in hun dienst 
zijnde binnen het Rijk wonende personen; 
allen, mits zij vreemdeling zijn en overigens 
binnen het Rijk geen bedrijf of beroep uit
oefenen; 

b. motorrijtuigen in het bedrijf van fabri
kanten van of handelaren in die voorwerpen 
en deel uitmakende van hun handelsvoorraad, 
die op den openbaren weg uitsluitend worden 
gebezigd tot het doen van proefritten of worden 
vervoerd rechtstreeks van of naar de fabriek 
of het magazijn, naar of van de plaats van 
aflevering binnenslands of naar of van de 
grens; 

c. motorrijtuigen, gehouden door openbare 
lichamen, uitsluitend ten dienst van de politie, 
van de brandweer, van het ziekenvervoer, van 
den reinigingsdiemt, van den ontsmettingsdienst, 
van den keuringsdienst van waren, van den 
vleeschkeuringsdienst, van de vernietiging van 
aan besmettelijke ziekten gestorven vee of van 
het wegenonderhoud ; 

d. motorrijtuigen, welke uit den aard be
stemd zijn om elders dan op wegen te worden 
gebruikt, indien die uitsluitend ten dienste 
van het eigen landbouwbedrijf van den houder 
of van de eigen landbouwbedrijven van de 
houders van den openbaren weg gebruik 
maken; 

e. stoom- en motorwalsen. 
2. Onze Minister van Financiën kan in bij

zondere gevallen bepalen, dat eene rechts
soonlijkheid bezittende vennootschap, veree
niging of stichting voor de toepassing van het 
bepaalde onder c van het eerste lid als een 
openbaar lichaam wordt beschouwd. 

3. Wij behouden Ons voor, bij algemeenen 
maatregel van bestuur, onder de noodige voor
zieningen, aan niet binnen het Rijk wonende 
of gevestigde houders van motorrijtuigen ge
heel of gedeeltelijk vrijstelling van belasting 
te verleenen met inachtneming evenwel van 
het beginsel van wederkeerigheid, indien in 
het land waar die houders wonen of gevestigd 
zijn eene soortgelijke belasting ter zake van 
het rijden met motorrijtuigen wordt geheven. 

4. Wij behouden Ons voor, in bijzondere 
gevallen geheel of gedeeltelijk vrijstelling van 
belasting te verleenen. 

§ 2. Aangifte. Belastingkaart. 

7. l. De houder van een motorrijtuig, die 
binnen het Rijk woont of is gevestigd, is, 
voordat hij met het rijtuig op den openbaren 
weg rijdt of doet rijden, verplicht dienaangaande 
aangifte te doen ten kadt,ore van den ontvanger 
der directe belastingen, tot wiens dienstkring 
zijne woonplaats of plaats van vestiging be
hoort. 

2. De houder van een motorrijtuig, die niet 
binnen het Rijk woont of is gevestigd, of, in
dien deze niet aan te wijzen is, de bestuurder 
van het motorrijtuig, is verplicht, voordat hij 
met het rijtuig op den openbaren weg rijdt of 
doet rijden, dienaangaande aangifte te doen 
ten kantore der invoerrechten, waar de douane
formaliteiten worden vervuld, of op een kan
toor der directe belastingen te zijner keuze. 

3. Indien een reeds aangegeven motorrijtuig 
eene verandering heeft ondergaan, ten gevolge 
waarvan het niet meer beantwoordt aan de 
omschrijving, welke daarvan in de aangifte 
is gegeven, of wel indien de in de aangifte ver
melde duur is overschreden of staat overschre
den te worden, is de houder verplicht opnieu·w 
aangifte te doen, vóórdat hij weder met het 
rijtuig op den openbaren weg rijdt of doet 
rijden. 

8. 1. De aangifte geschiedt voor ieder 
motorrijtuig afzonderlijk door inlevering van 
een behoorlijk ingevuld formulier, vermeldende 

a. de kenteekens, bedoeld in art. 9, eerste 
lid, sub 1°. der Motor- en Rijwielwet of de op 
of aan het motorrijtuig aa,ngebrachte soortge• 
lijke buitenlandsche kenteekens; 

b. andere kenmerken, noodig voor het vast
stellen van de identiteit van het motorrijtuig ; 

c. de categorie, waartoe het motorrij tuig be
hoort volgend de onderscheidingen van art. 3 ; 

d. andere gegevens die voor de uitvoering 
der wet noodig of van nut kunnen zijn. 

2. De aangifte kan, namens hem die daartoe 
gehouden is, door een ander worden ondertee
kend, mits krachtens volmacht of met vergun
ning van den ontvanger. 

9. 1. De verschuldigde belasting moet bij 
het doen der aangifte worden voldaan. 

2. Op de aangifte wordt door den ontvanger 
eene belastingkaart afgegeven, welke dient als 
bewijs van betaling. 

3. Voor het verkrijgen van eene kostelooze 
belastingkaart zal door de in art. 6 bedoelde 
houders van motorrijtuigen ten genoegen van 
den ontvanger zijn aan te "toonen, dat zij voor 
vrijstelling van belasting in aanmerking komen. 

10. 1. Onze ·~finister van Financiën st,elt 
de modellen van het formulier van aangifte 
en van de belastingkaarten vast. 

2. De belastingkaarten bevatten dezelfde 
gegevens ais in de aangifte zijn vermeld. 

3. Aangifteformulieren worden kosteloos 
verkrijgbaar gesteld op de in art. 7 vermelde 
ontvangkantoren. 

11. 1. Indien eene aangifte betrekking 
heeft op een motorrijtuig, dat eene verande
ring, als bedoeld in art. 7, derde lid, heeft onder
gaan, of op een motorrijtuig, hetwelk bestemd 
is om een ander motorrijtuig, waarvoor reeds 
aan den zelfden houder een belastingkaart voor 
het loopende tijdvak is afgegeven, te vervan
gen, wordt tegen intrekking van de vroeger 
uitgereikte belastingkaart op de aangifte eene 
nieuwe belastingkaart voor het nog niet ver
streken gedeelte van het loopende tijdvak af
gegeven: 

a. indien de belasting voor het in de aangifte 
vermelde motorrijtuig niet hooger is dan die 
voor het in de ingetrokken belastingkaart om
schreven motorrijtuig, zonder betaling ; 

b. indien de belasting voor het in de aangifte 
vermelde motorrijtuig booger is dan die voor 
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het in de ingetrokken belastingkaart vermelde 
motorrijtuig, tegen bijbetaling van het verschil 
in belasting. 

2. Indien · eene aangifte betrekking heeft op 
een motorrijtuig, waarvoor reeds aan een 
anderen houder eene niet onder het 3• lid va.n 
art. 9 vallende belastingkaart voor het loopende 
tijdvak is afgegeven, en deze kaart bij het doen 
der aangifte ter intrekking wordt aangeboden, 
wordt op de aangifte kosteloos eene nieuwe 
belastingkaart voor het nog niet verstreken 
gedeelte van het loopende tiJdvak uitgereikt. 

12. 1. Aan dengene; wiens belastingplicht 
in den loop van het belastingjaar eindigt, 
wordt op zijne aanvraag, mits hij daarbij de 
belastingkaart ter intrekking aanbiedt, terug
gaaf van betaalde belasting verleend over de 
op het tjjdstip van inlevering der aanvraag 
nog niet ingetreden kwartalen. 

2. De aanvraag wordt ingeleverd bij den 
inspecteur der directe belastingen, in wiens 
inspectie de belastingkaart afgegeven is. 

3. De teruggaaf wordt verleend door den 
ontvanger, te wiens kantore de belasting is 
betaald, op machtiging van den in het tweede 
lid genoemden inspecteur. 

13. De inspecteur der directe belastingen 
is bevoegd om op schriftelijk verzoek van den 
belanghebbende, die aannemelijk maakt, dat 
een aan hem afgegeven belastingkaart verloren 
gegaan of ontvreemd is, een duplicaat van die 
belastingkaart te doen afgeven. 

14. De inspecteur der directe belastingen 
is bevoegd ambtshalve teruggaaf te doen plaats 
hebben van ten onrechte betaalde belasting. 

§ 3. Toezicht. 

15. 1. De bestuurder van een motorrij
tuig, die daarmede op den openbaren weg 
rijdt, is verplicht op de eerste vordering van 
de in art. 23 genoemde ambtenaren het rijtuig 
te doen stilhouden, alsmede een bij dat rijtuig 
behoorende, ten name van den houder staande, 
belastingkaart te vertoonen, waarop de kenmer
ken van het motorrijtuig op de juiste wijze 
zijn omschreven en waaruit blijkt, dat de voor 
dat motorrijtuig verschuldigde belasting is 
betaald, dan wel dat daarvoor geen belasting 
verschuldigd is, 

2. Op gelijke vordering is de houder of 
bestuurder van een motorrijtuig verplicht aan 
genoemde ambtenaren toegang tot het motor
rijtuig te verschaffen, te gedoogen dat zij de 
kenmerken van het motorrijtuig opnemen en 
hun aannemelijk te maken, dat de vertoonde 
belastingkaart op het motorrijtuig betrekking 
heeft. 

16. l. Tot het opnemen en onderzoeken 
van de motorrijtuigen hebben de in ar t. 23 ge
noemde ambtenaren toegang tot alle berg
plaatsen. 

2. Toegang volgens het eerste lid kan op 
werkdagen worden geëischt van des voor
middags acht uur tot zonsondergang. 

3. De gebruikers der bergplaatsen en de 
houders der motorrijtuigen zijn verplicht, des
gevraagd de aanwijzingen te geven, die voor 
de opneming en het onderzoek noodig zijn. 

4. Wordt de toegang belet of geweigerd, 
dan verschaffen de volgens het eerste lid tot 
den toegang bevoegde personen zich dien, des
noods met behulp van den sterken arm, na be-

komen machtiging van den burgemeester of 
van den kantonrechter, die daarbij een per
soon aanwijst om hen te vergezellen. Zij maken 
alsdan van het gebeurde proces-verbaal op, 
dat binnen vier en twintig uren aan den gebrui
ker van de bergplaats in afschrift wordt be
teekend. 

§ 4. Strafrechtelijke bepalingen. Invordering van 
niet betaalde belasting. 

17. 1. De houder van een motorrijtuig, die 
daarmede op den openbaren weg rijdt of doet 
rijden, zonder dat daarvoor de verschuldigde 
belasting is voldaan, wordt gestraft met geld
boete van ten hoogste vijfhonderd gulden. 

2. In het geval, bedoeld in het vierde lid 
van art. 4, wordt de verschuldigde belasting 
slechts geacht te zijn voldaan, indien op de be
treffende belastingkaart door den houder van 
het motorrijtuig op door Onzen Minister van 
Financiën te bepalen wijze de datum, wa11-rop 
wordt gereden, is aangeteekend. 

18. Rij, die in de aangifte, bedoeld in art. 7, 
een onjuiste opgave doet, wordt gestraft met 
geldboete van ten hoogste vijfhonderd gulden. 

19. Het niet of niet volledig nakomen van' 
de verplichtingen, opgelegd bij art. 15, of bij 
een algemeenen maatregel van bestuur, als 
bedoeld is in art. 42, wordt gestraft met geld
boete van ten hoogste driehonderd gulden. 

20. Het beletten of weigeren van toegang 
aan personen, die volgens art. 16 tot dien toe
gang bevoegd zijn, alsmede het niet nakomen 
van de verplichting, opgelegd bij het derde lid 
van vermeld artikel, wordt geRtraft met geld
boete van ten hoogste vijftig gulden. 

21 . Indien een feit , strafbaar volgens de 
artt . 17, 18, 19 of 20, is gepleegd door een naam
looze vennootschap, eene coöperatieve of ander~ 
rechtspersoonlijkheid bezittende vereeniging, 
eene onderlinge verzekerings- of waarborg
maatschappij of eene stichting, wordt de straf
vervolging ingesteld en wordt de straf uit
gesproken tegen de leden van het bestuur. 

22. De feiten, strafbaar volgens deze wet, 
worden beschouwd als overtredingen. 

23. l. Met de opsporing van de overtre
dingen dezer wet zijn, onverminderd het be
paalde bij art. 141 van het Wetboek van Straf
vordering, belast de ambtenaren van de Rijks
en gemeentepolitie, de ambtenaren der directe 
belastingen, invoerrechten en accijnzen, als
mede de door Onzen Minister van Waterstaat 
aan te wijzen ambtenaren va-n den Rijks- en 
van den Provincialen Waterstaat. 

2. Zij maken van hunne bevindingen pro
ces-verbaal op, dat den bekeurde wordt be
teekend op de wijze, voorgeschreven bij de 
artt. 586 en 587 van het Wetboek van Straf
vordering. 

24. l. De feiten, strafbaar volgens de 
bepalingen dezer wet, worden vanwege Onzen 
Minister van Financiën vervolgd op de wijze, 
omschreven in den zesden titel van het vierde 
Boek van het Wetboek van Strafvordering. 

2. Wanneer is aan te nemen, dat bij den 
bekeurde geen opzet tot ontduiking van be
lasting heeft bestaan, kan deze, zoolang hij 
niet is gedagvaard, door of vanwege Onzen 
evengenoemden Minister tot transactie worden 
toegelaten, onverminderd zijn recht om over
eenkomstig art. 74, vierde lid, van het Wet-
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boek van Strafrecht de vervolging te voor
koi;nen. 

25. Bij het inst,ellen van eene bekeuring 
wegens het niet of niet volledi$. nakomen van 
de verplichtingen, opgel~gd bij art. 15, zijn 
de ambtenaren bevoegd om het motorrijtuig 
in beslag te nemen, indien de bekeurde niet 
te hunnen genoegen aannemelijk maakt, 
dat hij binnen het Rijk woont of gevestigd 
is. 

26. 1. De krachtens het vorige artikel in 
beslag genomen motorrijtuigen worden gesteld 
onder bewaring van een ontvanger der directe 
belastingen of der invoerrechten. Zij zijn ver
bonden en executabel voor de verschuldigde 
belasting en voor de door den bestuurder be
loopen boete. 

2. Het beslag wordt, tegen betaling van de 
gemaakte kosten van transport, bewaring en 
onderhoud, opgeheven, zoodra den ontvanger 
blijkt, dat de bekeurde binnen het Rijk woont 
of gèvestigd is, of zoodra ten genoegen van den 
ontvanger zekerheid is gesteld voor de ver
schuldigde belasting en voor de boet.e, welke 
den bestuurder mocht worden opgelegd. 

27. 1. Wanneer eene ver!'>ordeeling krarh
ten~ art. 17 onherroepelijk is geworden of 
wanneer het recht tot strafvordering krachtens 
art. 74, vierde lid, van het Wetboek van Straf
recht is vervallen, stelt de ontvanger, te wiens 
kantore de aangifte had moeten zijn of is gedaan, 
en, voor zooveel betreft motorrijtuigen, gehou
en door niet binnen het Rijk wonenden of ge
vestigden, een door Onzen Minister van Fi
nanciën aan te wijzen ontvanger, het bed.rag 
der verschuldigde of meer verschuldigde be
lasting, welke in dit geval steeds over een vol 
jaar berekend wordt, ambtshalve vast en deelt 
het aldus vastgestelde bedrag den houder bij 
aangeteekenden brief mede. 

2. Het vastgestelde bedrag moet binnen 
dertig dagen nadat de brief ter post is bezorgd, 
worden voldaan ten kantore van den ontvan
der, die den brief verzond, tenzij inmiddels be
taling reeds heeft plaats gehad en de belasting
plichtige dit ten genoegen van dien ontvanger 
aantoont. 

3. Heef" de betaling binnen den gestelden 
termijn niet plaats gehad, dan vaardigt de 
ontvanger een dwangbevel uit, medebrengende 
het recht van parate executie. 

4. Het dwangbevel wordt beteekend en ten 
uitvoer gelegd op de wijze, bij het tweede boek 
van het Wetboek van Burgerlijke Rechts
vordering voor de tenuitvoerlegging van von
nissen en authentieke akten bepaald. 

5. De beteekening en de tenuitvoerlegging 
geschieden door ambtenaren der directe be
lastingen. 

6. De tenuitvoerlegging van het dwang
bevel kan slechts worden geschorst door een 
verzet, beteekend aan den ontvanger, door 
wien het dwangbevel is uitgevaardigd. 

7. Dit verzet kan niet gegrond zijn op de 
bewering, dat de aangeteekende brief niet ont
vangen zoude zijn. 

8. Het exploit van verzet houdt in dagvaar
ding van den ontvanger als vertegenwoordi
gende den Staat, voor de rechtbank van het 
arrondissement, waarin het kantoor van den 
ontvanger is gevestigd. 

9. Na de dagvaarding wordt de ontvanger 

als eischer, de dagvaardende partij als gedaagde 
beschouwd. 

28. 1. Bij inbeslagneming krachtens het 
vorig artikel kan in handen van den ambtenaar 
worden betaald. 

2. De kosten van ·vervolging worden berekend 
volgens de bepalingen betreffende de kosten 
van vervolging inzake directe belastingen. 
Het recht van pa,rate executie strekt zich uit 
tot deze kosten. 

29. Na de invordering van de belasting en 
van de kosten van vervolging reikt de ont
vanger aan hem, te wiens laste de executie 
plaats vond. eene belastingkaart uit. 

HOOFDSTUK Il. 

WEGENFONDS. 

30. 1. Er wordt een fonds ingesteld ten 
behoeve van den aanleg, de verbetering en het 
onderhoud van de krachtens deze wet aan te 
wijzen wegen. . 

2. Van dit fonds, genaamd "wegenfonds", 
worden de inkomsten en de uitgaven jaarlijks 
bij afzonderlijke begrooting vastgesteld. Het 
beheer van die begrootingen wordt gevoerd 
door Onzen Minister van Waterstaat en is 
onderworpen aan dezelfde regelen als het be
heer van de algcmeene begrooting der Staats
uitgaven. 

31 . Tot de inkomsten van het wegenfonds 
behooren: 

1 °. een telken jare vast te stellen uitkeering 
uit 's Rijks middelen ; 

2°. de opbrengst der wegenbelasting in het 
begrootingsj aar : 

3°. de opbrengst der rijwielbelasting in het 
begrootingsjaar ; 

4°. vergoedingen in kapitaal of in den vorm 
van jaarlijksche bijdragen. verschuldigd aan 
het Rijk terzake van overneming in beheer 
en onderhoud van wegen door het Rijk ; 

5°. voorschotten, door het Rijk aan het 
wegenfonds verstrekt ; 

6°. het batig saldo der laatstafgesloten re
kening van ontvangsten en uitgaven wegens 
de bij artikel 30 bedoelde begrooting. 

32. Ten laste van het wegenfonds worden 
gebracht: 

1°. de uitgaven voor aanleg, verbetering of 
onderhoud van de bij het Rijk in beheer en 
onderhoud zijnde wegen. voorzoover die op 
een wegenplan, als bedoeld in art. 33 of art. 34, 
voorkomen; 

2°. uitkeeringen aan de provinciën tot een 
door Ons te bepalen gedeelte, voor de provin
ciën gezamenlijk, van de ten bate van het 
wegenfonds komende opbrengst van de wegen
belasting en van de rijwielbelasting in het be
~rootingsjaar, welk gedeelte in de eerste viJf 
Jaren ten hoogste 30 % in de volgende vijf 
jaren ten hoogste 35 % en in de daarop vol
dende vijf jaren ten hoogste 40 % van die 
opbrengst zal bedragen; 

3°. uitkeeringen voor onderhoud en ver
betering van bij anderen dan het Rijk in beheer 
en onderhoud zijnde wegen of gedeelten van 
wegen, welke op het Rijkswegenplan, genoemd 
in art. 33, voorkomen ; 

40_ vergoedingen in kapitaal of in den vorm 
van jaarlijksche bijdragen, verschuldigd door 
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het Rijk terzake van overneming in beheer en 
onderhoud van wegen door anderen ; 

5°. rente en aflossing van voorschotten, door 
het Rijk aan het wegenfonds verstrekt ; 

6°. bijdragen, welke mochten worden ver
leend voor afkoop van wegtollen, krachtens 
octrooi of concessie geheven ; 

7°. het nadeelig saldo der laatstafgesloten 
rekening van ontvangsten en uitgaven wegens 
de bij artikel 30 bedoelde begrooting. 

33. 1. Door Ons wordt, Gedeputeerde 
Staten der Provinciën gehoord, een "Rijks
wegenplan" vastgesteld, bevattende de be
staande en de aan te leggen wegen, welke 
hoofdverbindingen zullen vormen voor door
gaand verkeer met motorrijtuigen. Tot die 
wegen worden gerekend te behooren de rijwiel
paden, dienende om het verkeer over die wegen, 
voor zoover het rijwielen betreft, te ontlasten, 
ongeacht of die paden al of niet deel uitmaken 
van die wegen. 

2. Het Rijkswegenplan behelst een staat 
van de in het vorig lid bedoelde wegen, be
vattende aanduiding omtrent den eigendom, 
het beheer en het onderhoud, de wijze, waarop 
de verbetering der daarvoor in aanmerking 
komende wegen en de aanleg van wegen zal 
plaats vinden, zoomede een toelichtende kaart. 

3. Het Rijkswegenplan wordt in de Staats
courant bekend gemaakt. 

4. Het Rijkswegenplan wordt ten minste 
eenmaal in de tien jaren herzien. 

34. 1. Door de Staten van iedere Pro
vincie wordt een "provinciaal wegenplan" 
vastgesteld, bevattende : 

a. de bestaande en de aan te leggen wegen, 
welke naast de wegen, voorkomende op het 
Rijkswegenplan, in de Provincie noodig zijn 
als verbindingen voor doorgaand verkeer met 
motorrijtuigen ; 

b. de wegen, die voor het algemeen verkeer 
eerlang beteekenis zullen krijgen. 

Ten aanzien van die wegen geldt mede het 
bepaalde in den tweeden zin van het eerste 
lid van art. 33. 

2. Het provinciaal wegenplan behelst een 
staat van de in het vorig lid bedoelde wegen, 
bevattende aanduiding omtrent den eigendom, 
het beheer en het onderhoud, de wijze waarop 
de verbetering der daarvoor in aanmerking 
komende wegen en de aanleg van wegen zal 
plaats vinden, zoomede een toelichtende kaart. 
Omtrent de inrichting van het plan worden 
door Onzen Minister van Waterstaat nadere 
voorschriften gegeven. 

3. Het provinciaal wegenplan behoeft Onze 
goedkeuring. De artikelen 98 en 99 der Pro
vinciale wet zijn ten deze van toepassing. 
Wordt door Ons de goedkeuring aan een pro
vinciaal wegenplan onthouden, dan wordt door 
de Provinciale Staten, met inachtneming van 
Onze met redenen omkleede beslissing, in het 
ontbrekende voorzien binnen zes maanden na 
de dagteekening van die beslissing. 

4. Het door Ons goedgekeurde provinciaal 
wegenplan wordt in het provinciaal blad af
gekondigd. 

5. Het provinciaal wegenplan wordt ten 
minste eenmaal in de tien jaren herzien. 

35. 1. Jaarlijks vóór 1 Mei wordt door Ons 
vastgesteld een voor het alsdan !nopende be
grootingsjaar geldende lijst, bevattende : 

a. de bij het Rijk in beheer en onderhoud 
zijnde op het Rijkswegenplan of op een goed
gekeurd provinciaal wegenplan voorkomende 
bestaande wegen. voor zoover zij in een vol
doenden staat van onderhoud verkeeren en 
niet voor motorrijtuigen zijn gesloten ver
klaard, of voorzoover hunne verbetering in het 
afgeloopen kalenderjaar is ter band genomen 
of voortgezet ; 

b. de ontworpen wegen, op het Rijkswegen
plan voorkomende, waarvan de aanleg is ter 
hand genomen en regelmatig is of wordt voort
gezet. 

2. J·aarlijks stellen Gedeputeerde Staten van 
elke Provincie een voor het alsdan loopende 
begrootingsjaar geldende lijst voorloopig vast, 
bevattende: 

a. de bij anderen dan het Rijk in beheer en 
onderhoud zijnde op het Rijkswegenplan of 
het goedgekeurd provinciaal weg!lnplan voor
komende bestaande wegen, voorzoover zij in een 
voldoenden staat van onderhoud verkeeren en 
niet voor motorrijtuigen zijn gesloten verklaard, 
of voorzoover hunne verbetering in het afge
loopen kalenderjaar overeenkomstig het Rijks
wegenplan onderscheidenlijk het provinciaal 
wegenplan is ter hand genomen of voortgezet ; 

b. de ontworpen wegen, op het goedgekeurd 
provinciaal wegenplan voorkomende, waarvan 
de aanleg is ter hand genomen en regelmatig is 
of wordt voortgezet. 

3. Onder aanleg wordt mede verstaan de 
aankoop of overneming der benoodigä.e gron
den. 

4. De in het tweede lid bedoelde lijsten 
worden vóór 1 Maart bij Ons ingezonden en 
worden door Ons, al dan niet gewijzigd, vóór 
1 Mei vastgesteld. De beslissing kan door Ons 
bij een vóór laatstgenoemd tijdstip te nemen, 
met redenen omkleed besluit, worden verdaagd. 

5. Wegen, op welke tol wordt geheven, 
kunnen niet op de wegenlijsten worden ge
plaatst. 

6. Bij de vaststel ling der wegenlijsten w.:irdt 
op die lijsten de volle lengte der wegen in reke
ning gebracht voor die wegen, welke in over
eenstemming zijn met de omschrijving op het 

, wegenplan, of welker verbetering of aanleg 
overeenkoms•ig de omschrijving op dat plan 
in het afgeloopen jaar is ter hand genomen of 
voortgezet. Voor wegen, die nog niet in over
eenstemming zijn gebracht met de omschrijving 
op het wegenplan en waarvan de verbetering 
in het afgeloopen jaar niet overeenkomstig 
de omschrijving op dat plan is ter hand ge
nomen ,of voortgezet, wordt de lengte slechts 
in zooverre in rekening gebracht als door Ons 
zal worden bepaald. 

7. Het model van de lijsten wordt door 
Onzen Minister van Waterstaat vastgesteld. 

36. l. Van het bedra6, dat op de begroo
ting van het wegenfonds is uitgetrokken wegens 
opbrengst der wegenbelasting en der rijwiel
belasting, wordt in den hop van het begroo
tingsjaar een gedeelte aan de provinciën uit
gekeerd. Mocht blijken, dat de opbrengst meer 
of minder dan het begroote bedrag bedraagt, 
dan heeft in het volgende jaar verrekening 
plaats. 

2. Het aan de provinciën gezamenlijk toe
komende gedeelte wordt voor die provinciën 
binnen de grenzen genoemd in artikel 32, 2°., 



1926 30 D E C E MB ER (S.464-465) 910 

~oo mogelijk voor 1 Juli van het begrootings
iaar door Ons vastgesteld in verhouding van 
het totaal _der lengte van de wegen vermeld op 
de wegenl1Jsten, bedoeld in artikel 35, tweede 
lid, tot het totaal van de lengte dezer wegen en 
van die, vermeld op de wegenl~jst, bedoeld in 
artikel 35, eerste lid, te zamen. 

37. 1. Het aandeel van elk der Provinciën 
in de uitkeering van de belastingopbrengst 
als bedoeld in art. 32, 2°., wordt door Onze~ 
Minister van Waterstaat, bepaa.ld met inacht
neming van het volgende. 

2. De helft, van het aandeel van alle Provin
ciën te zamen wordt onder de Provinciën, ver
deeld in verhouding tot de totale lengte der 
~e_gen, voorkomendé op _de voor het begroo
tmgsiaar vastgestelde lusten, bedoeld in het 
tweede lid van art. 35. 

3. De andere helft van het aandeel van alle 
Provinciën t e zamen wordt onder de Provin
ciën verdeeld in evenredigheid van de belas
tmgopbrengst in elke Provincie in het be
grootingsjaar, vermenigvuldigd met de ver
houding van de lengte der wegen, voorkomende 
op de voor dat begrootingsjaar vastgestelde 
lijst dier Provincie, bedoeld in het tweede lid 
van art. 35, tot de totale lengte der in die Pro
vincie gelegen wegen, voorkomende op de 
in het eerste en tweede lid van art. 35 bedoelde 
voor dat begrootingsjaar vastgestelde lijsten. 

4. De betaalbaarstelling van het provinciaal 
aandeel geschiedt in door Onzen Minister van 
Waterstaat vast te stellen ter.mijnen, waarvan 
de eerste zoo mogelijk vervalt op 1 Juli van 
het begrootingsjaar. 

38. 1. Het aan de Provincie toegewezen 
aandeel van de in het vorig artikel genoemde 
uitkeering wordt ten behoeve van de op de 
provinciale wegenlijst voorkomende wegen 
verdeeld door Gedeputeerde Staten met in
achtneming van de regelen of grondslagen 
daarvoor door de Provinciale Staten bij ver
ordening te stellen. 

2. Van het in het vorig lid bedoelde besluit 
van Gedeputeerde Staten wordt aankondiging 
gedaan in het provinciaal blad. 

3. Van het in het eerste lid bedoelde besluit 
van Gedeputeerde Staten staat voor iederen 
belanghebbenden onderhoudsplichtige beroep 
op Ons open binnen dertig dagen na den dag 
der aankondiging. 

4. Gedeputeerde Staten zien toe, dat de 
uitkeeringen ten volle worden besteed voor 
aanleg, verbetering of onderhoud der wegen, 
voor welke zij _bestemd zijn. Zij __ vorderen terug 
wat mocht bl\jken te veel te ziJn uitgekeerd. 

5. Van het in het vierde lid bedotlide be
sluit van Gedeputeerde Staten staat voor den be
lang~ebbende beroep op Ons open bim..1"u 
dert,ig dagen na den dag, waarop het besluit 
per aangeteekenden brief aan deze is verzonden . 
. 6. Het adres van beroep, bedoeld in dit ar

t1_kel, wordt aan Ons gericht, maar ingediend 
biJ Onzen Commissaris in de Provincie, die 
daarop den dag van ontvangPt aanteekent 
en _het adre~ vervolgens aan Ons opzendt. . 
~ndie~ het adres van beroep bij Ons mocht zijn ' 
ingediend, wordt het geacht bij Onzen Com
missaris in de Provincie te zijn ingediend op 
den dag, waarop het bij Ons is ingekomen. 

HOOFDSTUK III. 

SLOTBEPALINGEN. 

__ 39. 1. In afwijking van hetgeen is bepaald 
biJ art. 31, 3°., zullen tot de inkomsten van 
het. wegenfonds behooren : 

in het jaar 1927: 
1°. 30 % van de opbrengst der rijwielbe

lasting in het jaar 1926; 
2°. 60 % van de opbrengst dier belasting in 

het jaar 1927; 
in het jaar · 1928: 
90 % van de opbrPngst der rijwielbelasting 

in het jaar 1928. 
2. In art. 12 van de RijwielbelRstingwet 

(Staatsblad van het jaar 1924, n°. 306\ ver
vallen de woorden : ,,en vervalt met ingang 
van den eersten Januari 1930" . 

40. Indien, in een der eerste vijf jaren na 
de totstandkoming van deze wet, ingevolge 
het bepaalde in het tweede en derde lid van 
artikel 37 het aandeel onderscheidenlijk van 
de provinciën Groningen en Noordbrabant lager 
z~m ~-~n dan het bedrag, dat door elk dezer pro
ymcien m het laatst verloopen belastingjaar 
is ontvangen als opbrengst van de krachtens 
provinciale verordening geheven belasting ter 
zake yan het rijden met motorrijtuigen·: zal 
aan die provinciën het verschil uit het wegen
fonds worden uitgekeerd, zonder dat zulks ten 
nadeele van de andere provinciën mag komen. 

41. 1. Behoudens de heffing van tol wordt 
terzake van het rijden met motorrijtuigen en 
r ijwiel_en op den openbaren weg geen andere 
belasting geheven dan welke krachtens deze 
wet aan het wegenfonds ten goede komt. 

. 2. IJ?- afwijking van het in het eerste lid van 
dit artikel ten aanzien van rijwielen bepaalde 
kunnen de krachtens provinciale verordening 
thans geheven wordende belastingen ter zake 
van het rijden met rijwielen gehandhaafd 
blijven. 

42. V oorzoover daarin bij deze wet niet is 
voorzien, kunnen bij algemeenen maatregel 
van bestuur door Ons voorschriften worden 
gegeven, welke ter uitvoering van de wet 
worden noodig geacht. 

43. Deze wet kan worden aangehaald onder 
den titel "Wegenbelastingwet" . 

_44. Door Ons wordt bepaald, op welk t ij d
stip of op welke tijdstippen onderscheidenlijk 
de bepalingen dezer wet in werking treden. 

Last,en en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 30sten De

cember 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën. DE GEER. 
De Minister van Waterstaat, H. v. D. VEGTE. 

(Uitgeg . 17 Jan. ·1927.) 

30 December 1926. WET, houdende goedkeu
ring var de onderhandsche ruiling van 
gronden onder Gmve met het zedelijk li
chaam "Het Burgerlijk Arm bestuur, het 
St. Catharina's Gasthuis en Weezenfonds 
en het Succursaal St. Elisabeth te (have", 
ten behoeve van de Maaskanalisatie
werken. S. 465. 
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30 December 1926. WET tot wijziging en aan
vulling van het zesde hoofdstuk der Staats
begrooting voor het diens.tjaar 1925. 
s. 66. 

30 December 1926. WET, houdende nadere 
wijziging en verhooging van het elfde 
hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het 
dienstjaar 1925. S. 467. 

30 December 1926. "VET, houdende teruggaaf 
aan Go Soei Eng, gewezen pachter voor 
het tijdvak van 1 Mei 1919 tot en met 
31 Maart 1922 van het recht tot het heffen 
van eene belasting op sagoe, was, getah 
en andere boschproducten in de afdeeling 
Bengkalis van het gewest Oostkust van 
Sumatra, van een gedeelte van den door 
hem betaalden pachtech?t, tot een bedrag 
van f 32,212.70. S. 468. 

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

dat ingevolge artikel 19 der Indische Compta
biliteitswet (Nederlandsch Staatsblad 1925, no. 
328; Indisch Staatsblad 1925, n°. 448) terug
gaaf tot een bedrag, dat f 10,000 te boven gaat, 
van gelden, voldaan ingevolge eene den Lande 
aankomende vordering, bij de wet behoort te 
g~schieden en er termen gevonden zijn om de 
hierna te noemen teruggaaf te verleenen ; 

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

Aan Go Soei Eng, gewezen pachter voor het 
tijdvak van 1 Mei 1919 tot en met 31 Maart 
1922 van het recht tot het heffen van eene be
lasting op sagoe, was, getah en andere bosch
producten in de afdeeling Bengkalis van het 
gewest Oostkust van Sumatra, wordt teruggaaf 
verleend van een bedrag van f 32,212.70 op 
den door hem voor gemelde pacht verschul
digden en betaalden pachtschat ad f 6030 
's maands. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 30sten De

cember 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van. Koloniën, KoNINGSBERGER. 
( Uit,geg. 18 Jan. 1927..) 

30 December 1926. WET, houdende voorziening 
in de beh9efte aan kasgeld voor den In
dischen dienst hier te lande gedurende 
het jaar 1927. S. 469. 

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

dat de wijze behoort geregeld te worden, waar
op, in afwijking van het laatste lid van artikel 23 
der Indische Comptabiliteitswet 1925 (Staats
blad n°. 328), voor het jaar 1927 zal moeten 
worden voorzien in de behoefte aan kasgeld 
voor den Indischen dienst hier te lande; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Onze Minister van Financiën wordt 

bevoegd verklaard om bij het openen van kre
dieten aan Onzen Minister van Koloniën ge
du~ende het jaar 1927 het bedrag der volgens 
artikel 26 van de Indische Comptabiliteitswet 
1925 (Staatsblad n°. 328) in 's Rijks schatkist 
gestorte gelden te boven te gaan met eene som 
van f 50,000,000. 

Onze :Minister van Financiën zal in dat voor
schot aan de Indische kas mogen voorzien do.or 
uitgifte of beleening van bewijzen van vlottende 
schuld, met inachtneming van de daaromtrent 
bestaande en nog vast te stellen wettelijke be
palingen. 

2. D~ze wet treedt in werking met ingang 
van den lsten Januari 1927. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 30sten De

cember 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Koloniën, KONINGSBERGER. 
De Minister van Financiën, DE GEER. 

(Uitgeg . 31 Dec. 1926.) 

30 December 1926. WET tot wijziging van het 
achtste hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1925. S. 4 70. 

30 December 1926. WBT tot wijziging en aan
vulling van het achtste hoofdstuk der Staats
begrooting voor het dienstjaar 1926. 
s. 4 71. 

30 December 1926. WET, houdende wijziging 
van de begrooting van uitgaven ten be
hoeve van de voltooiing van het Vesting
stelsel, dienst 1926. S. 4 72. 

30 December 1926. W'llT, houdende goedkeu
ring van de op 23 Octoher 1924 te Bern 
gesloten overeenkomsten omtrent het goe
derenvnvoer en het reizigers- en bagage
vervoer per spoorn eg. S. 4 73. 

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

dat de op 23 Octoher 1924 te Bern gesloten 
internationale overeenkomsten omtrent het 
goederenvervoer en het reizigers- en bagagever
voer per spoorweg bij de wet behooren te worden 
goedgekeurd ; 

Gele• op artikel 58, tweede lid, der Grondwet ; 
Zoo is het, dat Wij, den Raad van Stat,,, enz. 

Eenig artikel. 

De nevens deze wet in afdruk gevoegde, den 
23 October 1924 te Bern gesloten internationale 
overeenkomsten omtrent het goederenvervoer 
en het 1·eizige1 s- en bagagevervoer per Rpoorweg 
en de protocollen van onderteekening dier 
overeenkomsten worden goeJgekeurd. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's -Gravenhage, den 30sten De

cember 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
VAN KARNEBEEK. 

De Minister van Waterstaat, H. v. D. VEGTE. 
De .Minister van Financiën, DE GEER. 
De Minister van Justitie, J. DONNER. 

(Uitgeg. 28 Febr. 1927.) 
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CONVENTION INTERNATIONALE conr.er
nant Ie transport des marchandises par che
mins dP fer. (C. 1. M.) Conclue entre l'Alle
mogne, l'Autriclw, la Belgique, l.i Bulgarie, 
Ze Danemark, la ville libre de Dant;ig, l' Es
pagne, l'Esthonie, la Finlande, la France, 
la Grèce, la IJ ongrie, l' I talie, la Lettonie, 
la Lithuanie, le Luxembourg, la Norvège, 
les Pays-Baa, la Pologne, le Portugal, la 
Roumanie, le Royaume des Serves, Croates 
et Slovènes, la Suède, la Suisse et la Tchéco
slovaquie. 

Les Gouvernements des Etats ci-dessus 
énumérés, ayant reconnu la nécessité d'appor
ter de nombreux changements à la Conven+ion 
internationale du 14 octobre 1890 sur le trans
port des marchandises par chemins de fer, 
modifiée les 16 juillet 1895, 16 juin 1898 et 
19 septembre 1909, à laquelle participent la 
plupart d'entre eux, 

ont résolu de conclure une nouvelle Conven
tion sur Je trans.port des marchandises par che
mins de fer, basee sur Ie projet qu'ils ont fait 
élaborer, d'un commun accord, et qui est con
tenu dans Ie Procès-verbal signé à Berne Ie 
8 juin 1923, et ont nommé pour leurs Pléni
potentiaires, savoir : 

L'ALLEMAGNE: 
Monsieur Eduard Hoffmann, Chargé d' Af

faires en Suisse. 
L ' AUTRICHE: 

Son Excellence Monsieur Leo di Pauli, En
voyé Extraordinaire et Ministre Plénipoten
tiaire en Suisse. 

LA BELGIQUE : 
Son Excellence Monsieur Fernand Peltzer, 

Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipoten
tiaire en Suisse. 

LA BULGARIE : 
Monsieur Dimitri Mikoff, Chargé d'Affaires 

en Suisse. 
LE DANEMARK : 

Son Excellence Monsieur Andreas de Olden
burg, Envoyé Extraordinaire et Ministre Pléni
potentiaire en Suisse. 

LA VILLE LIBRE DE DANTZIG : 
Son Excellence Monsieur Jean de Mod

zelewski, Envoyé Extraordinaire et Ministre 
Plénipotentiaire de Pologne en Suisse. 

L ' ESPAGNE: 
Son Excellence Monsieur Emilio de Palacios 

y Fau, Envoyé Extraordinaire et Ministre 
Plénipotentiaire en Suisse. 

L'ES'rHONIE : 
Monsieur Karl Menning, Chargé d'Affaires 

en Allemagne et en Suisse. 
LA FINLANDE: 

Monsieur Urho Toivola, Directeur du Secré
tariat Finlandais auprès de la Société des 
Nations. 

LA FRANCE: 
Son Excellence Monsieur Henry Allizé, Am-

bassadeur en Suisse ; · 
Monsieur Maurice Sibille, Député; 
Monsieur Clément Colson, Vice-Président du 

Conseil d 'Etat. 
LA GRÈCE: 

Monsieur Vassili Dendramis, Chargé d'Af
faires en Suisse. 

LA HONGRIE: 
Monsieur Felix Parcher de Terjékfalva, Ohar

gé d'Affaires en Suisse. 
L ITALIE : 

Son Excellence Monsieur Carlo Garbasso, 
Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipoten
tiaire en Suisse. 

LA LETTONIE: 
Son Excellence Monsieur O~kar Voit, En

voyé Extraordinaire et Ministre Plénipoten
tiaire en Allemagne et en Suisse. 

LA LITHUANIE: 
Son Excellence Monsieur Venceslas Sidzi

kauskas, Envoyé Extraordinaire e' Ministre 
Plénipotentiaire en Allemagne, Chargé d'Affaires 
en Suisse. 

LE LUXEMBOURG : 
Monsieur Antoine Lefort, Conseiller d'Etat, 

Premier Commissaire du Gouvernement pour 
les Chemins de fer. 

LA NORVÈGE : 
Son Excellence Monsieur Johannes Irgens, 

Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipoten 
tiaire en Italie et en Suisse. 

LES PAYS-BAS : 
Son Excellence Monsieur Willem I. Doude 

van Troostwijk, Envoyé Extraordinaire et 
Ministre Pléni potentiaire en Suisse. 

LA POLOGNE: 
Son Excellence Monsieur Jean de Modzelews

ki, Envoyé Extraordinaire et Ministre Pléni
potentiaire en Suisse. 

LE PORTUGAL · 
Son Excellence Monsieur Antonio M. B. 

Ferreira, Envoyé Extraordinaire et Ministre 
Plénipotentiaire en Suisse. 

LA ROUMANIE : 
Son Excellence Monsieur Nicolas Petresco

Comnène, Envoyé Extraordinaire et Ministre 
Plénipotentiaire en Suisse. 
LE ROYAU111E DES SERBES, CROATES ET SLOVÈNES: 

Son Excellence Monsieur Miloutine Y ova
novitch, Envoyé Extraordinaire et Ministre 
Plénipotentiaire en Suisse. 

LA SUÈDE: 
Son Excellence Monsieur 1e Baron Jonas 

M. Alströmer, Envoyé Extraordinaire et Mi
nistre Plénipotentiaire en Suisse. 

LA SUISSE: 
Monsieur Giuseppe Motta, Conseiller Fédéral, 

Chef du Département Politique Fédéral. 
LA TCHÉCOSLOV AQUIE : 

Monsieur Otakar Lanka,;, Chef de Départe
ment au Ministère des Chemins de fer. 

Lesquels, en présence et avec la participation 
de Monsieur J ean Morize, Délégue de la Com
mission de Gouvernement du Territoire du 
Bassin de la Sarre, 

Après s'être communiqué leurs pleins pou
voirs, trouvés en bonne et due forme, sont 
convenus des articles suivants : 

TITRE PREMIER. 
OBJET ET PORTÉE DE LA CONVENTION. 

Chemins de /er e' trans'[lürtS auxquels s' applique 
la Convention. 

Article premier. § 1. - La présente Con
vention s'applique à tous les envois de mar -
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chandises remis au transport avec une lettre de 
voiture directe ,f>Our des parcours empruntant 
les territoires d au moins deux des Etats con 
tractants et s'effectuant exclusivement par des 
lignes inscrites sur la liste établie conformément 
à l'article 58 de !a présente Convention. 

§ 2. - Sont toutefois exceptés de l'appli
cation de la présente Convention : 

1°. Les envois dont les points de départ et 
d'arrivée sont situés sur Ie territoire d'un même 
Etat et qui n'empruntent Ie territoire d'un 
autre Etat qu'en transit: 

a. lorsque les ligues par lesquelles s'effectue 
Ie transit sont exploitées par un Chemin de fer 
de l'Etat de départ; 

b. même lorsque les lignes par lesquelles 
s'effectue Ie transit ne sont pas exploitées par 
un Chemin de fer de l'Etat de depart, si les 
Chemins de fer intéressés ont conclu des arrange
ments particuliers en vertu desquels ces trans
ports ne sont pas considérés comme interna
tionaux. 

2°. Les envois entre gares de deux Etats 
limitrophes, si les transports sont effectués sur 
tout Ie parcours par des Chemins de fer de l'un 
de ces Etats, à la condition toutefois que l'ex
péditeur, par Ie choix du formulaire de lettre 
de voiture, revendique Ie régime du règlement 
intérieur applicable à ces Chemins de fer et 
qu'aucun de ces Etats ne s'y oppose. 

Participation d' entreprises autres que les Chemins 
de fer. 

Art. 2. § 1. - Peuvent être inscrites sur la 
liste prévue à l'article premier, en sus des Che
mins de fer, des lignes régulières de services 
automobiles ou de navigation complétant des 
parcours par voie ferrée et effectuant les trans
ports internationaux sous la responsabilité d'un 
Etat contractant ou d'un Chemin de fer inscrit 
sur la liste. 

§ 2. - Les entreprises de ces lignes sont sou
mises à toutes les obligations imposées et sont 
investies de tous les droits reconnus aux Che
mins de fer par la pré~ente Convention, qous 
réserve des modifications rósultant nécessaire
ment des modalités différentes du transport. 
Ces modifications · ne peuvent, toutefois, pas 
déroger aux règles de responsabilité établies 
par la présente Convention. 

§ 3. - Tout Etat qui désire faire irncrire sur 
la liste une des lignes désignées au § l, doit 
prendre les me~ures utiles pour que les modi
fications prévues au § 2 soient publiées clans 
les mêmes formes que !es tarifs. 

Objets exclus du trans'J)Ort. 

Art. 3. Sont exclus du transport aux con
ditions de la présente Convention, sous réserve 
des dérogations prévues au § 2 de J'article 4 : 

1 °. les objets dont le transport eet réservé 
à l'administration des postes, ne fût-ce que sur 
l'un des territoires à parcourir; 

2°. les objets qui, par leurs dimensions, leur 
poids ou leur conditionnement, ne se prête
raient pas au transport demandé, à raison des 
aménagements ou du matériel ne fût-ce que 
de l'un des Chemins de fer à emprunter ; 

3°. les objets dont Ie trans~ort serait in
terdit, par des dispositions legales ou par 
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mesure d'ordre public, ne fût-ce que sur l'un 
des Etats à emprunter ; 

4°. sauf exceptionq indiquées dans ;·Annexe 
I à la présente Convention : 

A. les matières sujettes à explosion, .savoir : 
a. Exp!osifs de mines ou de tir ; 
b. Munitions ; 
c. InflammateurR et pièces d'artifice ; 
d. Gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous 

pression; 
e. Matières qui, au contact de !'eau, déga

gent des gaz inflammables ou facilitant la com
bustion. 

Les substances qui ne sont pas utilisées, soit 
pour Ie tir, soit- pour provoquer des explosions, 
ne sont pas des explosifs au sens de la présente 
Convention, lorsque Ie contact d'une flamme 
ne peut pas les faire détonner et qu'elles ne sont 
pas plus sensibles au choc ou à la friction que 
le d ini tro benzol ; 

B. les matières sujettes à l'inflammation 
spontanée; 

C. les produits répuguants ou de inauvaise 
odeur. 

Objets admis au trans'J)Ort sous certaines con
ditions. 

Art. 4. § 1. Les objets ei-après désignés 
sont admis au transport avec la lettre de voiture 
internationale, sous les conditions indiquées 
ei-après : 

1°. les objets désignés dans ]'annexe I à la 
présente Convention sont admis sous les con
ditions qui y sont fixées ; 

2°. les transports funèbres sont admis sous 
les conditions suivantes : 

a. Ie transport est effectué en grande vitesse, 
sous la garde d'une personne qui l'accompagne, 
à moins que Ie transport en petite vitesse 
ou la dispense d 'escorte ne soient admis sur 
tous les Chemins de fer participant au trans
port; 

b. les frais de transport sont obligatoirement
payés au dépa.rt ; 

c. Ie transport est soumis aux lois et règle
ments de police de chaque Etat, à moins qu'il 
ne soit réglé par des Conventions spéciales entre 
plusieurs Etats ; 

3°. les véhicules de chemins de fer roulant 
sur leurs .rropre0 roue 0 sont admis, à la con
dition qu'un Chemin de fer vérifie que Ie vé
hicule est en état de circuler et l'atteste par 
une inscrip•ion sur Je véhicule ou par un cer
tificat spécial ; les locomotives, tenders et auto
motrices doivent, en outre, être accompagnés 
d'un agent compétent fourni par l'expéditeur, 
notamment pour assurer Ie graissage ; 

4°. les animaux vivants sont admi8 dans 
les conditions ei-après : 

a. les envois d'animaux vivants doivent 
être accompagnés d'un convoyeur fourni par 
l'expédit.eur, à moins qu 'il ne s'agisse d'ani
maux de petite taille remis au transport dans 
des cages, caisses, paniers, e~c., Olen clos ; toute
fois, !'accompagnement n'est pas exigé en cas 
d'exceptions prévues par des tarifs directs 
internationaux ou par des accords intervenus 
entre Chemins de fer ; 

b. l'expéditeur doit se conformer aux pres
criptions de police vétérinaire des Etats d'ex
pédition, de destination et de transit. Il est 

58 
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tenu de fournir à eet effet toute~ 1es pièces 
d'accompagnement néces~ ire~ ; 

5°. les objets dont le chargement ou Ie trans
port présenterait, de l'a.vis du Chemin de fer 
expéditeur, des d.ifficultés spéciales à raison de• 
aménagements ou du matériel d'un ou plusieurs 
deq Chemins de fer empruntés, ne sont admis 
que sous des condition.~ part iculières à déter
miner dans chaque cas. 

§ 2. - Deux ou plusieurs Etats contrac
tants peuvent convenir, par des accords spé
ciaux, soit que certains objet s exclus par la 
présente Convention seront admis au transport 
international entre ces E tats sous certaines 
conditions, soit que les objets désignés dans 
!'Annexe I seront admis sous des condi t ions 
moins rigoureuses. 

Les Chemins de fer :peuvent aussi, au moyen 
de c!auses appropriees insérées dans leurs 
tarifs, soit admettre certains objet s exclus du 
t,ransport , soit adopter des condit ions moins 
rigoureuses pour les objet s admis condition
nellement. 

Obligation pour le Chemin de /er de transporter. 

Art. 5. § 1. - Tout Chemin de fer soumis à 
la présente Conven•ion est t enu d'effectuer, en 
se conformant aux conditions de celle-ci, tout 
transport de marchandises admis en vert,u de 
cette Convention, pourvu que : 

a. l'expéditeur se conforme aux prescrip
tions de la Convention ; 

b. Ie transport soit possible avec les moyens 
ordinaires de transport ; 

c. Ie t ransport, ne soit pas empêché par des 
circonstances que Ie Chemin de fer ne pouvait 
pas éviter et auxquelles il ne dépendait pas de 
lui de remédier. 

§ 2. - Le Chemin de fer n 'est t enu d 'accepter 
les obj ets dont Ie chargement, Ie t ransborde
ment ou le déchargement exige l'emploi de 
moyens spéciaux que si les ga res ou ces opéra
tions doivent être effectuées disposent de ces 
moyens. 

§ 3. - Le Chemin de fer n 'est tenu d'accepter 
que les envois dont Ie transport peut être 
effectué sans délai ; les prescriptions en vigueur 
à la gare expéditrice déterminent les cas ou 
cet te gare est tenue de prendre provisoirement 
en dépöt les envois ne remplissant pas cette 
condit ion. 

§ 4. - Les envois doivent être expéniés dans 
l'ordre de leur acceptation au t ransport sauf Ie 
cas prévu au paragraphe suivant. 

§ 5. - Si l'intérêt public ou les nécessités de 
l'exploita t.ion l'exigent, l' autorité compétente 
peut décider que 

a. Ie service sera suspendu en totali té ou 
en partie; 

b. certaines expéditions seront exclues ou 
admises ·seulement sous certaines condit ions ; 

c. certaines expéditions bénéficieront de 
priorités. 

Ces mesures doivent être portées à la con
naissance du public. 

Tout Chemin de fer peut refuser les envois 
dont Ie transport serai t em pêché par des restric
~ions de ce genre. 

§ 6. - Toute infract.ion aux dispositions de 
ee t art,icle pourra donner lieu à une action en 
réparation du préjudice causé. 

TITRE II. 
DU CONTRAT DE TRANSP ORT. 

C HAPITRE PR E l\fIER. 
F orme et conditions du contrat de transport. 

T eneur et /arme de la lettre de voiture. 
Art. 6. § 1. - L'expéditeur doit présenter 

póur toute expédition internationale soumise 
a la présente Convention, une lettre de voiture 
conforme au formulf!,ire qui constitue !'Annexe 
Il à la Convention. 

Les formul aires de lettre de voiture doivent 
être imprimés sur papier àécrire, blanc, résistant; 
ils portent, pour la grande vitesse, une bande 
rouge d'une centim ètre au moins de 1argeur, 
l' une au bord supérieur, l'autre a u bord in
férieur, au recto et au verso. 

§ 2. - Les tarifs int ernationaux ou leB accordq 
entre Chemins de fer déterminent la langue 
dans laquelle doivent être imprimés les for
mulaires des lettres de voiture. A défaut de 
disposi tions de tarifs ou d 'accords, les formu
laires dcivent être imprimés dans une des lan
gues officielles de l'Etat expéditeur ; ils doivent, 
en outre, contenir un texte fran çais, ou alle
mand, ou italien, et, ils peuvent contenir toutes 
traductions en d'autres langues ju~ées utiles. 

La partie à remplir par l'expéctiteur doit 
t oujours être rédigée dans une des langues 
officielles du pays de départ. Les traductions 
nécessaires doivent faire l'objet de dispo8itions 
des tarifs _internationaux ou d'accords spéciaux 
entre les Chemins de fer . A défaut , l'expédi
teur doit joindre une t raduction en fran çais, -
ou en allemand, ou en i talien. 

§ 3. - Les parties du formulaire encadrées 
de ligues grasses doivent être remflies par Ie 
Chemin de fer , les aut res par ! expéditeur. 
L'expéditeur doit oblitérer, au moyen d'une 
barre, les cl).dres qu'il laisse en blanc. 

§ 4.- Le choix du formulaire de lettre de 
voiture blanc ou du formulaire à bandes rouges 
indique si la marchandise est à transporter 
en petite ou en grande vitesse. La demande de 
la grande vitesse sur une partie du parcours 
et de la peti te vitesse sur l'autre par t ie n'est 
pas admise, sauf accord spécial ent re tous les 
Chemins de fer intéressés. · 

§ 5. - Les lettres de voiture surchargées ou 
grattées ne sont pas admises. Les ratures sont 
tolérées à la condition que l'expédi teur les 
approuve par sa signature et qu'il inscrive les 
quantités rectifiées en toutes lettres, quand il 
s'agit du nombre ou du poids des colis. 

§ 6. - Les mentions portées sur la let t re de 
voiture doivent être écrites ou imprimées en 
caract ères indélébiles. 

Les ment ions suivantes sont obligatoires : 
a. Ie lieu et la date de l'établissement de 

la lettre de voiture; 
b. !a désignation du Chemin de fer expé

diteur; 
c. la désignation du Chemin de fer destina

taire et celle de la gare destinat aire, avec toutes 
les spécifications nécessaires pour éviter t,oute 
confusion entre les diverses gares desservant 
soit une m ême locali té, soit des localités por
tant Ie m ême nom ou des noms analogues ; 

d. Ie nom et Ie domicile du destinataire. 
Une seule personne, firme ou raison sociale doit 
être indiquée comme destinataire. L'indication 
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comme destinataire de la gare ou du chef de 
Ja gare destinataire n'est admise que si !e tarif 
applicable le permet expressément. Les adresses 
n'indiquant pas le nom du destinataire. telles 
que "à l'ordre de . .. " ou "au porteur du du
plicata de la lettre de voiture", ne sont pas 
autorisées ; 

e. la désignation de la nature de la marchan
dise, l'indication du poids ou une indication 
analogue conforme aux règlements du Chemin 
de fer expéditeur et, en outre, pour les envois 
par colis ae détail, le nombre, la description de 
!'emballage, les marques et numéros des colis 
et, pour les envois dont Ie chargement incombe 
à l'expéditeur, la série, Ie numéro et les marques 
de propriété du wagon. Les marchandises doi
vent être désignées : celles qui figurent dans 1 
)'Annexe I, sous le nom qui leur est donné dans 
cette Annexe : cel\es qui sont dénommées dans 
la classification des marchandises ou dans Ie 
t arif, sous Ie nom qui le~ désigne dans ces docu
ments; les autres, sous la dénomination usitée 
dans Ie commerce. 

Si l'espace réservé sur la lettre de v01ture 
pour Ja spécification des marchandises e~t in
suffisant, la désignation des articles doit être 
faite sur des feuilles soigneusement attacbées 
à la lettre de voiture et signées par l'expé
diteur; 

f. l'énumération détaillée des pièces re
quises par les douanes, octrois, autorités fis
cales ou de police et autres autorités admini
stratives qui sont jointes à la lettre de voiture 
ou qui sont mentionnées comme déposées dans 
une gare désignée ; 

g. Ie nom ou la raison sociale de l 'expédi
teur, constaté par sa signature, ainsi que l'in
dication de son adresse complétée, s'il le juge 
utile, par son adresse télégraphique et télépho
nique. La signature peut être imprimée ou 
remplacée par le timbre de l'expéditeur. si les 
lois et règlements en vigueur à la gare expédi
trice Ie permettent. Une seule ,personne, firme 
ou raison sociale doit figurer sur la !e•tre de 
voiture comme expéditeur. 

La lettre de voiture peut, en outre, contenir 
les mentions suivantes : 

h. la mention "en gare (bureau restant)" 
ou la mention "livrable à domicile", à la con
dition que ce dernier mode de livraison soit 
applicable dans la gare destinataire ( article 
16. § 2). Les matières sujettes à l'explosion ou 
à l'infiammation spontanée (voir Annexe I) ne 
peuvent être adressées en gare; 

i. la demande des tarifs à appliquer, notam
ment des tarifs spéciaux ou exceptionnels prévus 
aux articles 11, § 10, et 34; 

k. Ie montant de la somme représentant 
l'intérêt à la livraison déclaré conformément à 
l' art.iele 35 ; 

l . l'indication des frais que l'expéditeur 
prend à sa charge, conformément aux disposi
tions de l'article 17 ; 

m. Ie montant du remboursement grevant 
la marchandisc et des débours qui auraient été 
acceptés par Ie Chemin de fer, comme il est 
dit à l'article 19 ; 

n. l'itinéraire réclamé et l'indication des 
gares ou doivent s'accomplir les opérations de 
douane ou d'octroi, ainsi que les vérifications 
exigées par les autorités fiscales ou de police 
et autres autorités administratives ; 

o. Ja désignation d'un mandataire confo r 
mément à l'article 15. 

§ 7. - Il n'est permis d'insérer dans la lettre 
de voiture d'autres déclarations que si elles 
sont prescrites par les lois et règlements d'un 
Etat et ne sont pas contraires à Ja présente 
Convention. 

J,l est interdit de rl'lmplace- la lettre de voi 
ture par d'autres pièces ou d'y ajouter d'autres 
documents que ceux que la présente Conven
tion a.utoriPe. Toutefois, lorsque les lois et 
règlements en v:igueur à Ja gare expédit·ice Ie 
prescrivent, l'expéditeur doit établir, outre la 
lettre de voiture, une pièce destinée à être 
conservée par Ie Chemin de fer pour lui servir 
de preuve du con.trnt de transport. 

§ S. - Il est interdit de comprendre da.rs 
une même lettre de voiture des objets qui ne 
peuvent être chargés les unP avec les autres 
sans inconvénients et sans iofraction aux pres
criptions des douanes. octrois, autorités fis
cales, de i)O!ice ou autres autorités administra
tives. 

§ 9. - Le~ marchandisPs dont Ie cbargement 
et le décbargement incombent à l'expéditeur 
et au destinat.aire doiverit être accompagnées 
de lettres de voiture cl:istinctes, ne comprenant 
aucun objet dont la manutention incombe au 
Chemin de fer. 

Des lettres de voiture distinctes doivent 
également ê're établies pour les objets d~signés 
à l'artic1e 4. 

§ 10. - Une même lettre de voiture ne peut 
comprendre que le cbargement d'un seul "agon, 
sauf pour les objets indivisibles exigeant plus 
d'un wagon. Toutcfois, cette règle n'est pas 
a,pplicable lorsque les prescriptions particu
lières au tralie dont il s'agit ou les tarifs à 
appliquer autarisent pour la totalité .du par
cours l'expédition de plusieurs wagons avec la 
même lettre de voiture. 

§ ll. - L'expéditeur est autorisé à insérer 
au bas du verso de la lettre de voiture, m~is 
à titre de simple information pour Ie destina
taire et sans qu 'i! en résulte ni obligation ni 
responsabilité pour Ie Chemin de fer, les meu
tic,ns snivantes : 

,,Envoi de N."; 
,,Par ordre de N." ; 
,,A la disposition de N."; 
,,Pour être réexpédió à N."; 
,,Assuré auprès de N."; 
,,Pour Ie navire N."; 
,,Provenant du navire N."; 
,,Pour l'exportation à destination der ." . 
Cbacune de ces mentions doit s'appliquer à 

!'ensemble de l'expédition. 

Responsabilité pour les énonciation,q de la lettre 
d,e voiture. Surtaxes, Meaures à prerulr, en cas 

de surr harge. 
Art. 7. § 1. _:_ L'expéditeur est rcsponsable 

de l'exac•itude des indications et déclarations 
inscrites par ses soins dans la lettre de voiture ; 
il supporte toutes les conséquences résultant 
du fait que ces décla!·ations ou indicat.ions 
seraient irrégulières, inexcates, incomplètes ou 
inscrites ailleurs qu 'à la place réservée à chacune 
d'elles. 

§ 2. - Le Chemin de fer a toujours Ie droit 
de vérifier si !'envoi répond aux énonciations 
de la lettl'e de voiture. L'expéditeur ou Ie des-

58"' 
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tinat aire doit être invité à assister à la véri
fi c~tion, lorsque celle-ci a lieu à la gare expé
ditrice ou à la gare destinataire. Si l'intéressé 
ne se présente pas ou si la vérification a lieu 
en cours de route et à défaut d 'autres pres
criptions légales ou réglementaires en vigueur 
dans Ie pays ou la vérification a lieu, celle-ci 
doit se faire en présence de deux témoins 
étrangers a u Chemin de fer. Si !'envoi ne répond 
pas aux énonciations de la lettre de voiture, 
les frais occasionnés par la vérification grèvent 
la marchandise, à moins qu'ils n 'aient été payés 
sur place. 

§ 3. - Les lois et r èglements de chaque Etat 
dét enninent les conditions dans lesquelles Ie 
Chemin de fer a Ie droit ou est tenu de constater 
ou de contróler Ie poids de la marchandise ou 
Ie nombre des colis, ainsi que la tare réelle des 
,vagons. 

§ 4 . - En cas de pesage des charges com
plètes sur un pont à bascule, Ie poids est déter
miné en déduisant du poids total du wagon 
chargé la t are inscrite sur Ie wagon, à moins 
qu 'une tare différente ne résulte d'un pesage 
spécial du wagon vide. 

§ 5. - En cas soit d 'indication ou de décla
ration irrégulière, inexacte ou incomplèt e pou
vant avoir pour conséquence de faire accepter 
des objets exclus du transport en vertu du 
4° de l'article 3, de faire bénéficier ]'envoi d 'un 
prix de transport plus réduit ou de faire échec 
à l'application normale des tarifs, soi t d 'inob
servation des mesures de sécurité prescrites dans 
!'Annexe I, soit de surcharge d 'un wa~on chargé 
par l'expéditeur, une surtaxe doit etre payée 
sans préjudice du paiement complémentaire de 
la différence des frais de transport et, s'il y a 
lieu, de toute indemnité pour !e dommage 
éventuel, ainsi que des sanctions pénales. 

La surtaxe est déterminée ainsi qu'il snit: 
a. En cas soit de déclaration irrégulière, 

inexacte ou incomplète des marchandises ex
clues du transport en vertu du 4° de l'article 3, 
ou des marchandises dénommées à )'Annexe I, 
soit d'inobservation des mesures de sécurité 
prescrites dans cette Annexe, la surtaxe est 
la suivante : 

Pour les marchandises exclues du t ransport 
en vertu du 4°. de l 'article 3 . . . 15 francs 

Pour les marchandises dénommées 
à )'Annexe I: 

Classe I, groupe l a. . . . . . 15 
Classe I, groupes lb, l c et ld . . 10 
Classe I, groupe 1 e, et Classes II 
et III .... ....... 5 

Classes JV, V et VI . . . . . 1 " 
par kilogramme de poids brut du colis entier. 

Si les prescrip~ions en vigueur pour Ie trafic 
intérieur du Chemin de fer sur le9-uel la con
travention a été découverte prevoient des 
surtaxes moins élevées, ce sont ces dernières 
qui sont perçues. 

b. En cas de dénomination indiquant d'une 
manière irrégulière, inexacte ou incomplète 
la nature d 'une expédition comprenant des mar
chandises autres que celles prévues sous la 
lettre a du présent paragraphe, la surtaxe est 
égale au double de la différence entre Ie prix de 
transport depuis Ie point de départ jusqu'au 
point de destination réguli èrement applicable 
avec la dénomination irrégulière, inexacte ou 

i ncomplète et celui qui aurait dû être per çu, 

si la dénomination avait été régulière, exacte et 
complète. 

Cette surtaxe ne peut être inférieure à 1 franc , 
m ême s'il n 'y a pas de différence de prix. Si les 
prescriptions en vigueur pour Ie trafic intérieur 
du Chemin de fer sur lequel la contravention 
a été dévouverte prévoient un minimum moins 
élevé, c'est ce dernier qui est appliqué. 

c. En cas d 'indication d 'un poids inférieur 
au poids réel, la surtaxe est égale au double de 
la différence entre Ie prix de transport du poids 
déclaré et celui du poids constaté, depuis la 
gare expéditrice jusqu'à la gare destinataire. 

d. En cas de surcharge d'un wagon chargé 
par l'expéditeur, la surtaxe est égale à six foi s 
Ie prix applicable au transport, entre la gare 
expéditrice et la gare destinataire, du poids en 
excédent sur la limite de charge. Il y a sur
charge quand la charge d 'un wagon dépasse 
la limite de charge définie de la manière sui
vante: 

Lorsqu'un wagon ne porte qu 'une seule 
inscription relative au poids du chargement 
qu'il peut recevoir, celle-ci est considérée co=e 
indiquant la charge normale; la limite de charge 
est alors égale à cett e charge norma le aug
mentée de cinq pour cent. 

Lorsqu'un wagon porte deux inscriptions, 
celle qui indique Ie tonnage Ie plus faible déter
mine la charge normale; celle qui indique Ie 
tonnage Ie plus élevé détermine la limite de 
charge. 

e. S'il y a, pour un même wagon, indication 
d'un poids inférieur au poids réel et surcharge, 
les surtaxes relatives à ces deux infractions sont 
perçues cumulativement. 

§ 6. - Les surtaxes à percevoir conformé
ment au § 5 ci-dessus gr èvent la marchandise 
transportée, que! que soit Ie lieu ou ont été 
constatés les faits qui les justifient. 

Si la valeur de la marchandi se ne couvre 
pas le monta nt des surtaxes ou si le destinataire 
refuse la marchandise, Ie surplus de la créance 
résultant des fürtaxes doit être payé par l'ex
péditeur. 

§ 7. - La surtaxe n'est pas due: 
a. en cas d ' indication inexact e rlu poids, lors

q ue Ie pesage par Ie Chemin de fer est obliga
toire d'après les règles en vigueur à la gare 
expéditrice ; 

b. en cas d'indication inexacte du poids ou 
en cas de surcharge, si l'expéditeur a demandé 
davs la lettre de voiture que Ie pesage soit fait 
par Ie Chemin de fer : 

c. en cas de surcharg:e occasionnée, a u cours 
du transport, par des inflences ,i,tmosphériques, 
si l'expéditeur prouve qu'il s'est ~onformé, en 
chargeant Ie wagon, aux prescriptions en vi
gueur à la gare expéàitrice ; 

d. en cas d'augmentation de poids survenue 
pendant Ie transport, sans qu 'il y ait surcharge, 
si l'expéd.iteur prouve que cette augmentation 
est due à des circ,nstances atmosphériques. 

§ S. - Quand la surcharge d'un wagon est 
constatée pa.r la gare expédit rice ou par une 
~are intermédiaire, l'excédent de charge peut 
etre retiré du wagon, même s'il n 'y a pas lieu 
de percevoir une surtaxe. L'expéditeur est, s'il 
y a lieu, invité sans retard par l'intermédiaire 
de la gare expéditrice à faire connaître comment 
il entend disposer de l'excédent de charge. 

La surcharge est taxée, pour le parcours 
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effectué, d'aprés Ie prix de transport appliqué 1 
au chargement principal, avec la surtaxe prévue 
au§ 5 ci-dessus, s'il y a lieu ; en cas de décharge
rnent, les friiis de cette opération sont perçus 
d'après Ie tarif des frais accessoires du Chemin 
de fer qui l'effectue. 

Si l'expéditeur prescrit de renvoyer ou de 
réexpédier la surcharge, elle est traitée comme 
un envoi isolé. 

Conclusion du contrat de transport. Duplicata de 
la lettre de voiture. 

Art. 8. § 1. - Le contrat de transport est 
conclu dès que la gare expéditrice a accepté 
au transport la marchandise avec la lettre de 
voiture. La gare expéditrice constate l'accep
tation en apposant sur la lettre de voiture son 
timbre portant la date de l'acceptation. 

§ 2. - L'apposition du timbre doit avoir 
lieu immédiatement après la remise de la tota
lité de !'envoi faisant l'objet de la lettre de voi
ture et Ie paiement des frais que l'expéditeur 
prend à sa charge. Cette apposition doit avoir 
1 ieu en présence de l'expéditeur si ce dernier 
Ie dernande. 

§ 3. - Après l'apposition du timbre, la lettre 
de voiture fait preuve du contrat de transport. 

f 4. - Toutefois, en ce qui concerne les mar
chandises dont Ie chargement incombe à l'ex
péditeur en vertu des prescriptions des tarifs 
ou des conventions passées avec lui, lorsque de 
telles conventions sont autorisées à la gare 
expéditrice, les énonciations de la lettre de voi 
ture relatives soit au poids, soit au nombre 
des colis, ne font preuve contre Ie Chernin de 
fer que si la vérification de ce poids et du nombre 
des colis a été faite par le Chemin de fer et con
statée sur la lettre de voiture. 

§ 5. - Le Chemin de fer est tenu de certifier 
la réception de la marchandise et la date de 
l'acceptation au transport sur le duplicata dé 
la lettre de voiture qui doit lui être présenté 
par l'expéditeur en même temps que la lettre 
de voiture. 

Ce duplicata n'a la valeur ni de la lettre de 
voiture accompagnant !'envoi, ni d'un con
naissernent. 

Bases pour le calcul des prix de transport. Tarifs 
et itinéraires. 

Art. 9. § 1. - Les prix de transport et les 
frais accessoires sont calculés conformément 
aux tarifs légalement en vigueur et dûment 
publiés dans chaque Etat. Ces tarifs doivent 
contenir toutes les indications nécessaires pour 
le calcul des prix de transport et des frais ac
cessoires et spécifier, Ie cas échéant, les con
ditions dans lesquelles il sera tenu compte du 
change. 

§ 2. - Les tarifs doivent faire connaître 
toutes les conditions spéciales aux divers trans
ports, et notamment la vitesse à laquelle ils 
s'appliquent. Si, pour toutes les marchandises 
ou pour certaines d'entre elles, ou pour certains 
parcours, un Chemin de fer a une tarification 
ne comportant qu'une seule vitesse, cette 
tarification peut être appliquée aux transports 
effectués tant avec lettre de voiture blanche 
qu'avec lettre de voiture à bandes rouges, sous 
les conditions de délai de livraison qui résultent 
pour chacune de ces lettres de voiture des 
dispositions des articles 6, § 4, et, 11. 

Les tarifs doivent être appliq ués à tous les 
intéressés d'une manière uniforme. Leurs con
ditions sont valables pourvu qu'elles ne soient 
pas contraires à la présente Con vention ; sin on 
elles sont considérées comme nulles et non 
avenues. 

§ 3. - a. Si l'expéditeur a prescrit sur la 
lettre de voiture l'itinéraire à suivre, les frais 
de transport sont calculés par eet itinéraire. 

La désignation des gares ou doivent s'effec
tuer les formalités exigées par les douanes, 
octrois, antorités fiscales ou de police et autres 
autorités administratives équivaut à une pres
cription d'i tinéraire. 

b. Si l'expéditeur a prescrit dans la lettre 
de voiture seulement les tarifs à appliquer, Je 
Chemin de fer applique ces tarifs, en tant que 
la prescription suffit à déterminer les gares 
entre lesquelles les tarifs revendiqués devront 
être appliqués. Le Chemin de fer choisit parmi 
les i tinéraires sur lesq uels ces tarifs sont vala
bles au jour de la conclusion du contrat de trans
port l'itinéraü-e qui lui paraît Ie plus avanta
geux pour l'expéditeur. 

c. Si l'expéditeur a prescrit dans la lettre 
de voiture le paiement à l'ävance du port jus
qu'à une station intermédiaire, dans les con
ditions prévues à l'article 17, § 1, Ie Cbemin 
de fer choisit parmi les itinéraires qui passent 
par la dite station intermédiaire celui qui lui 
paraît Ie plus avantageux pour l'expéditeur. 
Les frais de transport sont calculés par l'iti
néraire choisi par le Chemin de fer. 

d. Si, dans les cas prévus sous les lettres 
a et c ci-dessus, il existe un tarif international 
entre la gare expéditrice et la gare destinataire 
sur l'itinéraire revendiqué sous la lettre a ou 
entre la gare expéditrice et celle indiquée sous 
la lettre c, ce tarif est appliqué, pourvu qu'au 
moment de l'expédition, son application ne soit 
pas subordonnee à des conditions qui ne se
raient pas remplies. 

e. Si les indications données par l'expédi
teur ne suffisent pas à déterminer complètement 
l'itinétaire ou les tarifs, ou si certaines de ces 
indications sont incompatibles, le Chemin de 
fer choisit l'itinéraire ou les tarifs qui lui parais
sent les plus avantageux pour l'expéditeur. 
Il se conforme toujours aux indications de la 
lettre de voiture en ce qui concerne les gares 
visées sous la lettre a, alinéa 2, et, autant que 
possible, aux autres prescriptions de l'expé
diteur .. 

Toutefois, s'il existe un tarif direct inter
national entre la gare expéditrice et la gare des
tinataire, ce tarif est appliqué pourvu que 
l'itinéraire qu'il détermine observe, Ie cas 
écbéant, les prescriptions de la lettre de voiture 
concernant les gares visées sous la lettre a, 
alinéa 2, et que son application ne _soit pas 
subordonnée à d'autres conditions qui ne 
seraient pas remplies. 

/. Dans tous les cas prévus ci-dessus, les 
délais sont calculés par l'itinéraire revendiqué 
par l'expéditeur ou choisi par le Chemin de fer. 

g. Le Chemin de fer ne peut, hors les cas 
visés à l'article 5, § 5, et à l'article 23, § l, 
effectuer Ie transport par une autre voie que 
l'itinéraire indiqué par l'expéditeur qu'à Ia 
condition: 

1 °. que les frais de transport et les délais de 
livraison ne seront pas supérieurs aux frais et 
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délais calculés par l'itinéraire que l'expéditeur 
avait indiqué ; 

2°. que les formalités exigées par les douanes, 
octrois, autorités fiscales ou de police et autres 
autorités administratives auront toujours lieu 
aux stations désignées par l'expéditeur. 

L'expéditeur est avise que Ie transport a lieu 
par une voie autre que celle qu'il a prescrite. 

h. Dans les cas visés aux points b, c et e 
(alinéa 1) du présent paragraphe, Ie Chemin de 
fer n 'est responsable d'un dommage résultant 
du choix cle l'itinéraire ou des tarifs qu'en cas 
de dol ou de faute lourde. 

§ 4. - Tl n'est perçu au profit des Chemins 
de fer, en sus des taxes de transport et des 
divers frais accessoires prévus par les tarifs, 
aucune somme autre que les depenses faites 
par eux, telles que droits de sortie ou d'entrée, 
frais de camionnage d'une gare à l'autre non 
indiqués par Ie tarif, frais de réparations à 
!'emballage extérieur ou intérieur des mar
chandises nécessaires pour en assurer la con
servation et autres dépenses analogues. Ces 
dépenses doivent être dûment constatées et 
décomptées à part sur la lettre de voiture, à 
laq uelle les pièces justificatives doivent être 
jointes. Quand le paiement, de ces dépenses 

-incombe à l'expéditeur, les pièces justificatives 
ne sont pas livrées au destinataire avec la lettre 
de voiture, mais elles sont remises à l'expédi
teur avec Ie compte des frais, comme il est dit 
à l 'article 17. 

lnt,erdiction de traités particuliers. 

Art. 10. Tout traité particulier qui aurait 
pour effet d 'accorder à un ou plusieurs expé
diteur~ une réduction sur les prix des tarifs est 
formellement interdit et nul de plein droit. 

Toutefois, sont autorisées les réductions de 
prix dûment publiées et, également äccessibles 
à t-ous aux mêmes conditioDs, ainsi que celles 
qui sont accordées soit pour Ie service du Che
min de fer, soit pour Ie service des administra
tions publiques, scit au profit d'oeuvres de 
bienfaisance. 

Délais de livraison. 

Art. 11. § 1. - Les délais de livraison ne 
doivent pas dépasser les maxima suivants : 

a. pour la grande vitesse: 
1°. délai d'expédition . . . . 1 jour; 
2°. délai de transport, par frac-

tion indivisible de 250 kilomè
tres de distances d'application 
des tarifs . . . . . . . 1 jour ; 

b. pour la petite vitesse : 
1 °. délai d' expédi tion . . . . . 2 jours ; 
2°. délai de transport, par frac-

tion indivisible de 250 kilo
mètres de distances d'appli-
cation des tarifs . . . . . . 2 jours. 

§ 2. - Lorsque !'envoi emprunte plusieurs 
réseaux reliés par rails, Ie délai de transport 
est calculé sur la distance totale entre Ia gare 
e:,qiéditrice et la gare destinataire; le délai 
d'expédition n'est compté ciu'une seule fois, 
que! que soit Ie nombre des reseaux empruntés. 

§ 3. - Les lois et règlements de chaque Etat 
déterminent dans quelle mesure les Chemins 
de fer soumis à leur autorité ont la faculté de 

fixer des délais supplémentaires dans les cas 
suivants: 

a. pour les transports qui empruntent: 
soit la roer ou les voies navigables intérieures 

par bac ou par bateau, 
soit une route ne comportant pas de voie 

ferreée, 
soit certains raccordements reliant deux 

ligues d'un m ême réseau ou deréseaux différents, 
soit une ligue secondaire, 
soit une ligPe dont les rails n'ont pas l'écar

tement normal ; 
b. à !'occasion de circonstances extraor

dinaires de nature à déterminer : 
soit un développement anormal du tralie, 
soit des difficultés anormales pour l'exploi

tat-ion. 
Les délais supplémentaires doivent dans toua 

les cas être fixés en jours. 
§ 4. - Les délais supplémentaires motivés 

par les circonstances mentionnées sous la 
lettre a du § 3 ci-dessus cloivent figurer dans 
les tarifs. 

Les délais supplémentaires prévus sous la 
lettre b du § 3 doivent être publiés et ne peu
vent entrer 'en vigueur avent leur publication. 

§ 5. - Le délai de livraison prend cours à 
partir de l'heure de minuit après l'acceptation 
au transport de la marchandise, prévue à l 'ar-
ticle 8, § 1. · 

§ 6. - Le délai est observé si, avant son 
expiration, la marchandise est r emise ou son 
auivée notifiée soit au destinataire, soit à la 
personne autorisée à la recevoir en vertu des 
règlements du ChP.min de fer qui doit effectuer 
la livraison. Les lois et r èglements de chaque 
Etat déterminent les formes dans lesciuelles la 
remise de la lettre d'avis est constatee. 

Pour les envois qui ne sont pas livrés à do
micile par Ie Chemin de fer et qui ne doivent 
pas faire l'objet d' un avis d'arrivée, Ie délai de 
livraison est observé si, avant son expiration, 
la marchandise e~t à la disposition du destina
taire, à la gare destinataire. 

§ 7. - · Les délais de livraison cessent de 
courir pendant tout Ie séjour qu 'entraine l'ac
complissement des formalités e:rigées par les 
douanes, octrois, autorités fiscales ou de police 
et autres autorités administratives, ainsi que 
pendant toute interruption du trafic empêchant 
temporairement de commencer ou de continuer 
Ie transport et ne r ésultant pas d 'une faute 
imputable au Chemin de fer. 

Les délais cessent également de courir pen
dant l 'exécution des opérations prévues aux 
§ § 2 et 3 de l'article 7 et pendant la durée d'un 
arrêt causé par une modification du contrat 
de transport ordonnée par l'expéditeur en vertu 
de l'article 21. 

En outre, pour Ie transport des animaux 
vivants, les délais de livraison cessent de courir 
pendant la durée : 

a. du séjour de ces animaux dans les gares
abreuvoirs; 

b. des arrêts résultant d'une mesure de 
police; 

c. de la visite vétérinaire. 
§ 8. - Pour les envois en petite vitesse, les 

défais de livraison cessent de courir les diman
ches et jours fériés légaux. 

Pour les envois en grande vitesse, lorsque le 
jour qui suit celui de l'acceptation au transport 
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est un dimanohe ou un jour férié légal ,Ie délai 
commence à courir un jour plus tard. De m ême, 
lorsque Ie dernier jour de délai de livraison est 
un dimanche ou un jour férié légal, Je délai 
n'expire que Ie lendemain. Toutefois, ces dis
positions ne 'appliquent pas aux envois de 
grande vitesse pour lesquels les gares sont 
ouver tes, soit dans Ie pays expéditeur, soit dans 
Ie pays destinata ire, les dimanches etjours fériés. 

§ 9. - Lorsque dans un Etat les lois ou les 
r èglements édictent l'interruption totale ou 
p art i e lle du transp ort en grande vi tesse des 
marchandises 1e d imanche et certains jours 
fériés légaux, les délais de livraison sont aug
mentés en conséquence. 

§ 10. - Lor que, d'apr ès les lois et r èglements 
d'un Etat , il peut être oréé des tarifs spéciaux 
ou except ionnels à prix réduits et à délais 
allongés, les Chemins de fer de eet Etat peuvent 
anssi appliquer oes t arifs à délais allongés dans 
Ie trafic international. 

Etat de la marchandise. Emballrige. 

Art . 12. § 1. - - Lorsque Ie Chemin de fer 
accepte au t ransport une marchandise présen
tant des signes manifestes d'avarie, il peut 
exiger que l'état de cette marohandise fasse 
l'objet d'une ment ion spéciale sur la lettre de 
voiture. 

§ 2. - Lorsque la nature de la marchandise 
exige un emballage, l'expéditeur doit l'emballer 
de telle sor te qu'elle soi t préservée de perte 
totale ou partielle et d'avarie en cours de t rans
port et ne risque pas de por ter dommage aux 
personnes, au materie! ou aux autres marchan
dises. 

L'emballage doit , d'ailleurs, être conforme 
aux prescriptions des tarifs et règlements du 
Chemin de fer expéditeur. 

§ 3. - Si !'expediteur ne s'est pas conformé 
aux prescript ions du paragraphe 2, Ie Chemin 
de fer peut, soi t refuser !'envoi, soi t exiger que 
l'expéditeur reconnaisse, sur la lett re de voi
t ure, !'absence d'emballage ou l'état défec
tueux de !'emballage, en donnant une descrip-
t ion exacte de celui-ci. · 

§ 4. - L'expéditeur est responsable .des con
séquences de !'absence d 'emballage ou de sou 
état défectueux ainsi reconnus sur la lettre de 
voit ure, de m ême que des vices non apparents 
de !'emballage. Tous les dommages qui en 
résultent sont à la charge de l'expéditeur qui, 
Ie cas échéant , doit indemniser Ie Chemin de 
fer du préjudice qu'il aurait subi. 

L 'expéditeur est aussi responsable des défec
tuosités apparentes de !'emballage non recon
nues sur la lettre de voiture si la preuve de ces 
défectuosités est faite par le Chemin de fE>r. 

§ 5. - Lorsqu'un expéditeur a l 'habitude 
d 'expédier, de la même gare, des marchandises 
de m ême nature nécessitant un emballage, et 
de les remettre, soit sans emballage, soit sous 
Ie m ême emballage défeo tueux, il peut se dis
penser de satisfaire pour chaque expédition 
aux prescriptions du paragraphe 3, en déposant 
dans cette gare une déclaration généralè con
forme au modèle constituant ]'Annexe III à 
la présente Convention. Dans ce cas, la lettre 
de voiture doit contenir mention de la déclara
tion générale remise à la gare ex.1;1édit rice. 

§ 6. - Sauf exception expressement prévue 

dans les tatifs, l 'expéditeur est t enu de munir 
les colis de détail (charges incomplètes) de mar
ques extérieures claires et indélébiles, ne per
mettant aucune confusion et concordant par
fai tement avec celles qui sont indiquées sur la 
lettre de voiture. n est tenu, en out re, d 'appo er 
sur chaq ue colis de détail une étiq uette indi
q uant en caractères indélébiles la gare destina
taire. Le nom et l'adresse du destinataire doi
vent être également inscdts, si cela est prescrit 
par Ie r èglement applicable au chemin de Ier 
expé diteur, soit à cfécouvert, soit s ous un repli 
de l'•füquette qui ne serait ouvert qu 'à défaut 
de la lettre de voiture. 

Les anciennes inscriptions on étiquettes doi
vent être oblitérées ou en levées par 11expédi
teur. 

§ 7. - Sauf exception expressément prévue 
dans les t arifs, ne sont pas transportés autre
ment que par wagons complets les objet s fra
giles ( tels que la verrerie, la porcelaine, la poterie ), 
Tes objet s qui s'éparpilleraient dans les wagons 
(tels que les noix, les fruits, les fourrages, les 
pierres), ainsi que les marchandises qui pour
raient salir on détériorer les autres colis (teUes 
que Ie charbon, la chaux, la oendre, les t erres 
ordinaires, les t erres à couleur), à moins que 
ces marchandises ne soient emballées ou fice
lées de t elle sorte qu'elles ne puissent se briser, 
se perdre, salir ou détériorer d 'autres colis. 

Pièces à fo1trnir pour l'accomplissement des 
formalités exigées par les douanes, octrois, auto
rités fi,scales, de police et au.tres autorités ad-

ministratives. Fermeture douanière. 

Art . 13. § 1. - L'expéditeur est tenu de 
joindre à la let tre de voiture les pièces qui sont 
nécessaires à l'accomplissement des formalités 
à remplir, avant la Hvraison de la marchandise 
au destinataire, vis-à-vis des douanes, octrois, 
a utorités fiscales ou de police et aut res au 
torités administratives. Ces pièces doivent 
concerner uniqnement les marchandises faisant 
l'objet d'une même lettre de voiture, à moins 
que les prescriptions administratives ou les 
t arifs n'en disposent autrement. 

Lorsque · des pièces de ce genre ne peuvent 
être jointes à la lettre de voiture parce qu 'elles 
sont déposées à une gare frontière. la lettre de 
voiture doit contenir l'indication précise de 
l'endroit ou elles sont déposées. 

§ 2. - Le Chemin de fer n'eRt pas t enu d 'exa
miner si les pièces fournies sont exactes et 
suffisantes. 

L'expéditeur est responsable envers Ie Che
min de fer de tous dommages qui pourraient 
résulter de ]'absence, de l'insuffisance ou de 
l'ir régularité de ces pièces, sauf Ie cas de faute 
de la part du Chemin de fer. 

Le Chemin de fer est responsable, confor
mément aux dispositions du titre III, des con
séquences de la perte des pièces mentionnées sur 
la lettre de voiture et jointes à cette lettre de 
voiture comme il est dit à l'article 6, § 6, 
lettre /. 

§ 3. - L'expéditeur est t enu de se conformer 
aux prescriptions douanières au sujet de !'em
ballage et du bachage des marchandises. Le 
Chemin de fer peut refuser les envois <lont la 
fermeture douanière est endommagée ou défec
tueuse. 
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C H A P I T R E II. 
Exécution du contrat de transport. 

Remise au transport et chargement des marchan
dises. 

Art. 14. § 1. - La remi eau transport des 
marchandises est régie par les lois et règlements 
en vigueur à la gare expéditrice. 

§ 2. - Le c'hargement incombe soit au Che
min de fer, soit à l'expéditeur. selon les pres
criptions en vigueur à la gare expéditrice, à 
moins que la. présente Convention ne renferme 
d'a.utre dispositions ou que la lettre de voiture 
ne mentionne un accord spécia.l conclu entre 
l'expé~ur et Ie Chemin de fer. 

§ 3. - Les marchandises doivent être trans
portées soit en wagons couverts, soit en ·wagons 
découverts, soit en wagons spéciaux aménagés, 
soit en wagons découverts bachés, selon les 
indications des tarifs directs internationaux, 
à moins que la présente Convention ne contienne 
d'autres prescriptions à eet égard. S'il n'y a. 
pas de tarifs directs internationaux ou s'ils ne 
contiennent pas de dispositions à ce sujet, 
les prescriptions en vigueur à la ga.re expé
ditrice font règle pour tout Ie parcours. 

Forma.lités exigées par les douanes, octrois, 
autorités fiscoles ou de police et autres autorités 

administratives. 
Art. 15. § 1. - En cours de route, les for• 

malités exigées par les douanes, octrois, auto
rités fi cales ou de police et autres autorités 
acl ministratives sont remplies par Ie Chemin 
de fer. Celui-ci est libre, sous sa propre respon
sa.bilité, de confier ce soin à un commissionnaire 
oude s'en charger lui-même. Dans l'un et l'autre 
cas, Ie Chemin de fer assume les obligations d'un 
commi sionnaire. 

Toutefois, l'expéditeur peut, soit par lui
même, soit par un mandataire désigné dans la 
lettre de voiture, assister aux opérations pré
vues à l'alinéa ci-dessus pour fournir tous ren
seignements et présenter toutes observations 
utiles, sans qu'en résulte pour lui Ie droit de 
prende possession de la marchandise ou d'effec
tuer les opérations. 

Si !'expediteur a ;prescrit, pour l'accomplisse• 
ment des formalités exigée par les douanes, 
octrois, autorités fiscales ou de police ou autres 
a.utorités administratives, un mode de procéder 
qui ne peut pas être admis, Ie Chemin de fer 
opère de la façon qui lui paraît la plus favorable 
aux intérêts de l'ayant droit et fait connaître 
à l'expéditeur les mesures prises. 

§ 2. - Lorsque la gare destinataire est pourvue 
d'un bureau de douane, si la lettre de voiture 
prescrit Ie dédouanement à l'a.rrivée ou si, 
en !'absence de cette prescription, la marchan
dise arrive à destination sous régime de douane, 
Ie destinataire a Ie droit d 'accomplir, à la gare 
destinataire, les formalités de douane. S'il use 
de ce droit, il doit acquitter au préalable les 
frais grevant !'envoi et retirer la lettre de 
voiture. 

Si les formalités de douane ne sont remplies 
ni par Ie destinataire, ni par Ie mandataire de 
l'expéditeur dans un délai fixé par les r ègle
ments en vigueur à la gare destinataire, Ie 
Chemin de fer peut, tant que la lettre de voi
ture n'a pas été retirée par le destinataire. 
procéder comme il est dit au § 1. 

lÁ.vra-ison. 
Art. 16. § 1. - Le Chemin de fer est tenu 

de livrer au destinataire, à la gare destinataire 
indiquée par l'expéditeur, la lettre de voiture 
et la marchandise contre quittance et paiement 
du montant des créances résultant de la lettre 
de voiture. 

L'acceptation de la marchandise et de la 
lettre de voiture oblige Ie destinataire à payer 
au Chemin de fer Ie montant des créances résul
tant de la lettre de voiture. 

§ 2. - La livraison des marchandises, ainsi 
que l'obligation éventuelle du <'bemin de fer 
de remettre la marchandise au domicile du 
destinataire, soit dans la localité ou est située 
.a gare destinataire soit da.ns, une autre localité, 
sont réglées conformément aux lois et règlements 
applicables au Chemin de fer chargé de la 
livraison. 

§ 3. - Après l'arrivée de la marchandise à 
la gare destinataire, Ie destinataire a Ie droit de 
demander au Chemin de fer de lui remettre la 
lettre de voiture et de lui livrer la marchandise. 
Si la marchandise n'est pas arrivée à l'expiration 
du délai prévu à article 30, § 1, Ie destinataire, 
qu'il agisse dans sou propre intérêt ou daPs 
l'intérêt d'autrui, est autorisé après l'expira
tion de ce délai, à faire valoir en son propre 
nom, vis-à-vis du Chemin de fer, les droits 
résultant du contrat de transport, à eondition 
d 'exécuter préalablement les obligations que ce 
contrat lui impose. 

Paiement des fra:s de transport. 
Art. 17. § l. - I es frais de transport et 

autres frais que !'expediteur n 'a pas pris à sa 
charge en vertu de la lettre de voiture sont 
considérés co=e mis à la charge du destina
taire. L'expéditeur peut payer, à titre d'affran
chissement, soit cPrtaine frais déterminés, soit 
les frais de transport jusqu'à un point frontière 
ou une gare frontière quelconque, selon les tarifs 
appliqués; exceptionnellement, des tarifs ou 
des accords entre Chemins de fer pourront 
autqriser l'affranchissemeut jusqu'à certaines 
gares autres que les gares frontières. 

L'expéditeur doit indiquer, dans la lettre de 
voiture, sous la rubrique à ce destinée, les frais 
qu'il prend à sa charge, sous la forme ei-après: 

a. si l'expéditeur prend à sa charge les frais 
de traPsport ainsi que tous les autres frais qui, 
d'après les r èglements et JP, tarif, peuvent être 
mis en compte par la g~re expéditrice ,y com
pris évertuellement les taxes supplémentaires 
pour déclaration d'intérêt à la livraison prévues 
à l'article 35 ei-après et les taxes pour débours 
et pour remboursements, il l'indique par Ie 
mot "franco" ; 

b. si l'expéditeur prePd à sa charge d'autres 
frais que ceux qui sont compris sous la lettre 
a ci-dessus, il l'incli9.ue par les mots "franco de 
port et de ..... ( designation exacte de !a taxe 
ou des taxes qu'il veut pa.ver"). 

La mention ;,franco de douane" signifie- que 
l'expéditeur aura à payer les droits et les frais 
de douane à percevoir par les bureaux de dou
ane, ainsi que les frais de dédouanement à 
percevoir par Ie Chemin de fer ; 

c. si l'expéditeur prend à sa charge les frais 
de toute nature, meme ceux qui se produi
raient après l 'aceeptation de la marchandise au 
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transport, il l'indique par les mots "franco de 
tou frais"; 

d. si l'expéditeur ne prend à sa charge qu'une 
ou plusieur des taxe, comprises sous la lettre 
a ei-de us, il l'indique par les mot "franco 
de ..... (désignation exacte de la taxe ou des 
taxe qu'il veut payer)"; 

e. si l'expéditeur prend à sa charge Jes frai 
de transport jusqu'à un point frontière, ou une 

·gare fronti/>re, ou exceptionnellement jusqu'à 
une i;:are désignée autre qu'une gare frontière, 
il l ' rndique par les mots "franco jusqu'àux 
frontière", ou .,franco jusqu'à x". 

Il e,,t permis d'inscrire à la fois, dans la lettre 
de voiture, plusieurs mentions concernant 
l'affranchissement qui se complètent l'nne 
l'autre, par exemple "franco de port et franco 
de douane", cu "franco jusqu'à x frontière et 
franco de douane". 

§ 2. - Le Chemin de fer expéditeur peut 
exiger !'avance des fraiR de transport, lorsq_u'il 
s'agit d'envois qui, d 'après son appréciat1on, 
sont sujets à prompte détérioration ou qui, à 
cause de leur valeur minîme ou de leur nature, 
Il(' lui garantisst-nt pas RuffisammPnt les frais de 
transport. 

§ 3. - Si -l'expéditeur prend à sa charge Ie 
montant de tout ou partie des frais et si ce 
mnntant ne peut pas être fixé exactement au 
moment de la remise au transport, Ie Chemin 
de fer peut exiger, à titre de garantie, Ie dérót 
contre reçu d'une somme représentant appro
ximativement les frais . Ces frais sont portes par 
les gares de réinscription successives sur un 
bulletin d'affranchissement qui accompagne 
!'envoi jusqu'à destination et qui est renvoyé 
à la gare ex:péditrice dans les deux mois qui 
suivent l'exprration du délai de livraison. 

D ès réception du bulletin d'afiranchi ement 
Ie r èglement du compte est effectué et le reçu 
du dépót est remplacé par un compte de frais 
dressé d'après les indications de ce bulletin. 

Le bulletin d'affranchissement est établi con
formément au modèle constituant !'Annexe IV 
à la présente Convention. 

§ 4. - La gare expéditrice doit spécifier, tant 
dans Ie duplicata que dans la lettre dfl voiture. 
les frais perçus en port payé. 

A pplication irrégulière du tari/. 

Art. 18. § l. - En cas d 'applicatiou irré
gulière du tarif ou d'erreur dans la détermina
tion des frais de transport et des frais divers, 
la différence en plus ou en moins devra être 
remboursée. 

§ 2. - Les clifférences en plus constatées par 
Ie hemin de fer doivent être portées d'office 
à la connaissance de l'intéressé lorsqu 'elles 
dépassant 0 fr. 50 par lettre de voiture, et Ie 
règ lement doit en être opéré Ie plustót po sible. 

§ 3. - Le paiement au Chemin de fer des 
différences en moins incombe à l'expéditeur si 
la lettre de voiture n 'est pa-s retirée. Lorsque 
la lettre de voi ture a été acceptée par Ie de -
tinataire, l'exr,déiteur n'est tenu au paiement 
d 'une clifférence en moins que dans la mesure 
ou elle porte sur res frais q u 'i I a pris à sa charge 
en vertu de la mention d'affranchissement ins
crite par lui sur la lett,re de voiture; Ie com
plément de la différence est à la charge du de -
tinataire. 

§ 4. - Les sommes dueR en vertu du présent 

article sur une lettre de voiture portent intérêt, 
à six pour cent lorsqu'elle dépassent dix francs. 
Ces intérêts courent du jour de la róclamation 
administrative prévue à l'articlt- 40 ou, s'il n'y 
a pas eu rl.e réclamation, du jour de la demande 
en justice. 

Remboursements et débours. 
Art. 19. § 1. - L'expéditeur peut grever son 

envoi d'un remboursement, jusqu'à concur
r en ce de la valeur de la marchandis . Le mon
tant du remboursement doit être exprimé dans 
la monnaie du pays de départ ; Ie tarifs peuvent 
prévoir des exception . 

§ 2. - Le Chemin de fer n'est tenu de payer 
Ie remboursement à l'expéditeur qu'autant que 
Ie montant en a été versé par Ie destinataire; 
Ce montant doit être mis à la dispo ition de 
l'expéditeur dans Ie délai de trois mois à partir 
de ce versement; en cas de retard, des intérêt 
à six ;.iour cent sont dus à da ter de l'expiration 
du delai. 

§ 3. - Si la marchand ise a été livrée au des
tinataire sans encaissement préalable du rem
boursement, Ie Chemin de fer est tenu de payer 
à l'expéditeur Ie montant du dommage jusqu'à 
concurrence du montant du remboursement, 
sauf son recours cont re Ie destinataire. 

§ 4. - L'envoi contre remboursement donne 
lieu à la perception d'une taxe à déterminer 
par les hrifs; cette taxe est due lors même 
que Ie remboursement est annulé ou réduit par 
une modification du contrat de transport 
(article 21, § 1). 

§ 5. - Les débours ne sont admis que d 'après 
les dispositions en vigueur à la gare expéditrice. 

Obligations du Ghemin de /er destinataire. 
Art. 20. Le Chemin de fer destinataire est 

tenu d'opérer Ie recouvrement de la totalité des 
créa nces résultant du contrat de transport, 
notamment des frais de transport, des fra.is 
divers, de ceux de douane, des remboursements 
et autres sommes qui pourraient grever lamar
chandise. Il opère ces recouvrements tant pour 
son compte que pour celui des Chemins de 
fer précédents ou des autres intéressés. 

C H A P I T R E III. 

Modification du contrat de transport. 

Droit de 11Wdifier le contrat de trans port. 

Art. 21. § 1. - L'expéditeur a seul Ie droit 
de modifier Ie contrat de transport, soit en 
retirant la marchandise à la gare expéditrice, 
soit en l'arrêtant en cours de route, soit en 
ajournant sa livraison, oit en la faisant livrer 
au lieu de destination ou en tout autre point 
itué en deçà ou au delà, au destinataire indiqué 

sur la lettre de voiture ou à. une autre personne, 
soit enfin en ordonnant son retour à la gare 
expéditrice. 

Le Chemin de fer a en outre la faculté d 'ac
cepter, à la demande de l'expéditeur, des mo
difications au contrat tendant à l'établissement, 
à l'augmentation, à la diminution ou au re
trait d'un remboursement ou bien à l'affran
chissement des envois : ces modifications sont 
admises par Ie Chemin de fer sans aucune 
garantie pour leur exécution. 
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D'autres modifications que celles qui sont 
énumérées ci-dessus ne sont admises en aucun 
cas. 

Les modifications au contrat de transport 
ne doivent jamais avoir pour effet de .diviser 
!'envoi. 

§ 2. - Les modifications an contrat mention
nées cÎ-dessus doivent être données au moyen 
d'une déclaration écrite, signée par l'expéditeur 
et conforme au formulaire constituant !'Annexe 
V à la présente Convention. 

Cette déclaration doit être répétée sur Ie 
du-plicata de la lettre de voiture, qui sera 
présenté en même temps a u Chemin de fer et 
rendu par ce dernier à l'expiditeur. Le Chemin 
de fer qui se sera conformé aux ordres de l'ex
péditeur sans exiger la présentation de ce 
duplicata sera responsable du préjudice causé 
par ce fait au destinataire à qui ce duplicata 
aurait été remis par l'expéditeur . · 

Quand l'expéditeur demande l'augmentation, 
la diminution ou Ie retrait d'un remboursement, 
il doi.t produire Ie titre qui lui a été primitive
ment délivré. En cas d'augmentation ou de 
diminution du remboursement, ce titre est, 
après rectification, rendu à l 'intéressé; il est 
retiré des mains de ce dernier en cas de retrait 
du remboursement. 

Toute modification au contrat ordonnée par 
l'expéditeur sous des formes autres que celles 
qui sont prescrit,es ci-dessus est nulle et non 
avenue. 

§ 3. - Le Chernin de fer ne donne suite aux 
modi.fications de contrat ordonnées par.l'expédi
teur que lorsqu'elles sont transmises par l'in
termédiaire de la gare expéditrice. 

Si l'expéditeur Ie demande, la gare destina
taire ou la gare d'escale est prévenue, à ses 
frais, par un télégramme émanant de la gare 
expéditrice et confirmé par une déclaration 
écrite. Dans ce cas, la gare destinataire ou la 
gare d'rscale doit s'abstenir soit de remettre 
la lettre de voiture, soit de Fvrer la marchan
dise au destinataire, soit enfin de procéder à 
la réexpédition de !'envoi jusqu'à ce qu'elle 
ait reçu la déclaration écrite. 

§ 4. - Le droit de modifier Ie contrat de 
transport s'éteint, même si l'expéditeur est 
muni du duplicata de la lettre de voiture, lots
que la lettre de voiture a été remise au desti
nataire, ou lorsque celui-ci a fait valoir le droit 
résultant du contrat de transport conformément 
à l 'article 16, § 3. A partir de ce moment, Ie 
Chemin de fer doit se conformer aux ordres du 
destinataire, sous peine tl' être responsa bie 
envers lui des conséquences de leur inexécution 
dans les conditions déterminées au titre III. 

Exéwtion des modifications apportées au contrat 
de transport. 

Art. 22. § 1. - Le Chemin de fer ne peur ni se 
refnser à l'exécution des ordres dont il est fait 
mentionaupremieralinéadu § 1 de l'article 21, ni 
apporter des retards ou des changements dans 
cette exécution, sauf dans les cas ei-après : 

a. l' exécution n'est plus possible au moment 
ou les ordres parviennent au Chemin de fer ; 

b. l'exécution est de nature à troubler Ie 
service régulier de l'exploitation; 

c. l'exécution est en opposition, lorsqu'il 
s'agit d'un changement de la gare destinataire, 
avec les loi s et règlements en vigueur dans les 

Etats à emprunter notamment au point de 
vue des prescriptions des douanes, octrois, 
autorités fiscales oude police et autres autorités 
administratives ; 

d. la valeur de la marchandise, lorsqu'il 
s'agit d'un changement de la gare destinataire, 
ne couvre -pas, selon toute prévision, tous les 
frais du transport dont cette marchandise sera 
grevée à l'arrivée à sa nouvelle destination, à 
moins que Ie montant de ces frais ne soit payé 
ou garanti immédiatement. 

Dans les cas visés ci-dessus, l'expéditeur est 
avisé Ie plus tót possible des empêchements 
qui s'opposent à l'exécution de ses ordres. 

Si Ie Chemin de fer n 'est pas à même de pré
voh à !'avance ces empêchements, l'expéditeur 
supporte toutes les con séquen ces résultant du 
commencement d'exécution donné à ses ordres. 

§ 2. - Si l'expéditeur a prescrit de livrer la 
marchandise à une gare intermédiaire, Ie port 
est perçu jusqu'à cette gare d'après les tarifs 
applicables entre la gare expéditrice et la 
susdite gare intermédiaire. · . 

Si l'expéditeur a prescrit Ie renvoi à la gare 
expéditrice, Ie port est calculé:: 1° jusqu'à la 
gare ou Ie transport a été arrêté, d'après les 
tarifs applicables entre cette gare et la gare 
expéditrice ; 2° depuis la gare de réexpédition 
jusqu'à Ja gare expéditrice, d'après les tarifs 
applicables pour ce parcours. 

Si l'expéditeur a prescrit la réexpédition à 
une autre gare, Ie port est calculé : 1 ° jusqu'à 
la gare ou Ie transport a été arrêté, d'après les 
tarifs applicables entre cette gare et, la gare 
expéditrice; 2° depuis la gare de réexpédition 
jusqu'à la nouvelle gare destinataire, d'après 
les t arifs applicables entre ces deux dernières 
gares. 

§ 3. - Le Chemin de fer a droit au rembour
sement des frais résultant de l'exécution des 
ordres mentionnés au § 1 de l'article 21, à 
moins que ces frais n 'aient en pour cause une 
faute commise par lui. 

Empêchements au transrort. 
Art. 23. § 1. - Lorsqu'un transport est 

empêché ou interrompu, il appartient au Che
min de fer de décider s'il convient, dans l'in
térêt de l'expéditeur, de lui demander des 
instructions, ou bien s'il est préférable de 
transporter d'office la marchandise en modifiant 
l'itineraire. Le Chemin de fer est fondé à récla
mer Ie prix du transport par cette autre voie 
et dispose des délais correspondants, même 
s'ils sont plus élevés que par l'itinéraire primitif, 
à moins que Ie Chemin de fer ne soit en faute. 

§ 2. - S'il n'y a paA d'autre voie de transport, 
Ie Chemin de fer demande des instructions à 
l'expéditeur ; toutefois cette demande n'est pas 
obligatoire pour Ie Chemin de fer dans Ie cas 
d 'empêchement temporaire résultant des cir
constances prévues à l 'article 5, § 5. 

§ 3. - L'expéditeur avisé d'un emp êchement 
au transport peut résilier Ie contrat, à charge 
par lui de payer au Chemin de fer, suivant Ie 
cas, soit Ie prix du transport pour Ie parcours 
déjà effectué, soit les frais préparatoires au 
transport, ainsi que tous ceux qui sont prévus 
par les tarifs, à moins que Ie Chemin de fer ne 
soit en faute. 

§ 4. - Si l'expéditeur n'est pas en possession 
du duplicata de la lettrn de voiture, les in-
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structi ons q u 'i l donne, dans les cas prévus au 
présent article, ne. peuvent modifier ni la 
désignation du destinataire, ni le lieu de 
destination. 

§ 5. - Il n'est pas donné suite : 
a. aux instructions de l'expéditeur qui ne 

seraient pas adressées par l'intermédiaire de la 
gare expéditrice; 

b. aux demandes de renvoi d'une marchandise 
<lont la valeur ne couvre -pas, selon toute pré
vision, les frais de réexpédition, à moins que 
Ie montant de ces frais ne soit payé ou garanti 
immédiatement. 

§ 6. - Si l'expéditeur avisé d'un empêche
ment au transport ne donne pas, dans un délai 
raisonnable, des instructions exécutables, il 
sera procédé conformément anx règlements 
relatifs aux empêchements à la livraison en 
vigueur sur Ie Chemrn de fer sur lequel la mar
chandise a été retenue. 

§ 7. - Si l'empêchement au transport vient 
à cesser avant l'arrivée des instructions de 
l'expéditeur, la marchandise est dirigée sur 
sa destination sans attendre ces instructions et 
l'expéditeur en est prévenu dans Ie plus bref 
délai possible. 

Empéchements à la livraison. 
Art. 24. · § 1. - Lorsqu'il se présente des 

empêchements à la livraison de la marchandise, 
la gare destinataire doit en prévenir sans retard 
l'expéditeur par l'entremise de la gare expédi
trice et demander ses instructions. Quand la 
demande en 9, été faite dan~ la lettre de voiture, 
eet avis doit être donné immédiatement par 
télégraphe. Les frais de eet avis sont à la charge 
de la marchandise. 

Si Ie destinataire refuse la marchandise, 
l'expéditeur a le droit <l'en disposer, même s'il 
ne peut pas produire Ie duplicata de la lettre 
de voiture. 

Si, après l'avoir refusée, Ie destinataire se 
présente pour prendre livraison de la marchan
dise, celle-ci lui est livrée, à moins que la gare 
destinataire n'ait reçu entre-temps des in
structions contraires de l'expéditeur. Avis de 
cette livraison doit être donné immédiatement 
à l'expéditeur par une lettre recommandée 
dont les frais restent à la charge de la mar
chandise. 

En aucun cas la marchandise ne peut être 
retournée à l'expéditeur sans sou consentement 
exprès. . 

§ 2. - Pour tout ce qui n'est pas prévu au 
§ 1 du présent article et sous réserve des dispo
sitions de l'article 43, le mode de procéder, 
dans Ie cas d'empêchement à la livraison, est 
déterminé par les lois et règlements en vigueur 
pour Ie Chemin de fer chargé de la livraison. 

CHAPITRE IV. 

Garantie des droits du Chemin de fer. 

Droit de gage du Ghemin de /er. 

Art. 25. § 1. - Le Chemin de fer a sur la 
marchandise les droits d'un créancier gagiste, 
pour la totalité des créances indiquées à l'ar
ticle 20. Ces droits subsistent aussi longtemps 
que la marchandise se trouve en la possession 
du Chemin de fer ou d'un tiers qui la détient 
pour lui. 

§ 2. - Les ef!ets du droit de gage sont 
réglés d'après les [()is et règlements de l 'Etat 
ou s'effectue la livraison. 

TITRE III. 

RESPONSABILITÉ DES CHEMINS DE FER. 
ACTIONS . 

C H A P I T R E P R E lVI I E R. 

Responsab!lité. 

Responsabilité collective des Ghemins 
de /er. 

Art. 26. § 1. - Le Chemin de fer qui a 
accepté au transport la marchandise, avec la 
lettre de voiture, est responsable de l'exécution 
du transport sur Ie parcours total jusqu'à la 
livraison. 

§ 2. - Chaque Chemin de fer subséquent, par 
Ie fait même de la prise en charge de la mar
chandise avec la lettre de voiture primitive, 
participe au contrat de transport, confor
mément aux stipulations de ce document, et 
accepte les obligations qui en résultent sans 
préjudice des dispositions de l'article 42, § 3, 
concernant Ie chemin de fer destinataire. 

§ 3. - La responsabilité du Chemin de fer, 
fondée sur la présente Convention, cesse à la 
gare destinataire indiq uée sur la lettre de 
voiture, même si l'expéditeur a désigné un 
autre lieu de destination. Le transport au delà 
est régi par les lois et règlements intérieurs. 

Etendue de la responsabilité. 
Art. 27. § 1. - Le Chemin de fer est res

ponsable, dans les conditions déterminées au 
présent chapitre, du dommage résultant, soit 
de la perte totale ou partielle de la marchandise 
ainsi que des avaries qu'elle subit à partir de 
l'acceptation au transport jusqu'à la livraison, 
soit des retards à la livraison. 

§ 2. - Il est déchargé de cette responsabil ité, 
en cas de perte totale ou partielle ou d'avarie 
s'il prouve que Ie dommage a eu pour cause 
une faute de l'avant droit, nn ordre de celui-ci 
ue résultant pàs d 'une faute du Chemin de 
fer, un vice propre de la marchandise (détériora
tion intérieure, déchet , coulage ordinaire, etc.), 
ou un cas de force majeure. 

§ 3. - Il est déchargé de la responsabilité 
pour Ie dommage résultant du reta,rd à la 
livraison, s'il prouve que Ie retard a eu pour 
cause des circonstances que Ie .Chemin de 
fer ne pouvait pas éviter et auxquelles il ne 
dépendait pas de lui de remédier. 

Restrict,ions à la resvonsabilité en cas de dommages 
pouvant résulter de certaines eaus es. 

Art. 28. § 1. - Le Chemin de fer n'est pas 
responsable des dommages qui résultent d'une 
ou de plusieurs des causes ei-après : 

a. dangeF inhérent au transport en wagons 
découverts, pour les marchandises qui auront 
été transportées de cette wanière en vertu, 
soit des prescriptions de tarifs, soit des con
ventions passées avec l'expéditeur et mention
nées dans la lettre de voiture ; 

b. <langer résultant soit de !'absence d'em
ballage, ~oit des défectuosités de !'emballage, 
pour les marchandises exposées par leur nature 
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à des déchets ou avaries q uand elles ne sont 
passemballées; 

c. danger inhérent aux opératons de char
gement ou de déchargement ou résultant d'un 
chargement défectueux, pour les marchandises 
cbargées par l'expéditeur ou déchargées par 
le destinat aire, en vertu soit des hrifs, soit des 
conventions passées avec l'expéditeur et men
tionnées dans la lettre de voiture, soit des 
conventions passées avec le destinataire; 

d. danger particulier, soit de per te totale 
ou partielle, soit d 'avarie, notamment par bris, 
rouille, détérioration: intérieure et spontanée, 
coulage extraordinaire, dessication, déper
dition, auquel certaines marchandises sont 
exposées par des causes inhérentes à leur 
n a ture ; 

e. danger résultant du fait soi t que des 
objets exclus du transpor t ont été néanmoins 
expédiés sous une denomination irrégulière, 
inexacte ou incomplète, soit que des objets 
admis seulement sous certaines conditions ont 
été expédiés sous une dénomination irrégulière, 
inexacte ou incomplète ou sans que l'expéditeur 
ait pris les mesures de précaution prescrites ; 

f. danger particulier que Ie t ransport en
t raîne pour les animaux vivants ; 

r:,. danger que !'escorte des animaux vivants 
ou des marchandises a pour hut d'écarter, lors
qu 'aux t ermes soit de la présente Convention, 
soit des tarifs, soit des conventions passées 
avec l'expéditeur et ment ionnées dans la lettre 
de voiture, Ie t ransport de ces animaux ou de 
ces marchandises doit être effectué sous escorte. 

§ 2. - Lorsque, eu égard aux circonst ances 
de fai t , un dommage a pu résulter d'une ou 
de p1usieurs de ces causcs, il y a présomption 
qu'il en résulte, à moins que l'ayant droit 
n 'ait fait la preuve qu'il n 'en résulte pas. 
Montant de l' indemnité en cas de perte totale ou 

partielle de la marchandise. 
Art . 29. Quand, en vertu des dispcsit ions 

de la présente Convention, une indemnité pour 
perte tota!P. ou partielle de la marchandise est 
mise à la charge du Chemin de fer, elle est 
calculée : 

d'après Je cours à la bourse, 
à défaut de cours, d 'après Je prix courant 

sur Ie marché, · 
à défaut de l'un et de l'aut re, d 'après la 

valeur usuelle, des marchandises de m ême 
n ature et quali té, au lieu et à l'épogue ou la 
marchandise a été acceptée au transport . 
Toutefois, l'indemnité nc peut dépasser 50 
francs par kilogramme de poids brut manquant, 
sous réserve des limitations prévues à l'ar
ticle 34. 

Sont en outre rem boursés les frais de trans
port, droits de douane et aut res sommes débour
sées pour la marchandise perdue, sans autres 
dommages-intérêts, sous réserve des exceptions 
prévues aux articles 35 et 36. 

Lorsque les élément s qui servent de base au 
calcul de l'indemnité ne son t pas exprimés 
dans la monnaie de l'Etat ou Je paiement est 
réclamé, la conversion est faite d'après Ie cours 
au jour et au lieu du paiement. 
Présomption de perte de la marchandise. Cas ou 

elle est retrouvée. 
Art. 30. § 1. - L'ayant droit peut, sans avoir 

à fon rnir d'autres preuves, considérer la mar-

chandise comme perdue quand elle n'a pas été 
livrée au destinataire ou tenue à sa disposition 
dans les trente jours qui suivent l'expiration 
des délais. tels qu'ils sont calculés à l'article 11. 

A ces trente jours, il est ajouté autant de 
fois dix jours, avec maximum de trente jours, 
qu 'il y a d'Etats traversés en sus de ceux de 
dépar t et d 'arrivée. 

§ 2. - L'ayant droit, en recevant Ie pa iement 
de l'indemnité pour la marchandise perdue, 
peut stipuler dans la quittance qu'il demande 
à être avisé immédiatement dans Ie cas ou la 
marchandise serait retrouvée au cours des 
quatre mois qui suivront Ie paiement de l'in
demnité. 

Il lui est donné acte par écri t de cet te de
mande. 

§ 3. - Dans le délai de trente jours a près 
avoir reçu eet avis, l'ayant droit peut exiger 
que la marchandise lui soit livrée sans frais, 
à la gare de départ ou à la gare de destinat ion 
désignée dans la lettre de voiture, à son choix, 
contre restit ution de l'indemnité qu 'il a reçue 
et sous réserve de tous droits à l'indemnité pour 
retar-d prévue à l'article 33 et, s'il y a lieu, à 
l'ar t icle 35, § 3, ei-après. 

§ 4. - A défaut soit de la stipulation dans 
la quittance prévue au § 2 ci-dessus, soit 
d'instructions données dans Ie déla_i de trente 
jours _prévu au § 3, ou encore si la w archandise 
n 'a éte retrouvée que plus de quatre mois après 
Ie paiement de l'indemnité, Ie Cbemin de fer 
en dispose conformément aux lois et règlements 
de l'Etat dont il relève. 

Restrictions de la resr,onsabilité en cas de 
dérhet de poids. 

Art. 31. § 1. - E n ce qui concerne les mar
chandises qui, à raison de leur nature particu
lière, subissent généralement un déchet de 
poids par Ie seul fait du transport, Ie Chemin 
de fer ne répond des manquants qu'autant qu 'ils 
dépassent la tolérance déterminee comme suit : 

a. deux pour cent du poids pour les mar
chandises liquides ou remises à T état humide 
ainsi que pour les marchandises suivantes, 
que! que soit ie parcours effectué : 

Bois de réglisse, 
Bois de teintnre r iî.pés ou moulus, 
Cornes et onglons, 
Crins, 
Cuirs, 
Déchets de peaux, 
Ecorces, 
Feuilles de tabac fraîches, 
Fourrures, 
Fruit s frais, 
Fruits séchés ou cuits, 
Graisses, 
H oublon, 
Laine, 
Légumes frais, 
Mastic frais, 
Os entiers ou moulus, 
Peaux, 
Poissons séchés, 
R acines, 
Savons et huiles concrètes, 
Se!, 
Soies de porc, 
Tabac haché, 
Tendons d 'animaux; 
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1-. un pour cent pour toute les autres mar
chandises sèches également sujettes à déchet 
de route. 

§ 2. - La restriction de responsabilité pré
vue au § l du présent article ne peut etre 
invoquée s'il e tprouvé,d'aprèslescirconstances 
de fait, que la perte ne résulté pa. des causes 
qui justifient la tolérance. 

§ 3. - Dans Ie cas ou plusieurs colis sont 
trànspor•és avec une seule lettre de voiture, la 
tolérance est calculée pour chaq ue colis, lorsque 
son poids a u dópart e t indiqué sóparément sur 
la lettre de voiture ou peut être constaté d'une 
autre manière. 

§ 4. - En cas de perte totale de la mar
chandise, il n'est fait aucune déduction résul
tant du déchet de route pour Ie calcul de l'in
demnité. 

§ 5. - Les prescriptions du présent article 
ne dérogent en rien à celles de !'art iele 28. 

.1Jontant de l'indemnité en cas d'avarie 
de la marchandise. 

Art. 32. En cas.d'avarie Ie Cheminde fer doit, 
sauf l'exception prévue à l'article 34, payer Ie 
montant de la dépréciation subie par la mar
chandise, sans autres dommages-intérêts, sous 
réserve des exceptions prévues a ux articles 35 
et 36. 
Toutefois l'indemnité ne peut dépasser : 

a. si la totalité de l'expédition est dépréciée 
par J'avarie, Ie chi.ffre qu'elle aurait atteint en 
cas de perte totale ; 

b. si une partie seulement de l'expedition 
est dépréciée par l'avarie, Ie chiffre qu'elle 
au rai t atteint en cas de perte de la partie 
dépréciée. 

Jlontant de l'indemnité '[XYUT retard à la 
livraison. 

Art. 33. § 1. - En cas de dépassement du 
délai de livraison, si l'ayant droit ne prouve 
pas qn 'un dommage soit résulté de ce retard. 
Ie Chemin de for est tenu de payer : 

1/lûe du prix de transport. pour un retard ne 
dépassant pas 1/ 1 0e du délai de li vraison ; 

2/l0es du prix de transport, pour un retard 
supérieur à 1/ l0e et ne dépassant pas 2/ l0es 
du délai de livraison : 

3/l0es du prLx de transport, pour un retard 
supérieur à 2/l0es et ne dépassant pas 3/]0es 
du délai de livraison ; 

4 /l0es du prix de transport, pour un retard 
enpérieur à 3110es et ne dép'.l.ssant pa-s 4/ IOes 
du délai de livrai on; 

5/l0es du prix de transport, pour tout retard 
supérieur à 4/IOes du délai de livrai on. 

§ 2. - Si l11, preuve est ·fournie qu' un dom
mage est ré~ulté du retard, il est payé, pour ce 
dommage, une indemnité qui ne peut pas dé
passer Ie prix de transport. 

§ 3. - Les indemnités prévues a ux para
graphes 1 et 2 du présent art-iele ne peuvent 
pas se cum uier a vee celles qui seraient d ues 
pour perte totale de la marchandise. 

En cas de perte partielle, elles sont payées, 
s'il y a lieu, pour la partie non perdue de l'ex
pédition. 

En cas d'avarie. 11lles se cumulent, s'il y a 
lieu, avec l'indemnité prévue à l' article 32. 

Limitation de l'indemnité en vertu de 
certains tar; fs. 

Art. 34. Lorsque Ie Chemin de fer offre au 
puhlic des condition~ particulières de transport 
(tarifs spéciaux ou exceptionnels) comportant 
une réduction sur Ie prix total calculé d'après 
les conditions ordinaires (tarifs généraux), il 
peut limiter par un maximum l'indemnité due 
à l'ayant droit, en cas d'avarie, de perte ou 
de retard. 

Lorsque Ie maximum ainsi fixé résulte d'un 
tarif appliqué seulement sur une fract10n du 
parcours, il ne peut être invoqué que si Ie fait 
générateur de l'indemnité s'est produit sur 
cette partie du parcour . 

Déc.laration d'intérêt à la livmison. 
Art. 35. § 1. - 'route expédition peut faire 

l 'objet d'une déclaration d'intérêt à la livraison, 
inscrite sur la lettre de voiture comme i I est 
dit à l'article 6, § 6. lettre k). 

Le montant de l'intérêt déclaré doit être 
indiqué en monnaie de l'Etat de départ, en 
francs or ou en toute autre monnaie qui serait 
fixée i,ar les tarifs. 

§ 2. - Il est perçu une taxe supplémentaire 
d'un quart pour mille de la somme déclarée, 
par fraction indivisible de 10 kilomètres. 

Les tarifs peuvent réduire cette taxe et fixer 
un minimum de perception. 

§ :!. - S'il y a eu déclaration d'intérêt à la 
liv1aison, il peut être réclamé en cas de retard : 

a. s'i l n'est pas prouvé qu'un dommage est 
résulté de ce retard et dans Ie~ limites de l'in
térêt d éclaré : 

2/!0es du prix de transport, pour un retard 
ne dépassant pas l / IOe du délai de livmison ; 

4/ IOes du prix de transport, pour un retard 
supérieur à 1/ IOe et ne dépassant pas_ 2/ l0es 
du délai de livraison ; 

6/l0es du prix de transport, pour un re•ard 
supérieur à 2/lOes et ne dépassant pas 3/ l0es 
du délai de livraison ; 

8/ lOes du prix de transport, pour un retard 
supérieur à 3/IOes 11t ne dépassant pas 4/ lOes 
du d.élai de livraison; 

la tota-lité du prix de transport, pour tout 
retard supérieur à 4/ l0es du délai de livraison ; 

b. si la preuve e t fournie qu'un dommage 
est résulté du retard : une indemnité pouvant 
s'élever juequ'au montant de l'intérêt décia~é. 

Lorsque Ie montant de l'in~érêt déclaré est 
inférieur aux indemnités prévues à l'article 33, 
celles-1Ji peuvent être réclamées au lieu des 
indemnitës prévues sous les lettres a et b. 

§ 4. - Si la preuve est fournie qu' un dommage 
est résulté de la perte totale ou partielle ou 
de l'avarie de la marchandise ayant fait l'objet 
de la déclaration d'intérêt à la livrai on, il 
peut être alloué, en su. des indem,nités prévues 
aux articles 29 et 32 ou s'il y a lieu à l'article 34, 
des dommages-intérêts supplémentaires jusqn'à 
concurrence du montant de la somme déclarée. 

Montant de l'indemnité en cas de dol oude faute 
lourde imrrutable au Ohemin de Jer. 

Art. 36. Dans tous les cas ou la perte totale 
ou partielle, l'avarie ou Ie retard subis par la 
marchandise a pour cause un dol ou une faute 
lourde imputable au bemin de fer, l'ayant 
droit doit être complètement indem.nisé pour 
Ie préjudice prouvé. jusqu'à concurrence du 
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douhle des maxima prévus aux articles 29, 32, 
33, 34 et 35 suivant Ie cas. 

lntéréts de l'indemnité. 
Art. 37. L'ayant droit peut demander des 

intérêts, à raison de six pour cent de l 'indem
nité allouée sur une lettre de voiture, lorsque 
cette indemnité dépasse dix francs. 

Ces intérêts courent du jour de la réclamation 
administrative prévue à l'article 40, ou, s'il 
n 'y a pas eu de réclamation, du jour de la 
demande en justice. 

Restitution des indemnités. 
Art. 38. Toute intlemnité indûment perçue 

doit être restituée. 
En cas de fraude, Ie Chemin de fer a. droit, 

en outre, au versement d'une somme égale à 
celle qu'il a payée indûment, sans préjudice 
des sanctions pénales. 
Responsabilité du Ghemin de /er pour ses agents. 

Art. 39. Le Chemin de fer est responsable 
des agents attachés à son service et des autres 
personnes qu'il emploie pour l'exécution d'un 
transport dont il est chargé. 

Toutefois si, à la demande de l'intéressé. les 
agents du Chemin de fer établissent les lettres 
de voiture, font des traductions ou rendent 
d'autres services qui • n 'incombent pas au 
Chemir de fer, ils sont considérés comme agis
sant pour Ie compte de la personne à laquelle 
i Is rendent ces services. 

C H A P I T R E II. 
Réclamations administratives. Actions, procé
dure et prescription en cas de litiges nés du 

contrat de transport. 
Rédamations administratives. 

Art. 40. § 1. - Les réclamations administra
tives fondées sur Ie contrat de transport doivent 
être adressées par écrit au Chemin de fer 
désigné à l'article 42. 

~ 2. - Le droit de présenter la réclamation 
appartient aux personnes qui ont Ie droit 
d'actionner le Chemin de fer en vertu de l'ar
ticle 41. 

§ 3. - Quand la réclamation est formée par 
l'expéditeur, il droit produire le duplicata de 
la lettre de voiture. Quand elle est formée par 
Ie destinataire, il doit produire la lettre de 
voiture si elle lui a été remise. 

§ 4. - La lettre de voiture. Ie duplicata et 
lesautres documents que l'ayant droit juge utile 
de joindre à s,i. réclamation doivent être pré
sentés soit en originaux, soit en copies, celles-ci 
dûment légalisées si Ie Chemin de fer Ie demande. 

Lors du règlement de la réclamation, Ie Che
min de fer pourra exiger la présentation en 
original de la lettre de voiture, du duplicata 
ou du bulletin de remboursement en vue d 'y 
porter la constatation du r èglement. 

Personnes qui peuvent exercer le droit d'action 
contre le Ghemin de /er. 

Art. 41. § 1. - L'action en re titution d'une 
somme payée en vertu du contrat de transport 
n'appartient qu'à celui qui a effectué Ie paie
ment. 

§ 2. - L'action relative aux remboursements 
prévus à l'article 19 n'appartient qu'à l'ex
péditeur. 

§ 3. - Les autres actions contre Ie Chemin 
de fer qui naissent du contrat de t ransport 
appartiennent : 

à l'expéditeur, tant qu'il a Ie droit de modifier 
le contrat de transport, comme il est dit à. 
l'article 21 ; 

au destinataire, à partir du moment ou il a 
soit reçu la lettre de voiture, oit fait valoir 
les droits qui lui appartiennent en vertu de 
l'article 16, § 3. 

Pour exercer ces actions, l'expéditeur doit 
représenter lo duplicata de la lettre de voiture. 
A défaut, il ne peut actionner le Chemin de fer 
que si Ie destinataire l'y a autorisé ou s'il 
apporte la preuve que Ie destinataire a refusé 
la marchandise. 

Ghemins de /er contre lesquels l'action peut ótre 
exercée. Gompétence. 

Art. 42. § 1. - L'action en restitutioo d'une 
somme payée en vertu du contrat de transport 
ne peut être exercée que contre Ie Chemin de 
fer qui a perçu cette somme. 

§ 2' - L'action relative aux rem boursements 
prévus à l'article 19 ne peut être exercée que 
contre Ie Chemin de fer expéditeur. 

§ 3. - Les autres actions qui naissent du 
contrat de transport ne peuvent être exercées 
que contre Ie Chemin de fer expéditeur, Ie 
Chemin de fer destinataire ou celui sur lequel 
s'est produi t Ie fait générateur de l'action. 

Dans Ie cas. ou Ie Chemin de fer destinataire 
n'a pas reçu la marchandise, il peut néanmoins 
être actionné. 

Le demandeur a Ie choix entre Ie dits Chemins 
de fer; l 'action intentée, Ie droit d'option est 
éteint. 

§ 4. - L'action ne peut être intentée que 
<levant Ie juge compétent de l'Etat duquel 
relève Ie Chemin de f~r actionné, à moins qu'il 
n'en soit décidé autrement dans les accords 
entre Etats ou les actes de concession. 

Lorsqu'une entreprise exploite des réseaux 
autonomes dans divers Etats, chacun de ces 
réseaux est considéré comm.e un Chemin de 
fer distinct au point de vue de l'application du 
présent para1vaphe. 

§ 5. - L action peut être formée contre 
un Chemin de fer autre que ceux qui sont 
désignés aux § § l, 2 et 3, lorsqu 'elle est pré
sentée comme demande reconventionnelle ou 
comme exception dans l'instance relative à 
un,e demande principale fondée sur Ie même 
contrat de transport. 

§ 6. - Les dispositions du présent article 
ne s'appliquent pas aux recours des Chemins 
de fer entre eux, réglés au chapitre III du 
présent titre. 

Gonstatation de la perte partielle au d'une avarie 
subie par une march.andise. 

Art. 43. § l. - Lorsqu'une perte partielie 
ou une avarie est découverte ou présumée par 
Ie Chemin de fer ou alléguée par l'ayant droit, 
Ie Chemin de fer est tenu de faire dresser sam 
délai et si possible en présence de eet ayant 
droit un procès-verbal constatant l'état et Ie 
poids de la marchanrlise et, autant que possible, 
Ie montant du dommage, sa cause et Ie ll'Oment 
ou il s' est prod uit. 

Une copie de ce procès-verbal doit être 
remise à !'avant èroit sur sa dem11,nde. 
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§ 2. - Lorsque l'ayant droit n 'accepte pas 
les constatations du procès-verbal, il peut 
demander la constatation judiciaire de l'état 
et du poids de la marchandise, ainsi que des 
causes et du montant du dommage, conformé
ment aux lois et r èglements de l'Etat 011 la 
Iinaison est effectuée. 

E xtinction de l'ar,tion contre le Che-min de /er née 
du contrat de transport. 

Art. 44. § 1. - L'acceptati on de la mar
cba ndise éteint toute action contre Ie Chemin 
de fer provenant du cont rat de t ransport . 

§ 2. - Toutefois, l' action n 'e t pas éteinte : 
l 0 • si l'ayant droit fourni t la preuve que Ie 

dommage a pour cause un dol ou une fau te 
lourde imputa ble a u Chemin de fe r ; 

2°. en cas de réclamation pour cause de 
retard, lorsqu'elle est faite à l'un des Chemins 
de fer dési&nées par l'article 42, § 3, dans un 
délai ne depassant pas q uatorze jours, non 
compris celui de l'acceptation ; 

3°. en cas de réclamation pour perte par
tielle ou pour avarie : 

a. si la perte ou l'avarie a été constatée 
avant l'acceptation de la marcha ndise par 
l'ayant droit conformément à l'article 43 ; 

b. si la constatation qui aurait dû être faite 
conformément à l'a r t icle 43 n 'a été omise que 
par la faute du Chemin de fer ; 

4°. en cas de réclamation pour dommages 
non apparents dont l'existence est constatée 
après l'acceptation, à la condi tion: 

a. que la vérification de la marchandise à 
la iare destinat aire n 'ait pas ét é offerte par 
Ie lJhemiTJ de fer à l 'ayant droit ; 

b. que la dema nde de consta tation confor
mément à l'ar t icle 43 soit fai te immédiat ement 
après la décou ver te du dommage, et au plus 
t ard dans les sept jours q ui sui vont l'acceptation 
de la marchandise ; 

c. q ue l'ayant droit fasse la preuve que Ie 
dommage s 'est produit dans l'intervalle écoulé 
entre l'acceptation au transport et la. li vraison; 

5°. lorsque l'action a pour objet la restitution 
de sommes payées ou Ie rembom sement prévu 
à l'ar t icle 19. 

§ 3. - L'ayant droi t peut refuser l'accepta 
tion de la marchanàise, -m ême après la récep
t ion de la let t re de voit ure et Ie paiement des 
frais de transpor t , t ant qu 'il n 'a pas été procédé 
aux vérifications requises par lui en vue de 
constater un dommage allégué. 

Les réserves qu'il ferait tout en recevant la 
marchand ise ne seraicnt d 'aucun effot , à moins 
d 'être acceptées par Ie Chemin de fer. 

~ 4. - Si une partie des colis ment ionnés 
dans la let t re de voiture manque lors de la 
livraison, l'ayant droit peut constater, dans 
la quittance prévue au § l de l 'art,icle lö, 
que ces colis, d ûment désignés, ne lui ont pas 
été livrés. 

Prescription de l' act ion née du contrat de transport. 
Art. 45. § 1. - L'action née du coutrat de 

tra nsport est prescrite par un an , lorsque la 
~omme due n 'a pas ét é déjà fö::ée par une re
connaissance, par une transaction on par un 
jugement. 

Toutefois, la prescription est de trois ans 
s'il s'agit : 

a. de l'action de l'expéditeur en versement 

d'un rembourseru ent per çu par Ie Chemin de 
fer sur Ie destina1'aire ; 

b. d 'une action fondée sur un dommage 
ayant pour cause un dol ou une faute lourde; 

r. d'une action fondée sur Ie <'as de fraude 
visé dans l'article 3 . 

§ 2. - La prescription court : 
o. pour les demandes d 'indemnité en cas 

de per te partielle, d'avarie ou de retard à la li
vraison: 

du jour 011 la livraison a eu lieu ; 
b. pour les demandes d 'indemnité en cas 

de perte totale : 
du jour de l'expiration du délai de livraisoP ; 
c. pour les dema ndes en paiement ou en 

restit ut ion de taxes, de frais access,ires ou 
de surtaxe~ ou pour les demandes en rectifica
tion de taxe, en cas d' application irréguli ère 
du tarif ou cl 'erreur de calcul : 

du jour du paieIJ1 ent de la t axe, des frais 
ac<'essoires ou de la surtaxe, ou s'il n 'y a pas 
eu paiement. du j oor de la remise de la marchan
dise au t ra:p.sport ; 

d. pour les demandes relatives a ux rem
hoursements prévus à l'a rticJ.e 19 : 

du 90e jour apr ès l'expiration du déla.i de 
livraison; 

e. pour les demandes en paiement d ' un sup
plément de droit, réclamé par la douane : 

d u jour de la réclamation de la douane. 
Le jour indiqué comme point de départ de 

la];l rescriptionn'est ja maiscompris dans Ie délai. 
§ 3. - En cas de réclamation admiuistrative 

écrite adressée au Chemin de fer conformément 
à l 'art icle 40, la prescription cesse de courir. 
La prescript-ion reprend son cours à partir du 
jour 011 Ie Chemin de fer a repoussé la réclama
tion par écrit et restitué les pièces qui y ét aient 
jointes. La preuve de la réception de la r écla
mat-icm oude la réponse et celle de Ir. restitu t ion 
des pièces &ont à la charge de la- partie qui 
in voq ue ce fait. 

Les réclamations ultérieures ne su pendent 
pas la prescription. 

§ 4. - Sous réserve des dispositions qui 
précèdent, la suspension et l'interruption de 
la prescription son t r ég lées par les lois et r ègle
ments de l'Etat 011 l'action est intentée. 

I nadmissibili té de la reprise de l' action éteinte 
ou prescr.:te. 

Art . 46. L 'action éteinte ou prescrite con
formément aux dispositions des articles 44 et 
45 ne peut être repri e ni sous la form e d ' une 
demande reconventionnelle ni sous cello d 'une 
except ion. 

C H A P I T R E III. 

R èglement des compte . Recours des Chemins 
de fer entre eux. 

R èglement des comptes entre Chemins de Jer. 

Art. 47. § 1. - Tout Chemin de fer qui a 
eucaissé, smt au départ, soit à l'arrivée, les 
frais de t ransport ou d 'autres créances rósultant 
du contra t de transport, est tenu de payer aux 
Chemins de fer intéressés la par t, leur revenant 
sur ces frais et oréances. 

& 2. - La remise de la marchandise par un 
Che min de fer au Chemin de fer subséquent 
donne au premier Ie droit de débi ter im.média -
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tement Ie second du montant des frais et 
créances dont était grevée la marchandise au 
moment de sa remise, d'après la lettre de voi
ture, sous réser<Te du com.pte définitif à établir 
conformément au § 1 du présent article. 

§ 3. - Sous réserve de ses droits contre 
l'expéditeur, !e Chemin de fer expéditeur est 
responsable des frais de transport et des autres 
frais qu'il n'aurait pas encaissés a lors que 
l'expéditeur les avait pris à sa, charge en vertu 
de la lettre de voiture. · 

§ 4. - Si Ie Chemin de fer destinataire délivrn 
la marchandise sans recouvrer à Ja livraison les 
frais et créances dont elle était grevée, il est 
responsable du paiement de ces frais et créances, 
sous réserve de ses droits contre Ie destinataire. 

Recoiirs en cas d'indemnité pour perte totale ou 
partielle ou pour avarie. 

Art. 48. § 1. - Le Chemin de fer qui a 
payé une indemnité pour perte totale ou par
tielle ou pour avarie, en vertu dee dispositions 
de la présente Convention, a Ie àroit d'exercer 
un recours contre les Chemins de fer qui ont 
concouru au transport, conformément aux 
<lispositions suivantes : 

a. Ie Chemin de fer par Ie fait duquel Ie 
dom,mage a été causé en est seul responsable ; 

b. lorsquo Ie dommage a été causé par Ie 
fait de plusiem·s Chemins de fer, chacun d'eux 
répond du dom.mage causé par lui. Si la dis
tinction est impossible dans l'espècc, la eharge 
de l'indemnité est répartie entre eux d'après 
les principes énoncés à la lettre c ; 

c. s'i l ne peut être prouvé que Ie dommage 
a été eau é par Ie fait d'un ou de plusieurs 
Chemins de fer, la charge de l'indemnité due 
est répartie entre tous les Chemins de fer ayant 
participé au transport, à l'exception de ceux 
qui prouveraient que Ie dom.mage n'a pas été 
occasionné sur leurs ügnes. La répartition est 
faite proportionnellem.ent au nombre de kilo
mètres des distances d'application des tarifs. 

§ 2. - Dans Ie cas d'insolvabilité de l'un 
des Chemins de fer, la part lui incombant et 
non payée par lui est répartie entre tous les 
autres Chemins de fer qui ont pris part au 
transport, proportionnellement au nombre de 
kilomètres des distances d'application des 
tarifs. 

Recours en cas d'indemnité pour retard à la 
livraison. 

Art. 4!l. § 1. - Les r ègles énoncées dans 
l'article 48 sont appliquées en cas d'indemnité 
payée pour retard. Si Ie retard a eu pour causes 
des irrégularités constatées sur plusieurs 
Chemins de fer, la charge de l'indem,nité est 
répartie entre ces Chemirn de fer proportion
n el lement à la durée du retard sur leurs réseaux 
respectifs. 

§ 2. - Les délais de livraison déterminés par 
1 'article 11 de la présente Convention sont 
partagés entre les di.fférents Chemins de fer 
qui ont pris part au transport de la manière 
suivante: 

1°. Entre deux Chemins de fer voisins: 
a. Ie délai d'expédition est partagé également; 
b. Ie délai de transport est partagé proporti

onnellement au nombre de kilomètres des dis
tances d 'application des tarifs sur chacun des 
deux Chemins de fer ; 

2°. Entre trois Chemins de fer ou plus : 
a. il est attribué d'abord, sur Ie délai d'expé

dition, au premier, d'une part, et au dernier, 
d'autre part, douze heures pour la petite vi
tesse et six heures pour la grande vitesse ; 

b. Ie reste du délai d'expédit ion et un tiers 
du délai de transport sont partagés par parts 
égales entre tous les Chemins de fer partici
pants; 

c. les deux autres tiers du délai de transport 
sont partagés proportionnellement au nombre 
de kilomètres des distances d'application des 
tarifs sur chacun de ces Chemins de fer. 

§ 3. - Les délais supplémentaires auxquels 
un Chemin de fer a droit sont attribués a ce 
Chemin de fer. 

§ 4. - L'intervalle entre Ie moment ou la 
marchandise est remise au premier Chemin de 
fer et celui auquel Ie délai commance à courir 
rest,e exclusivement à la disposition de ce 
Chemin de fer. 

§ 5. - Le partage dont il est question ci
dessus n'est pris en considération que dans Ie 
cas Cf1 Ie délai de livraison total n'a pas été 
observé. 

Procédure de recours. 
Art. 50. § 1. - Le Chemin de fer contre 

lequel est exercé un des recours prévus aux 
articles 48 et 49 ci-dessus n'est jamais rec-,vable 
à contester Ie bien fondé du paiement effectué 
par l'administration exP,rçant Ie recours, lors
que l'indemnité a été fixée par l'autorité de 
justice après que l'assignation lui avait été 
dûment signifiée et qu'il avait été mis à même 
d'intervenir dans Ie procès. Le juge saisi de 
l'action principale fixe, selon les circonstances 
de fait. les délais impartis pour la signification 
et pour l'intervention . 

§ 2. - Le Chemin de fer qui veut exercer 
son recours doit former sa demande dans une 
seule et même instance contre tous les Chemins 
de fer intéressés avec lesquels il n '.a pas transigé, 
sous peine:de perdre son recours contre ceux 
qu'il n'aurait pas assignés. 

§ 3. - Le juge doit statuer par un seul e:t 
même jugement sur tous les recours dont 1I 
est saisi. 

§ 4. - Les Chemins de fer actionnés ne peu
vent exercer aucun recours ultérieur. 

§ 5. - Il n'est pas permis d'introduire les 
recours en garantie dans l'instance relative à 
la demande principale en indemnité. 

Compétence pour les recours. 
Art. 51. § 1. - Le juge du domicile du 

Chemin de fer contre lequel Ie recours s'exerce 
est exclusivement compétent pour toutes les 
actions en recours. 

§ 2. - Lorsque l'action doit être intentée con
tre plusieurs Chemins de fer, Ie Chemin de fer 
demandeur a Ie droit de choisir entre les juges 
compétents en vertu du paragraphe précédent, 
celui devant lequel il porte sa demande. 

Conventions particulières au sujet des recours. 
Art. 52. Sont réservées les conventions par

ticulières qui peuvent intervenir entre les 
Chemins de fer, soit d'avance pour les divers 
recours qu'ils pourraient avoir les uns contre 
les au•res, soit pour un cas spécial. 
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TITRE IV. 

DISPOSITIONS DIVERSES. 

A pplication du droit national. 
Art. 53. A défaut de stipulations dans la 

présente Convention, les dispositions des lois 
et r èglements nationaux relatifs au transport 
dans chaque Etat sont applicables. 

Règles générales de procédure. 
Art. 54. Pour tous les litiges auxquels don

neut lieu les transports sournis à la présente 
Convention, la procédure à suivre est celle du 
juge compétent, sous réserve des dispositions 
contraires insérées dans la Convention. 

Exécution des jugements. Saisies et cautions. 
Art. 55. § 1. - Lorsque les jugements pro

noncés contradictqirement ou par défaut par 
le juge compétent en vertu des dispositions 
de la présente Convention sont devenus exécu
toires d'après les lois appliquées par ce juge, ils 
deviennent exécutoires dans chacun des autres 
Etats contractants aussitót après accomplisse
ment des formalités prescrites dans eet Etat. 
La révision du fond de !'affaire n'est pas admise. 

Cette disposition ne s'applique pas aux 
jugements qui ne sont exécutoires que provi
soirement, non :plus qu'aux condamnations en 
dommages-intérets qui seraient prononcées, 
en sus des dépens, contre un demandeur à 
raison du rejet de sa demande. 

§ 2. - Les créances engendrées par un trans
port international, au profit d'un Chemin de 
fer sur un Chemin de fer qui ne rel ève par du 
même Etat que Ie premier, ne peuvent être 
saisies qu'en vertu d'un jugement rendu par 
l'autorité judiciaire de l'Etat duquel r-•lève Ie 
Chemin de fer titulaire des créances saisies. 

§ 3. - Le matériel roulant d'un Chemin de 
fer, ainsi que les objets mobiliers de toute na
ture lui appartenant et contenus dans ce 
matériel, ne peuvent faire l'objet d 'une saisie, 
sur un territoire autre que celui de l'Etat 
duquel relève le Chernin de fer propriétaire, 
qu 'en vertu d'un jugement rendu par l'autorité 
judiciaire de eet Etat. 

§ 4. - La caution à fournir pour assurer Je 
paiement des dépens ne peut être exigée à 
!'occasion des actions judiciaires fondées sur 
Ie contrat de transport international. 
Unité monétaire. Cours de conversion ou d'accep

tation des monnaies étrangères. 
Art. 56. § 1. - Les sommes indiquée8 en 

francs dans la présente Convention ou ses 
Annexes sont considérées comme se rapportant 

au franc or, valant 5;~-8 dollar or des Etats- Unis 

d 'Amérique. 
§ 2. - Le Chernin de fer est tenu de publier, 

par voie d'affichage aux guichets ou de toute 
autre manière appropriée, les cours auxquels 
il effectue la conversion des frais de transport, 
des remboursements, des frais accessoires et 
autres frais exprimés en unités monétaires 
étrangères, qui sont payés en monnaie du 
pays (cours de conversion). 

§ 3. - De même un Chemin de fer qui accepte 
en paiement des monnaies étrangères est tenu 
de pu blier les cours auxq uels il les accepte 
(cours d'acceptation). 

19i6 

Office central des transports internationaux 
par Chemins de /er. 

Art. 57. § 1. - Pour faciliter et assurer 
l'exécution de la présente Convention, il est 
institué un Office centra! des transports inter
nationaux par Chemins de fer chargé : 

a. de recevoir les communications de chacun 
des Etats contractants et de chacun des Chemins 
de fer intéressés et de les notifier aux autres 
Etats et Chemins de fer ; 

b. de recueillir, coordonner et pu blier les 
renseignements de toute nature qui intéressent 
Je service des transports internationaux; 

c. de prononcer, à la demande des parties, 
des sentences sur les litiges qui pourraient 
s'élever entre les Chemins de fer; 

d. de faciliter, entre les divers Chemins de 
fer, les relations financières nécessitées par Ie 
service des transports inte~nationaux et Ie 
recouvrement des créances restées en souf
france et d'assurer, à de point de vue, la sécurité 
des ra~ports des Chernins de fer entre eux ; 

e. d instruire les demandes de modifications 
à la présente Convention et de proposer la 
réunion des Conférences prévues à l'article 60, 
quand il y a lieu. 

§ 2. - Un règlement spécial constituant 
!'Annexe VI à la présente Convention déterrnine 
Ie siège, la composition et l'organisation de eet 
Office, ainsi que ses moyens d'action. Ce règle
ment et les modifications qui y sont apportées 
par des accords entre tous les Etats contractants 
ont la m ême valeur et durée que la Convention. 

Liste des lignes soumises à la Convention. 
Art. 58. § 1. - L'Office centra! prévu à 

l'article 57 est chargé d'établir et de tenir à 
jour la liste des lignes sournises à la présente 
Convention. A eet effet, il reçoit les notifica
tions des Etats contractants relatives à l'inscrip
tion sur cette liste ou à la radiation des ligues 
d 'un Chemin de fer ou d'une des entreprises 
mentionnées à l'article 2. 

§ 2. - L'entrée d'une ligne nouvelle dans Ie 
service des transports internationaux n'a lieu 
qu'un mois après la date de la lettre de ]'Office 
centra! notifiant son inscription aux autres 
Etats. 

§ 3. - La radiation d'une ligue est effectuée 
par !' Office centra!, aussitót que celui des Eta.ts 
contractants sur la demande duquel cette 
ligue a été portée sur la liste lui a notifié qu"elle 
ne se trouve plus en situation de satisfaire aux 
obligations imposées par la Convention. 

§ 4. - La simple réception de !'avis émanant 
de !'Office centra!. donne immédiatement à 
chaque chemin de fer Ie droit de cesser, avec 
la ligne radiée, toutes relations de transport 
international, sauf en ce qui concerne les 
transports en cours, qui doivent être continués 
jusqu'à destination. 

Admission de nouveaux Etats. 
Art. 59. § 1. '- Tout Etat non signataire 

qui veut adhérer à la présente Convention 
adresse sa demande au Gouvernement suisse, 
qui la communique à tous les Etats participants 
avec une note de !'Office centra] sur la situation 
des chemins de fer de l'Etat demandeur au 
point de vue des transports internationaux. 

§ 2. - Si, dans Ie délai de six mois à dater 
de !'envoi de eet avis, deux Etats au moins 

59 



1926 30 DECEMBER (S.473) 980 

n'ont pas notifié leur opposition au Gouver
nement suisse, la demande est admise de plein 
droit, et avis en est donné par le Gouvernement 
suisse à l'Etat demandeur et à tous les Etats 
participants. 

Dans Ie cas contraire, Ie Gouvernement suisse 
notifie à tous les Etats et à l'Etat demandeur 
que !'examen de la demande est ajourné. 

§ 3. - Toute admission produit ses effets un 
mois après la date de !'avis envoyé par Ie Gou
vernement suisse. 

Révision de la Gonvention. 

Art. 60. § 1. - Les Délégués des Etats 
contractants se réunissent pour la révision da 
la Convention, sur la convocation du Gouver
nement suisse, au plus tard cinq ans après la 
mise en vigueur des modifications adoptées à 
la dernière Conférence. 

Une Conférence sera convoquée avant cette 
époque, si la demande en est faite par Ie tiers 
au moins des Etats contractants. 

§ 2. - Il est institué, en vue de tenir à jour 
!'Annexe I, une Commission d'experts, dont 
l'organisation et Ie fonctionnement font 
l'objet d'un r èglement qui forme !'Annexe 
VII de la présente Convention. Les décisions 
de cette Commission sont communiquées immé
diatement aux Gouvernements des Etats par
ticipants par l'intermédiaire de !'Office centra!. 
Elles sont tenues pour acceptées si, dans Ie 
délai de deux mois, calculé dès Ie iour de la 
notification, deux Gouvernements ·au moins 
n'ont pas formulé d'objection. Elles entrent 
en vigueur Ie premier jour du troisième mois 
après Ie mois dans lequel !'Office centra! a 
porté leur acceptation à la connai~sance des 
Gouvernement.s des Etats contractants. L'Office 
centra! désigne ce jour lors de la communi
cation des décisions. 

Dispositions complémentaires. 

Art. 61. § 1. - Les dispositions complé
mentaires que certains Etats contractants ou 
certains Chemins de fer participants jugeraient 
utile de publier pour l'exécution de la Conven
tion sont communiquées par eux à !'Office 
central. 

§ 2. - Les accords intervenus pour l'adoption 
de ces dispositions peuvent être mis en vigueur, 
sur les Chemins de fer qui y ont adhéré, dans les 
formes prévues par les lois et règlements de 
chaque Etat, sans pouvoir porter dérogation 
à la Convention internationale. 

Leur mise en vigueur est notifiée à !'Office 
centra!. 

Durée de l'engagement résultant de l'adhésion à 
la Gonvention. 

Art. 62. § 1. - La durée de la présente 
Convention est illimitée. Toutefois, chaque 
Etat participant peut se dégager dans les 
conditions ei-après : 

Le premier engagement est valable jusqu'au 
31 décembre de la cinquième année qui suivra 
la mise en vigueur de la présente Convention. 
Tout Etat qui voudrait se dégager pour l'ex
piration de cette période devra notifier son 
intention au moins un an avant cette date an 

Gouve~nement suisse, qui en· informera tous 
les Et~ts participants. 

A défaut de notification dans Ie délai indiqué, 
l'enga~bment sera pro!-ongé de plein droit pour 
une petiode de trois années, et ainsi de sui te, 
de trois ans en trois ans, à défaut de dénoncia
tion un an au moins avant Ie 31 décembre de 
la dernière année de l'une des périodes trien
nales. 1 

§ 2. f Les nouveaux Etats admis à participer 
à la C , nvention au cours de la période quin
quenn Ie ou d'une des périodes triennales sont 
engagé ' jusqu'à la fin de cette période, puis 
jusqu'' la fin de chacune des périodes suivantes, 
tant q 'ils n'auront pasdénoncéleurengagement 
un an au moins avant l 'expiration de l'une 
d'entr elles. 

T extes e la Gonvention et leur valeur respective. 
Art. 63. La présente Convention a été con

clue et signée en langue française selon l'usage 
diploIDJ8,tique établi. 

Au texte français sont joints un texte en 
langue!allemande et un texte en langue italienne 
qui ol la valeur de traductions officielles. 

En a.s de divergence, Ie texte franç~is fait 
foi. 

En f i de quoi, les Plénipotentiaires ci-dessus 
désign s et le Délégué de la Commission de 
Gouvetnement du Territoire du Bassin de Ja 
Sarre {nt signé la présente Convention. 

Fait à Berne, Ie vingt-trois octobre mil neuf 
cent ~ngt-quatre, en un seul exemplaire, qui 
rester déposé dans les Archives de la Confé
dérati n Suisse et dont une expédition authen
tique era remise à chacune des Puissance, 
signat~ires. 
Pour l Allemagne : EDUARD HoFFMANN. 
Pour l Autriche: Dr. LEO Dr PAULI. 
Pour lp, Belgique : .FERNAND PELTZER. 
Pour lf1, Bulgarie: D. MrKOFF. 
Pour ~ Danemark: A. ÜLDENBURG. 
Pour V ille Libre de 

Dan zig: 
Pour Espagne : 
Pour Esthonie : 
Poiir Finlande : 
Pmir France : 

Pour Grixe: 
Pmir ia Hongrie: 

Pour 
Pou!r 
Pour 
Pour 
Pour 
Pour 

'/talie: 
Lettonie: 

a Lithuanie : 
e Luxembourg : 

Norvège: 
es Pays-Bas : 

Pour a Pologne : 
Pour e Portugal : . 

J. MODZELEWSKI. 
EMILIO DE PALACIOS. 
K. MEN."ING. 
URHO T0IVOLA. 
H. ALLIZÉ. 
MAURICE SIBILLE. 
C. COLSON. 
V ASSILI DENDRAll:IIS. 
F. PARCHER DE 

TER.JÉKFALVA. 
GARBASSO. 
Dr. 0. VorT. 
V. SIDZIKAUSKAS. 
LEFORT. 
J . !RGENS. 
W. DoUDE VAN 

TROOSTWI.JK. 
J. MODZELEWSKI. 
A. M. BART0LOMEU 

FERREIRA. 
Pour a Roumanie: N. P. Ü0MNÈNE. 
Pour l Gommission de Gou
verne ent du Territoire du 
Bassi de la Barre : J. MoRIZE. 
Pour l Royaume des Ser-
bes, C oates et Slovènes: M. JovANOVITCH. 
Pour (a Suède : ALSTRÖMER. 
Pour Suisse : MOTTA. • 
Pour a Tchécoslovaquie : Dr. LANKAS. 
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ANNEXE! 
(Article 4.) 

PRESORIPTIONS RELATIVES AUX OBJE'fS 
ADMIS AU TRANSPORT SOUS OER'TAINES 

CONDITIONS. 

Observation préliminaire. 
Les marchandises inscrites dans !'Annexe I 

doivent être désignées dans la lettre de voiture 
sous la dénomination admise dans l' Annexe. 

S'il s'agit d'une marchandise de la classe I 
la désiination de la marchandise doit être 
soulignee en rouge par l'expéditeur sur la lettre 
de voiture. 

Les matières énumérées dar>s !'Annexe I ne 
peuvent être comprises dans un même emballa
ge .ensemble ou avec d 'autres objets, à moins 
que !'Annexe Ine l'autorise. Elles peuvent être 
chargées dans un même wagon ensemble ou 
avec d'autres objets, à moins que !'Annexe I 
ne l'interdise. 

Lorsque l' Annexe I prévoit l 'inscription de 
certaines mentions sur les emba!Jages, celles-ci 
doivent être accompagnée~ du signe <t 

Classe I. 
Mat,ières sujettes à l'explosion. 

la. Ex1Jlo8ijs rle mine ou de tir 1• 

Sont admis au transport : 
l 0 • la nitrocellulose (fulmi-coton, fulmi-coton 

pour collodion), à savoir; 
a. 8ous /orm.e d'ouate et ?Wn comprirnée, con

tenant au moins 25 o/c d'eau ou d'alcool (75 
parties de matière sècbe, et 25 parties de li
quide); 

b. cornprimée, contenant au moins 15 % 
d'eau (85 parti'ls de matière sèche et 15 parties 
d'eau). 

La nitrocellulose doit satisfaire aux conditions 
de stabilité suivantes : 

La nitrocellulose chauffée pendant deux heu
res à une température de 132° centigrade ne 
doit pas dégager plus de 3 centimètres cubes 
d'oxyde d'azote pour 1 gramme de nitrocellu
lose ; la température de détonation doit être 
supérieure à 180° centigrade. 

2°. Le trinitrotoluol, ainsi que Ie trinitrotoluol 
dit liquide (mélange neutre de toluols nitrés, 
liquide à la température ordinaire). Ces matières 
ne doivent pas être plus dangereuses qu•· Ie 
,,trinotrotoluol a" chimiquement pur. 

3°. L'acide J?icrique. Il ne doit contenir 
aucune impurete qui le rende plus dangereux 
qne Je produit chimiquement pur. 

Conditions de transport. 
Le transport á.es explosi/s est régi par les · 

dispositions suivantes : 

(l) 1 °. 
coton pour 

A. 
Emballage. 

Nitrocellulose (fulrri-coton, 
collodion). 

fulmi-

1 Les substa:rnes, non utilisées en vue du tir 
ou pour provoquer des explosions, 'que Ie con
tact d'une flamme ne peut faire détoner et qui 
ne sont pas plus sensibles au choc ou à la 
friction que Ie dinitrobenzol, ne rentrent pas 
dans les explosifä au sens des présentes dis
positions. 

La nitrocellulose sous forme d'ouate et non 
comprimée contenant au moins 25 % d'eau ou 
d'alcool a et la nitrocellulose comprimée con
tenant au moins 15 % d'eau f, doivent être 
renfermées dan~ des récipients en bois forts, 
étanches et bien fermés, imperméables à !'eau 
et à l'alcool. Au lieu de récipients en bois, on 
peut aussi employer des tonneaux en C'l.rton 
résistants et imperméables. Les récipients ne 
doivent pas être fermés au moyen de clous en 
fer et doivent porter l'inscription en caractères 
rouges bien apparents "Explosif". 

2". Le trinitrotoluol doit être solidement 
emballé dans de forts récipients en bois, étan
ches et bien fermés . Au lieu de ré.cipients en 
bois, on peut aussi employer des tonneaux 
en carton résistants et imperméables. Les ré- · 
cipients doivent porter l'inscription en carac
tères rouges bien apparents "Explosif". 

Le trinitrotoluol dit liquide peut être emballé 
non seulement dans de forts récipients en bois, 
étanches et bien fermés, mais aussi dans des 
récipients en fer; ceux-ci doivent A.voir une 
fermeture absolument hermétique, qui puisse 
céder, en cas d'incendie, à la pression des gaz 
qui se dégagent dans l'intérieur du récipient. 
Les récipients doivent porter l'inscription en 
caractères rouges bien apparents "Explosif". 

30, L'acide picrique doit être solidement 
emballé dans des récipients en bois résistants, 
étanches et bien fermés. Au lieu -de récipients 
en bois, • on peut aussi employer des tonneaux 
en carton résistants et imperméables. Les 
récipients doivent porter l'inscription en carac
tères rouges bien apparents : ,,Acide pricrique" . 
"Explosif". Les matières contenant du plomb 
(mélanges ou combinaisons) doivent êtreexolues 
de !'emballage. 

(2) Le poids brut d'un colis ne doit pas 
dépasser 60 kilogrammes. 

B. 
Attestations. Lettres de voiture. 

(1) Pour tout envoi, l'expéditeur et un expert
chimiste agréé par Ie chemin de fer expéditeur 
doivent certifier dans la lettre de voiture que la 
nature de la marchandise et !'emballage sont 
conformes aux prescriptions ci-dessus. L'attes
tation de !'expert n'est pas nécessaire si une 
déclaration spéciale d'une autorité compétente 
est jointe, aux mêmes fins, à la lettre de voi
ture, qui devra en faire mention. 

(2) Les prescriptions légales particulières 
au.x Etats contractants sur le territoire desquels 
doit être acheminé Ie transport, déterminent 
les autres attestations qui pourraient encore 
être nécessaires. 

C. 
Matériel de transport. 

(1) Les explosi/s de toute nature doivent être 
transportés dans des wagons à marchandises 
couverts. 

(2) Les wagons <lont les parois ou la toiture 
sont recouverts de plomb ne doivent pas être 
employés pour le transport de l'acide picrique. 

D. 
Chargement. 

(1) Les rnatières explosibles ne doivent pas 
être chargées dans un même wagon avec des 
objets dénommés sous Ic, Id, Ie, II, III et V. 

ó9* 



1926 30 D E C E MB ER (S.4 73) 932 

(2) Il est interdit de charger des matières 
contenant du plomb (mélanges ou combinai 
sons) dans un même wagon avec de l'acide 
picrique. 

E. 
Mode de transport. 

Le transport ne peut pas être effectué en 
grande vitesse. 

Ib. Munitions. 
Sont admis au transport : 
1°. Les mèches non amorcées, 
a. Les 1nèches à combustion rapide (mèches 

composées d'un boyau épais à ame de poudre 
noire de grande section ou à ame de filaments 
de fulmi-coton nitré). 

b. Les mèches détonantes instantanées (tubes 
métalliques à parois minces de faible section 
à ame remplie d'explosifs qui ne soient pas 
plus dangereux que l'acide picrique pur, ou 
cordeaux tissés de faible section à ame remplie 
d'une matière explosible qui ne soit pas plus 
dangereuse que la poudre noire). 

20. Les amorces 1wn détonantes (amorces qui 
ne produisent d'effet brisant ni à !'aide de 
capsules explosibles ni par d'autres moyens), 

a. Les capsules pour armes à feu ( capsules 
métalliq ues) ; les pastilles fulminantes pour 
munitions (godets de carton) renfermant 40 
milligrammes au plus de matière explosible 
et dont Ie rebord du carton en saillie doit être 
au moins deux fois plus haut que Ie diamètre 
de l'explosif encastré. 

b. Les douilles vides avec capsules pour 
armes à feu. 

c. Les étoupilles, étoupilles à vis, anwrces 
électriques sans leur détonateur, allumeurs de 
aûreté ou autres anwrces analogues contenant 
une fai bie charge de poudre noire, actionnés 
par friction, par percussion ou par l'électricité. 

d. Les fusées de projectiles sans anwrces ou 
dispositifs provoquant un efjet brisant, les anwrces 
pour iusées de projectiles. 

3°. · Les pétards pour signaux d'arrêt sur les 
chemins de fer. 

40_ Les cartouches pour armes à. feu portatives . 
a. Les cartouches terminées, dont les douilles 

sont entièrement en métal. Les projectiles doivent 
être adaptés à la douille de façon qu'ils ne 
puissent ni s'en détacher ni permettre Ie tami
sage de la charge de poudre. 

b. Les cartouches terminées, dont les douilles 
ner sont qu'en partie métalliques. La charge 
entière de poudre doit être contenue dans Ie 
culot métalliq ue de la cartouche et être enfer
mée par un bouchon ou une bourre. Le carton 
doi t etre assez résistant pour ne. pas se briser en 
cours de route. 

c. Les cartouches en carton à infiammation 
centrale, terminées. Le carton doit être assez 
résistant pour ne pas se briser en cours de route. 

d. Les cartouches Flobert à balles. 
e. Les cartouches Flobert à petits plombs. 
f. Les cartouches Flobert sans ba/les ni petits 

plombs. 
Conditions de transport. 

A. 
Emballage. 

En ce qui concerne le 1 °. 
(1) Les mèches non a1norcées doivent être 

emballées dans des récipients en bois ( caisses 

ou tonneaux) solides, étanches, bien fermés. 
de manière qu'aucune déperdition ou tamisage 
ne puisse se produire ; les caisses ou tonneaux 
ne doivent pas être garnis de cercles ou de 
bandes en fer. On peut employer, au lieu de 
récipients en bois, des tonneaux en carton résis
tants et imperméables. Les récipients ne doivent 
pas être fermés au moyen de clous en fer. 

(2) Le poids brut d'une expédition de mèches 
ne doit pas dépasser 60 kilogra=es. 

( 3) Chaq ue co lis doi t porter l'inscription en 
caractères rouges bien apparents "Explosif". 

En ce qui concerne le 2°. 
(1) Les anwrces non détonantes doivent être 

emballées dans des récipients en bois (caisses) 
solides, étanches et bien fermés ; sont en oqtre 
admissibles : 

les fûts en bois, pour les amorces dénommées 
en a: 

les · sacs, pour les douilles vides dénommées 
en b · 

les' tonneaux en· bois ou les tonneaux en 
carton résistants et imperméables, pour les 
amorces électriques sans leur détonateur dé
nommées en c. 

(2) Il y a lieu d'observer ce qui suit avant 
de placer dans les récipients extérieurs les 
amorces énumérées en a : 

10. Les capsules dont la matière explosible 
est à découvert doivent être solidement embal
lées, au nombre de 1000 au plus, les capsules 
dont la matière explosible est couverte, au nom
bre de 5000 au plus, dans des récipients-en fer
blanc, des boîtes en carton rigides ou des cais
settes en bois. 

20. Les pastilles fulminantes :pour munitions 
doivent être solidement emballees, au nombre 
de 1000 au plus, dans des boîtes en carton 
rigides. Les boîtes doivent avoir un couvercle 
à rebords et être bien ficelées. Chaque caisse 
doit contenir 10 boîtes au plus et être revêtue 
à l'intérieur soit d'une plaque de feutre d'un 

. centimètre d'épaisseur, soit d'une garniture 
analogue. 

(3) Les amorces énumérées en c ei d doivent 
être emballées dans les récipients de façon 
qu'aucun déplacement ne puisse se produire. 

(4) Chaque colis contenant des amorces 
dénommées en a, c et d ne doit pas peser plus 
de 60 kilogrammes. 

(5) Chaque colis doit porter l'inscription en 
caractères rouges bien apparents "Explosif". 

En ce_ qui concerne le 3°. 
(1) Les pétards doivent être emballés dans 

des caisses formées de plancqes d'au moins 22 
millimètres d'épaisseu~, bien jointives, assu
jetties par des vis à bois, complètement, étanches 
et entourées d 'une seconde caisse étanche. 
Celle-ci ne doit pas avoir un volume supérieur 
à 60 décimètres cubes. 

(2) Les pétards doivent être solidement 
assujettis dans des déchets de papier, de la 
sciure de bois ou du plittre, ou être bien ra"'.~és 
et isolés les uns des autres de telle marnère 
qu'ils ne puissent entrer en contact les uns 
avec les autres ou avec les parois de la caisse. 

(3) Chaque colis doit porter l'inscription en 
caractères rouges bien apparents "Explosif". 

En ce qui concerne le 4°. 
(1) Les cartouches pour armes à feu doivent 

être parfa.itement assujetties dans des récipients 
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en fer-bla.nc, en bois ou dans des cartons soiides, 
de façon qu'aucun déplacement ne puisse se 
produire. Les récipients doivent être serrés les 
uns à cöté des autres par rangées superposées 
dans des caisses en bois solides, étanches et 
bien fermées. Les espaces vides doivent être 
remplis de carton, de papier, d'étoupe, de fibres 
de bois ou de copeaux de bois - Ie tout exempt 
d 'humidité et de matière grasse - de manière 
à éviter tout ballottement,. · 

(2) Le p oids b r ut d'un colis n e d oit p as 
dépasser 60 kilogrammes. 

(3) Chaq_ue colis doit porter l'inscription en 
caract-ères rouges bien apparents " E xplosif" . 

B. 

Attestations. Lettres de voiture. 
( l) Pour !es mèches détonantes instantanées 

dénommées sous 1 °. b, la lettre de voiture doit 
porter une attestation d'un expert -chimiste 
agréé par Ie chemin de fer, cer tifiant que la 
nature de l'explosif est conforme aux conditions 
énoncées sous I b, 1°. b de !'Annexe I à la 
Convention internationale. L'at testation de 
!'expert n 'est pas nécessaire si une déclaration 
spéciale d'une autorité compétente est jointe, 
aux mêmes fins, à la lettre de voit ure, qui devra 
en faire mention. 

(2) Pour les arnorces non détonantes dénom
mées sous 2°., la lettre de voiture doit porter 

une attestation signée de l'expéditeur, qui doit 
être ainsi conçue : 

"Le soussigné certjfie que !' en voi mentionné 
dans cette lettre de voiture est conforme, en 
ce qui concerne la nature et ]'emballage, aux 
distJositions édictées sous I b de l' Annexe I à 
la Convent ion internationale, pour les amorces 
non détonantes." 

(3) En ce qui concerne les pétards, l'expé
diteur doit certifier dans la let tre de voiture 
que !'envoi est emballé conformément aux 
prescriptions édictées sous I b de l' Annexe I 
à la Convention internationale. 

(4) En ce qui concerne les cartouches pour 
armes à feu portatives dénommées sous 4°., 
la lettre de voiture doit porter une attestation 
signée de l'expéditeur, qui doit être ainsi 
conçue: 

"Le soussigné certifie que ]'envoi mentionné 
dans cette lettre de voit ure est conforme, en 
ce qui concerne la nature et !'emballage, aux 
disposi tions édict ées sous I b de l' Annexe I 
à la Convention internationale, à l'égard des 
cartouches pour armes à feu portatives." 

( 5) Les prescript ions légales par ticulières 
aux Etats contractants sur Ie territoire desquels 
doit être acheminé le transport, déterminent 
les autres attestations qui pourraient encore 
être nécessaires. 

c. 
Matériel de t ranspor t . 

Les munitions de toute nature doivent être 
t ransportées dans des wagons à marchandises 
couverts. 

D. 

Mode de t ransport. 
Les mèches (1 °) et les pétards (3°) sont exclus 

rlu transport en grande vitesse. 

Ic. I nff.armnateurB et pièces d'arti fi,ce. 
Sont admis au transport : 
1 °. Les inflammateurs et les mèches . 
a. Les allumettes ordinaires et aut res a llu

mettes à friction. 
b. Les baguettes pyrotechniques, telles que : 

allumettes feux de Bengale, bougies-pluie d 'or, 
bougies-pluie de fleurs, cierges merveilleux, etc. 

c. Les mèches de sûreté consistant en un 
boyau mince et étanche avec une àme de poudre 
noire de faible section; (en ce qui concerne les 
autres m èches, voir I b 1°.). 

2°. Les articles pyrotechniques de salon, bandes· 
d'amorces . 

a. Les bonbons fulminants, car tes de fleurs, 
lamelles de papier-collodion et au tres ar ticles 
similaires renfermant des quantités t r ès minimes 
de papier-collodion, ou de petits points d'argent 
fulminant. 

b. Les pois fulminants, grenades fulminantes 
et ar t icles sü:oilaires contenant du fulminate 
d'argent. Ils ne doivent pas contenir plus d'un 
gramme de fulminate d'argent pour 1000 
pièces. 

c. Les bombes confetti, cylindres Bosco, 
fruits pour cotillons et articles similaires, ren
fermant une faible ch{\rge de fulmi- coton pour 
collod.ion, destinée à cbasser une bourre in
offensive, telle que balies d'ouate, confetti, etc. 

d. Les amorces explosibles, les bandes d'a
morces, les bandes d'amorces paraffinées, ren
fermant un explosif composé de chlorate de 
potasse ou de salpêtre, de petites quant ités 
de phosphore, ainsi que de sulfure d'ant imoine, 
de soufre, de sucre de lait , d'outre-mer. d'ag
glut.inants (dextrine, gomme) ou de matiè1·es 
simi laires. On ne peut employer que 7 grammes 
5 décigrammes au maximum d'explosif pour 
1000 amorces. 

e. Les feux d'artifice dits espagnols, tels 
que pastilles t apageuses, baguettes pour cha
rivari, gr êlops. 

Chaque ebjet ne doit pas peser plus de 2 
grammes 5 décigrammes, ni renfermer, outre 
la gomme et la couleur, plus de 6 % de phos
phore jaune, 23 % de pbosphore amorphe et 
21 % de chlorate dP. potasse. 

3°. Les pièces d'arti fi,ce. 
a. Les pièces d'art ifi ce artistique, telles que 

fusées, chandelles romaines, fon taines, roues, 
soleils, et c. 

b. Les petites pièces d'artifice et les feux 
d'artifice de salon, tels que crapauds, fire 
crackers, serpenteaux, p luies d 'argent et rl 'or, 
et autres feux d 'artifice similaires que !'on 
brûle dans la main. 

c. Les feux de Bengale, torches de Bengale, 
signa! blue lights, etc. 

La composition des pièces d'art ifice est 
soumise aux prescript ions suivantes : 

(1) Les pièces d 'art ifice ne doivent pas 
pouvoir produire de forte explosion, ni contenir 
aucun mélange capable de s'enflammer aisément 
soit spontanément, soit par friction, compression 
ou percussion. 

ont admis: 
dans les mélanges de nitrates et pour les 

t orches de Bengale au magnésium, une addition 
de 3 % au plus de poudre de magnésium ; 

dans les petites étoiles que renferment les 
pièces d'artifice, des mélanges de chlorates 
contenant jusqu'à 40 % de chlorate de pot asse ; 
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des tubes contenant du picrate de magnésie 
et des chlorat es, et renfermés dans des douilles 
en papier. Mais ces tubes ne doivent pas pouvoir 
dét,oner par choc, _percussion ou inflammation. 

N e sant pas adrrns les au tres mélanges renfer 
mant du phosphore jaune, de la poussière de 
zine, de la poudre de magnésium ou des chlo
rates . 

(2) Les pièces énumérées en a et b doivent se 
composer essentiellement de pulvérin, mélangé 
avec du charbon, de poussière métallique (pous
sière de fonte de fer, de fonte d'acier), de pail
lettes d 'aluminium, d'oxyde de plomb et aut res 
poussières minérales à l 'ét a t comprimé. Chaque 
pièce isolée ne peut contenir plus de 30 grammes 
de poudre noire grenée. 

4°. Les pièces d'artifice pour signaux, t elles 
que coups de canon, et c., se composant d 'une 
douille de papier collée, entouree de ficelle, 
et contenant 75 gra= es au plus de poudre 
grenée a vec m èche, mais sans détonateur. 

Condit ions de t ransport. 

A. 
Emballage. 

(1) L'emballage doit être fait dans des 
caisses en bois solides. étanches et bien fermées. 
P our les objets dénommés sou'8 1°. a, on peut 
aussi employer des récipients en fer-blanc 
solides. Pour les objets dénommés sous 2°. b à e, 
3°. et 40., les caisses seront en p lanches rainées ; 
leurs ar êt es seront assemblées à dents ou au 
moyen de couvre-joints. P our les objets dénom
més sous 1 o. c, 20. b à e, 3°. et 4°., les caisses 
seront faites en planches de 18 millimètres au 
moins d 'épasseur; l 'intérieur sera entièrement 
tapissé de bon papier résistant ; Ie papier peut 
a ussi être remplacé par une garnit ure intérieure 
en zine mince. 

(2) Les ar t icles ei-dessous énumérés doivent, 
avant d 'être rangés dans les récipients, être 
solidement emballés comme suit : 

a. ceux des 1 °. a, 2°. a et 2°. c 
dans du papier d'emballage fort ou dans des 
boît es solides ; 

b. ceu'x du 1°. b 
dans des boîtes, réunies ensuite par paquets de 
10 à 12 boîtes, enveloppés de papier ; 

c. ceux du 20. b 
dans des caissettes en bois ou dans de for tes 
boîtes en carton, entourées de papier, dont 
chacune ne doit pas renfermer plus de 1000 
pièces; elles doivent être immobilisées au 
moyen de sciure de bois ; 

d. ceux du 2°. d 
o:. les amorces explosibles, dans de fortes 

boîtes en carton dont chacune ne doit pas ren
fermer plus de 100 amorces. Ces boîtes d 'amorces 
seront réunies au nombre de 12 en un rouleau, 
et 12 rouleaux seront liés en un paquet solide, 
enveloppé de papier d'emballage; 

13. les bandes d'amorces et les bandes d'amor
ces paraffinées, soit comme il est dit sous o:, 
soit dans des cylindres en fer -blanc portant 
aux deux extrémités des couvercles bien ezp
boîtés. Chaque cylindre contiendra au plus 12 
bandes enroulées, portant chacune 50 amorces. 
Ces boîtes seront réunies au nombre de 30 au 
plus en un paquet solide enveloppé de papier 
d'emballage : 

e. ceux du 2°. e 
dans des cai settes en bois, dont chacune ne 
doit pas renfermer plus de 144 pi èces d 'artifice 
bien em ballées dans de la sciure de bois ; 

/. ceux du 30_ · 
dans de fortes boîtes en carton ou dans des 
caissettes en bois; les objet s dénommés sous c 
du 3°. peuvent aussi être emba.Ilés da ns des sacs 
en papier ; les feux d'ar t ifice arti tiques de 
grandes dimensions doivent être emballés dans 
du papier si leur point de mise de feu n 'est 
pas revêtu d'une coiffe en papier ; dans les 
deux cas on doit empêcher Ie tamisage ; 

g. ceux du 4°. 
dans de fortes boîtes, dans lesquelles les pièces 
d'artifice pour signaux doivent être solidement 
assujett,ies, les différentes pièces étant séparées 
les unes des autres par une forte couche de 
sciure de bois ou de matière analog ue. 

(3) Les paquets ne doivent pas pouvoir se 
déplacer dans les récipients. Pour les objets 
dénommés sous 2°. b à e, 3°. et 4°., les vides 
de la caisse extérieure doivent être bien remplis 
avec des matières d'emballage appropriées et 
sèches (fibres de bois, papier, etc. ). Le foin 
humide, l'étoupe ou d'autres matières sujettes 
à l 'inflammation spontanée ne doivent pas être 
utilisés. Lorsqu 'il s'agit de grands décors pour 
feux d 'ar tifice (transparents), il suffit de les 
fixer solidement dans Ie récipient. 

( 4) Les récipients extérieurs doivent porter 
en caract ères bien apparents et dura bles l'in
dication de leur contenu et, en outre, pour 
ceux qui figurent sous 2°. b à e, 3°. et 4°., l'adresse 
exacte de l'expéditeur. 

(5) Le poids brut d'un colis renfermant des 
objets dénommés aux 2°. b à e, 3°. et 4°., ne àoit 
pas excéder 60 kilogrammes, Je poids total des 
matières inflammables 20 kilogrammes, et Ie 
poids de la poudre grenée qui entre dans la 
composit ion du feu d'art ifice, 2 kilogrammes 
500 grammes. 

(6) Chaque colis doit por ter en caract ères 
rouges bien apparents l'inscription " E xplosif" . 
Toutefois, cette prescriJ>tion n 'est pas applicable 
aux colis renfermant des allumettes. 

B. 
Au t res disposit ions. 

(1) Les allumettes dénommées sous 1°. a, par 
quantités ne dépassant pas 5 kilo~rammes, 
etnballées conformément a ux dispos1tions du 
chapitre A, reuvent être réunies en un seul 
colis avec d autres objets (à l'exception des 
matières dénommées sous ! a, I b et I c, II 
et III de la yrésente Annexe). 

(2) Les meches (1°. c) et les amorces (2°. d) 
ne doivent pas être chargées dans un même 
wagon avec des explosifs ou a vec des matières 
inflammables. 

(3) Le transport doi t être effectué daHs des 
wagons couverts . 

(4) E n ce qui concerne les articles déno,nmés 
sous 20. b à e. 30_ et 4°., l'expéditeur doit certifier 
dans les lett res de voiture que la nature de 
l 'envoi et !'emballage répondent a ux prescrip
t ions énoncées au I c de !'Annexe I à la Con
vent ion internationale. 

C. 
Mode de transport. 

Les pièces d'arti fice 13°.) et les pièces d'arti fi ce 
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pour signaux (4°.) sont exclues du transport en 
grande vitesse. 

Id. Gaz comprimés, liquéfiés et dissous sous 
pression. 

Sont admis au transport les gaz comprimés, 
li9-uéfiés et dissous sous pression ei-après 
denommés: 

a. Gaz comprimés : 
1 °. L' acide carbonique ; 
2°. Le gaz à l' eau, le gaz d' éclairage, le gaz 

mixte (gaz d'huile ne contenant pas plus de 
30 % d'acétylène); 

3°. L e gaz d' huile (gaz riche) ; 
4°. L'oxygène, l'hydrogène, l'azote, le proto

carbure d'hydrogène (grisou, méthane), l'air, 
lez gaz rares (argon, néon. hélium, xénon, 
crypton); 

b. Gaz liq uéfiés : 
5°. L'acide carbonique, le gaz d'huile, le pro

toxyde d' azote, l' éthane ; 
6°. L'ammoniaque, l'oxychlorure de carbone 

(phosgène); 
7°. Le chlore exempt d'humidité, l'acide sul

fureux, le tétroxyde d' azote ; 
go_ Le chlorure de méthyle, le chlorure d'éthyle, 

l' éther méthylique, le méthylamine, l' éthylamine ; 
9°. L'air liquide, l'oxygène liquide ; 

c. Gas dissous sous pression : 
10°. L'ammoniaque dissoute dans de l'eau, en 

concentrations supérieures à 25 % et ne dé-
passant pas 50 % ; . 

ll 0 • L'acétylène dissous dans de l'acétone et 
absorbé par des matières poreuses. 

Conditions de transport. 
A. . 

Nature des récipients. 
a. Dans la mesure ou elles ne sont pas 

spécifiées dans la présente Annexe, les condi
tions de fabrication, de nature et de qualité 
de métal, auxquelles doivent satisfaire les réci
pients des gaz comprimés, liquéfiés et dissous 
sous pression pour être admis au trafic inter.
national, sont celles qui sont exigées pour la 
circulation à l'intérieur de leur pays d'origine. 

b. On emploiera pour !'air liquide et l'oxygène 
liquide: 

ex. Des bouteilles en verre à double paroi, 
dans lesquelles on a fait Ie vide. 

Elles doivent être entourées de feutre et 
fermées par un bouchon de feutre permettant 
l'échappement des gaz sans produire à l'inté
rieur une forte pression, mais empêchant 
l 'écoulement du liquide. Ce bouchon de feutr.e 
doit être fixé de manière à ne pouvoir se dé
placer si la bouteille perd l'équilibre ou est 
renversée. Chaque bouteille ou plusieurs bou
teilles réunies doivent être protégées contre 
les chocs par une corbeille en fil de fer ou un 
autre récipient analogue reposant fixement 
sur Ie sol. Ces corbeilles ou autres récipients 
doivent être placés dans des coffres métalliques 
ou dans des caisses en bois revêtus intérieure
ment de töle, ouverts en haut ou simplement 
garantis à leur partie supérieure par un treillis 
en fil de fer, un couvercle perforé ou tout autre 
mode de protection analogue. Les coffres métal
liques ou les caisses en bois doivent être com
plètement étanches dans la partie inférieure 
jusqu'it une hauteur suffisante pour que, en 

cas de bris àes bouteilles, Ie liquide ne puisse 
se répandre à l'extérieur. Les coffres et les 
caisses ne renfermeront aucune matière d'em
ballage facilement inflammable ; les matières 
telles que Ie feutre et la laine sont -idwises. 

(3. Récipients constitués à'autres matières. 
lis ne peuvent être employés qu'à la condition 

d'être protégés contre l'échauffement, de ma
nière à 'le pouvoir se cou vrir de rosée ni de 
givre. lis n'ont pas besoin d'être protégés par 
d'autres moyens. Les prescriptions édictées 
sous ex. concernant la fermeture des bouteilles 
en verre sont applicables par analogie à ces 
récipients. 

c. Pour les solutions d' acétylène dans l' acétone, 
les dimensions des récipients soudés ne doivent 
pas dépasser 21 cm de diamètre et 2 m de 
longueur. 

Les récipients seront en acier très doux. lis 
seront remplis d'une substance poreuse, éga
lement répart-ie, et telle qu'il ne puisse s'y pro
duire aucune cavité sous l'influence d'une 
température de 50° centigrade ou des chocs 
pendant Ie transport. Cette masse ne devra 
avoir aucune action chimique, même lente sur 
Ie solvant, ni sur Ie métalconstituantlerécipient. 
Aucune pièce métallique en contact direct avec 
l'acétylène dissous ne pourra êtri- établie en 
cuivre ou en alliage contenant plus de 30 % 
de cuivre. Dans les récipients, la quantité 
normale du solvant doit être teJle qu el'augmen
tation du volume qu'il subit en absorbant 
l'acétylène à la pression de charge puisse se 
faire librement, et que si la température atteint 
50° centigrade, la tension ne dépasse pas les 
2f" de la pression d 'épreuve. 

B. 
Epreuve officielle des récipients. 

( 1) Les récipients en fer ou acier doux ou 
en cuivre doivent, avant leur emploi, être 
soumis, de la part d'un expert autorisé par les 
autorités compétentes, à une épreuve de pression 
hydraulique. les rt'wipients destinés au trans
port des Rolutions d'acétylène doivent en outre, 
avant leur emploi, être examinés en ce qui 
concerne la nature de la matière poreuse et 
de la quantité du solvant admissible (voir A, c). 

(2) La pression intérieure à faire supporter 
lors de l'épreuve de pression rydraulique doit 
comporter: 

a. Pour les gaz comprimés, une fois et demie 
la pression de chargement, laquelle ne doit pas 
dépasser les limites autorisées en D (voir plus 
Join). La pression d'épreuve doit dépasser de 
5 kilogrammes par centimètre carré au moins 
la pression de chargement ; 

b. Pour les gaz liquéfiés dénommés sous 50,, 
60., 70, et go, : 
Acide carbonique, Ie gaz d'huile et 

protoxyde d'azote. . . . . .. 250 kg/cm 2 

Ethane . . . . . . . . . . . . 140 " 
Tétroxyde d'azote. . . . 50 
Ammoniaq ue . • . . . . 35 
Chlore. . . . . . . . . 30 
Oxychlorure de carbone. 30 
Acide sulfureux. . . . . . . . . 20 
Chlorure de méthyle, méthylamine, 

éther méthylique, chlorure d'é
thyle et éthylamine. . . . . . 10 
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c. Pour ies gaz dissous sous pression : 
Acétylène dissous dans l'acétone. 60 kg/cm• 
Ammoniaque dissoute sous pression 12 " 

(3) L'épreuve de pression doit être renou
velée: 

a. tous les 2 ans pour les r écipients destinés 
au transport du chlore, du tétroxyde d'azote, de 
l' acide sulfureux, de l' oxychlorure de carbone, du 
chlorure de méthyle et du ch~orure d' éthyle ; 

b. tous les 5 ans pour les récipients destinés 
au transport des autres gaz comprimés ou li
quéfiés; 

c. tous les 10 ans pour les récipients d'acé
tylène dissous. 

Pour vérifier à nouveau les récipients d'acé
tylène dissous, on pourra remplacer l'épreuve 
hydraulique par une épreuve au moyen de 
l'azote, de !'air, etc., comprimés, en mainte
nant Ie récipient immergé dans !'eau pour 01) 

vérifier l'étanchéité absolue sous l 'épreuve de 
pression; 

d. tous les 5 ans pour les récipients d'am
rnoniaque dissoute sous pression. 

(4) En procédaPt à l'épreuve de pression 
hydraulique, il faut faire en sorte que l'aug
mentation de pression se fasse sans à-coup. 
Les récipients doivent supporter la pression 
d'épreuve sans subir de déformation permanen
te ou des fissures. Afin de pouvoir s'assurer qu'à 
la pression d'épreuve il ne se présente pas des 
fissures ou des déformations permanentes, 
l'indication du manom ètre de controle devra 
rester constante au moins pendant une minute. 

C. 
Equipement des récipients (soupapes, 

inscriptions). 
(1) Les récipients servant au transport des 

gaz comprimés, liqu éfiés ou dissous sous pres
sion (à l'exception de !'air liquide et de l'oxy
gène liquide) doivent être munis d'une soupape 
au moins pour Ie remplissage. S'il s'agit de 
solutions d'acétylène (11°.), les parties de la 
soupape en contact avec Ie gaz ne doivent pas 
contenir de cuivre. Pour l'oxychlorure de carbone, 
Ie gaz d'huile et Ie gaz mixk, on peut employer 
au lieu de soupapes des bouchons métalliques 
vissés; ceux-ci doivent fermer assez bien pour 
que !'odeur du contenu du récipient ne puisse 
se faire sentir. 

(2) Les récipients doivent porter en carac
tères bien apparents et durables les inscriptions 
suivantes: 

a. pour tous les gaz : • 
r,;. Ie nom du gaz, la désignation du fabricant 

ou du propriétaire ainsi qu'un numéro d'ordre; 
~- Ie poids du récipient vide, y compris les 

accessoires (soupape, chape de protection, 
bouchon métallique, etc.); 

y. la date de la dernière épreuve et Ie 
poinçon de !'expert qui a procédé à cette opé
ration; 

b. pour les gaz comprimés : 
la valeur de la pression de chargement auto

risée (vair D (1) ) ; . 
c. pour les goz liquéfiés ou dissous sous 

pression: 
Ie maximum de charge admissible. 

D. 
Remplissage des récipients. 

(1) La pression de chargement maximum 

admissible pour les récipients servant au trans
port des gaz comprimés comporte à UPe tem
pérature de 15° centigrade : 
pour l'acide carbonique sous forme 

de gaz ...... ... .. . 
pour Ie gaz mixte et Ie gaz à !'eau. 
pour Ie gaz d'huile . . . . . . . 
pour l'oxygène, l'hydrogènc, Ie gaz 

d'éclairage, l'azote, Ie protoc·ar
bure d'hydrogène (grisou, mé
thane), l 'air comprimé et les gaz 

20 kg /cm• 
10 

125 

rares ... ..... .... 200 " 
(2) La charge maximum admise pour les 

récipients servant au transport des gaz liquéfiés, 
dénommés sous 5°., 60., 70_ et go_ comporte: 

l-'1'-"l--'1'-"1'-"l--'1'-"1--11--'l--'1'-"1-' ...... 

------------------

E. 

Autres prescriptions. 

( 1) Lorsque les récipients remplis de gaz 
des catégories dénommées sous 5°., 6°. et 7°. (à 
l'exception du chlore et du tétroxyde d'azote ou 
sous go_ sant emballés dans des caisses, Ie 
transport peut être effectué avec d'autres 
objets. 

(2) Les récipients remplis de gaz comprimés 
et de gaz liquéfiés des catégories dénommées sous 
50_, 60., 70_ et go_, non emballés dans des caisses, 
doivent être pourvus d'une garniture extérieure 
qui les empêche de rouler. Leurs soupapeA 
porteront des chapes de protection en fer forgé, 
acier ou fonte malléable ; les récipients en cuivre 
peuvent être pourvus de chapes en cuivre. Les 
soupapes placées dans !'interieur du col des 
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récipients et qui sont protégées f.ar un bouchon 
métalliq ue vissé et bien fixé n ont pas besoin 
d'être pourvues de cbapes. 

(3) Les récipients remplis de gaz comprimés 
et de gaz liquéfiés des catégories dénommées sous 
5°., 6°., 7°. et so. ainsi que .les caisses renfermant 
ces récipients doivent porter d'une manière 
bien apparente et durable l'indication de leur 
contenu. 

Les récipients en caisse doivent être disposés 
de telle sorte que les timbres d'épreuve puissent 
être facilement découverts. 

Les caisses en bois et les coffres métalliques 
servant au transport de l'air et de l'oxygène li
quides (9°.) porteront leR inRcriptions bien ap
parentes "air (ou oxygène) liquide". ,,Haut", 
,,Bas", ,,Très fragile". 

(4) Les colis ne doivent pas être projetés, 
ou soumis à des chocs, ni exposé aux rayons 
du soleil, ni à la chaleur du feu. 

(5) Le transport doit être effectué : 

a. En wagons découverts : 
l O• Pour les gaz comprimés si la remise au 

transport est effectuée dans des vl-hicules 
spécialement aménagés pour la circuJation 
routière et s'ils sont complètement recouverts 
de baches; 

2°. Pour les matières dénommées sous 8°. ; 
mais pendant les mois de mars à octobre in
clusivement. les wagons doivent être com
plètement recouverts de baches, à moins que 
les récipients ne soient renfermés dans des 
caisses en bois. 

b. En wagons couverts : 
1°. Pour les gaz comprimés (voir toutefois 

a 10. etc 1°.) ; 
2°. Pour les gaz liquéfiés dénommés sous 5°., 

6°. et 7°., pendant les mois de mars à octobre 
inclusivement ; 

3°. Pour l' air liquide et l' oxygène liquide. 
c. En wagons découverts ou couverts : 

1°. Pour Ie gaz d'huilP, Ie gaz mixte et Ie 
gaz à l'eau ; mais pemlant les mois de mars à 
octobre inclusivement, les wagons découverts 
doivent être complètement protégés par des 
bîiches, à moins que les récipients ne soient 
renfermés dans des caisses en bois ; 

2°. Pour les gaz liquéfiés dénommés sous 5°., 
6°. et 7°., pendant les mois de novembre à 
février inclusivement. 

(6) Les récipientP remplis de gaz comprimés et 
liquéfiés doivent être chargés dans les wagons 
de maniè-re à ne pouvoir ni tomber, ni se ren
verser. Ceux qui renferment de !'air liquide ou 
de l'oxygène liquide seront placés debout et 
:protégés contre toute détérioration ,Pouvant 
etre produite par d'autres colis. Les recipients 
ne doivent pas non plus être chargés dans la 
proximité immédiate de matières facilement 
infiammables en petits morceaux ou à l'état 
liquide . • 

(7) a. Sont applicables à l'admission des 
récipients des wagons-réservoirs destinés au 
transport des gaz comprimés ou liquéfiés ou 
dissous sous press;on en ce qui concerne la 
nature de leur matériel, l'épreuve officielle, 
l'équipement et Ie remplissage. les prescrip
tions sous A, B, C et D et celles figurant sous E, 
alinéa (2) pour les soupapes, ainsi que sous 
H. Les récipients doivent être solidement et 

bien encastrés dans les wagons et ne pouvoir 
en être enlevés. 

b. Les wagons-réservoirs destinés au trar,s
port des gaz' liquéfiés et dont Ie diamètre est 
constant doivent être munis à l'intérieur de 
cloisons convenablement perforées ou de dis
po itifs analogues qui ralentissent Ie mouve
ment du liquide en cas de brusques changements 
de vites e du véhicule. 

c. Les wagons-réservoirs destinés au transport 
des gaz liquéfiés dénommés sous 50_, 60. et 7°. 
doivent porter une enveloppe en bois. 

d. Les wagons-réservoirs destinés au transport 
de l'acide carbonique liquide, de l 'oxygène 
comprimé et de l'hydrogène compru:né peuvent 
renfermer des récipients de plus de 2 m de 
longueur et 21 cm de diamètre. Ces récipients 
ne doivent pas être pourvus chacun d'une 
soupape pour Ie remplissage et la vidànge. Il 
suffit que tous Jps récipients soient, aux deux 
extrémités du wagon, raccordés à un tuyan
collecteur portant une soupape d'arrêt placée 
à l'intérieur de la caisse du wagon. Ces sou
papes n'ont pas besoin d'être munies de chapes 
de protection. 

F. 
Exception aux prescriptions édictées 

sous A à E. 
(1) Les gaz liquéfiés dénommés sous 5°., 6°. 

et 7°. penvent égaiement être transportés en 
petites quant;tés dans de forts tubes en verre 
hermétiquement fermés : savoir l'acide car
bonique et Ie protoxyde d'azote jusqu'à 3 gram
mes, l'ammoniaque, le chlore et Ie tétroxyde 
d'azote jusqu'à 20 grammes, l'acide sul/ureux 
anhydre et l'oxychlorure de carbone (phosgène) 
jusqu'à 100 grammes, aux conditions ei-après. 
Le tubes en verre ne doivent être remplis qu 'à 
moitié pour l'acide carbonique et Ie protoxyde 
d'azote, qu'aux deux tiers pour l'ammóniaque, 
Ie chlore et le tétroxyde d'azote, et qu'aux trois 
q uarts pour l' acide sulfureux et l' oxychlorure 
de carbone (phosgène). Chaque tube en verre 
doit être placé dans une capsule en fer-blanc 
soudée, remplie de terre d'infusoires et emballée 
dans une caisse en bois solide. Il est permis 
d'emballer plusieurs capsules de fer-blanc dans 
une même caisse, mais les tubes contenant du 
chiore ne doivent pas être placés dans une 
même caissse avec des tubes contenant de l'am
moniaque ou de l'acide sul/itreux. Il est égale
ment permis d'emballer d'autres objets dans 
la caisse contenant des capsules en fer-blanc 
remplis de ga, liquéfiés autres que le chlore. 

(2) Les matières dénommées sous 8°., en 
quantités jusqu'à 100 grammes dans des tubes 
en verre, dont le poids total ne doit pas dé
passer 5 kilogrammes, peuvent être bien calées 
seuJes ou avec d'autres objets dans de fortes 
caisses, à la condition que les tubes en verre 
soient fortement assujettis dans ces dernières. 
Les caisses doivent porter, imprimée sur fond 
rouge, l'inscription "Infia=able". Les caisses 
ne renfermant pas plus de 100 grammes de 
ces matières peuvent être transportées en 
wagons couverts. 

(3) Les capsules métalliques á'acide carboni
que (sodor, s~arklets) renfermant 25 gramwes 
au plus d'aci.de carbonique liquide et au maxi
mum 1 gramme de liquide ponr 1 centimètre 
cube 340 millimètres cubes de capacité sont 
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acceptées au transport sans restriction si l'acide 
carbonique est pur de tout résidu d'air. 

(4) L 'oxygène comprimé jusqu'à 0,3 kilo
gramme par centrimètre carré renfermé dans 
de petits sacs en caoutchouc, tissus imprégnés 
ou matières analogues est admis sans con
dition au transport. 

G. 
Mode de transport. 

Les ga~ liquéfiés dénommés sous 8°. de la 
nomencl11,ture ne sont acceptés au transport en 
grande vitesse qu'en petites quantités de 100 
grammes au maximum, à condition d'être 
emba.llés conformément aux prescriptions du 
chapitre F, alinéa (2). 

H. 

Dispositions transit,oires. 

Peuvent continuer à être admis au transport, 
à titre transitoire, les récipients pour gaz com
primés, liquéfiés et dissous sous pression qui 
ont été mis en servi"e sous !'empire de !'Annexe 
1 à la prPcédente Convention mternationale. 

Pour.les délais de renouvellement des épreu
ves périodiq ues, ils sont assujettis aux condi
tions fixées en B. 
Ie. Matières qui, au contact de l'eau, dégagent 

des gaz inflammables ou /acilitant la 
combustion. 

ont adfilis au transport : 
1 °. Les métaux alcalins et alcalins-terreux, 

tels que Ie sodium, pota-ssium, calcium, etc., 
ainci que les combinaisons entre ces métaux. 

2°. Le carbure de calcium. la cyanamide de 
calcium, dont Ie contenu en carbure de calcium 
dépas e 0,2 %, l'hydrure de calcium. 

3°. Le peroxyde de sodium et Ie peroxdye de 
sodium sous forme de mélanges qui ne soient 
pas plus dangereux que Ie peroxdye de sodium. 

Conditions de transport. 

A. 
Emballage. 

(1) L'emballage doit être fait dans des réci
pients en fer (ou en fer-blanc) solides, étancbes, 
bien fermés. Les mati.,,res dénommées sous 10. 
peuvent aussi être transportées jusqu'à con
currence de 5 kilogrammes dans des bouteilles 
en verre, résistantes, munies d'une fermeture 
solide et étanche. Les récipients doi vent être 
complètement secs ou, pour les matières dénom
mées sous l 0 • et 2°. ; remplis avec du pétrole. 

(2) Les récipients renfermant des matières 
dénommées sous 1°. et 3°. doivent être placés 
dans des enveloppes de protection, savoir : 

a. les récipients en fer ou en fer-blanc ren
fermant des matières dénommées sous 1°., dans 
des caisses en bois ou dans des paniers métal
liq ues de protection ; 

b. les bouteilles en verre renfermant des 
matières dénommées sou.s 1°. ou les récipients 
renfermant des matières dé11,01nmées sous 30., 
dans des caisses en bois, revêtues intérieurement 
d'une enveloppe de tóle rendue étanche pour 
empêcher l'entrée de !'eau. Les bouteilles en 
verre em ballées dans des caisses doi vent être 
placées solidement dans de la terre d'infusoires 

sèche ou dans d'autres matières analogues 
incombustibles. Les bouteilles en verre ne ren
fermant pas plus de 250 gra=es peuvent être 
emballées dam des boîtes en fer-blanc munies 
d'une fermeture solide et étanche, au lieu de 
l ' être dans des caisses en bois. 

(3) Les colis doivent porter en caractères 
bien apparents et durables l'indication de leur 
contenu, ainsi que l'inscription "Craint l'hu
midité". 

B. 

Autres prescriptions. 

(1) Toute quantité jusqu'à 5 kilogrammes, 
emballée conformément aux prescriptions édic
tées en A, peut être réunie avec d'autres objets. 

(2) Les colis doivent être manipulés avec 
des précautions toutes spéciales. Ils ne doivent 
pas être projetés et ils seront arrimés assez 
solidement dans les wagons pour être protégés 
contre les frottements, cahots, heurts, ren
versement ou chute des couches supérieures. 

(3) Le transport doit être effectué en wagons 
couverts. Toutefois, Ie carbure de calcium et 
la cyanamide de calcium (2°.) peuvent être 
transportés en wagons découverts bachés. 

(4) Les récipients vides qui contenaient des 
matières dénommées sous 2°. doivent ètre 
exempts de restes de ces matières. l\fention 
devra être faite dans la lettre de voiture de ce 
qu'ils contenaient précéde=ent. 

Classe IJ. 

Matières sujettes à l'inflammation spontanée. 

Sont admis au transport : 
10. Le phosphore ordinaire (blanc et jaune). 
20. Le phosphore amorphe (rou~e), Ie sesqui-

sul/ure de phosphore, les combinaisons de phos
phÓre avec de.• terres alcalines, par exemple Ie 
phosphure de calcium, Ie phosphure de strontium ; 
puis Ie phosrrure de fer et les co17'.him!isons ana
logues, sujettes à l'inflammation spontanée, 
de phosphore avec des ml,taux. 

3°. Les mélanges de phosphore amorphe avec 
des résines au des graisses, dont le point de 
fusion est supérieur à 35° centigrade, les soluti
ons de phosphore ordinaire dans le sul/ure de 
carbone. 

4°. Le zinc-éthyle, Ie zinc-méthyle, ainsi que 
la clissolution de ces produits dans l'éther. 

!i0 • La suie fraîchement wlcinée. 
6°. Le charbon de bois /raîchement éteint, en 

poudre, en grains ou en morceaux. 
7°. La soie fortement chargée (cordonnet, soie 

souple, bourre de soie et soie chappe) en éche
veaux. 

8°. a. Les matières uivantes imprégnées de 
graisse, de vernis ou d'huile : laine, poils, laine 
artificielle, coton, soie, lin, chanvre, jute - à 
l'état brut, sous forme de déchets provenant de 
la filature ou du tissage, à l'état de chifjo1ui ou 
d'étoupes. 

b. Les produits /abriqués avec les matières ci
dessus, imprégnés de graisse, de vernis ou d' huile, 
par exemple baches, cordages, courroies de 
transmission de coton ou de chanvre, lisses de 
tisserand et de harnais, fils et fil@ retors, articles 
en filet (filets de pêcheurs graissés, etc.,). 

9°. Les me'langes de matières combiU/tibles 
grenées ou poreuses avec de l'hidle dP. lin. du 
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vernis, de l' huile de résine et autres matières ana
log1tes, si ces derniers com posants peuvent eneore 
être sujets à s'oxyder par eux-mêmes (par exemple 
la masse dite bourre • de liège). 

I 0 • La limaille de /er ou d'acier grasse (pro
venant des tours ou machines à forer, et c.). 

11°. Le papier graissé, imprégné de vernis ou 
huilé et les fuseaux faits de ce papier. 

12° . Les métaux pyrophoriques. 
13°. Le zine en poudre. 
14°. L es sacs à levure ayant servi, non nettoyés. 
15°. La matière ayant servi à épurer le gaz 

d' éclairage . 
16°. Les fils de nitrocellulose servant à la 

fabrication de la 8oie artificielle. 

Condit ions de transport. 
A. 

Emballage. 
(I ) Les matières dénommées sous 1°. et 2°. 

doivent être emballées dans des récipients en 
fer-blanc solides, étanches et bien soudés, cba
cun d 'eux étant assujetti solidement dans une 
for te caisse en bois bien fermée. Pour les 
matières dénommées sous 2°. , par quantités de 
2 kilogrammes au maximum, les récipients 
en fer -blanc peuvent être remplacés par des 
bouteilles en verre ou cruches qui doiven t 
également être emballées chacune dans une 
forte caisse en bois bien fermée. Le phosphore 
ordinaire doit être plongé dans !'eau. Les 
caisses porteront en caract ères bien apparent s 
et durables la ment ion de leur contenu ; pour 
Ie phosphore ordinaire, on a joutera l'inscription 
,,Haut". 

(2) Les matières dénommées sous 3°. doivent 
être em ballées soi t dans des cai sses ne permet
tant aucune fui te, ou être fondues dans des 
projectiles non chargés. · (3l Le zine-éthyle, Ie zinc-méthyle (4°.) ainsi 
que es dissolutions de ces produits dans l 'ét her 
doivent être emballés dans des récipients épais, 
soli des, en t erre (grès, etc.) ou en verre, scellés 
à la lampe ou pourvus d 'une fermeture bermé
tique offrant une sécurité équivalente. 

Les vases en verre ou en grès doi vent être 
emballés, soit isolément, soit à plusieurs, dans 
des récipients en tóle solides, remplis de cendre 
oude terre d'infusoires sèche, qui seront soudés 
bermétiquement. 

Chaque colis doit porter, imprimée sur fond 
rouge en caractères bien apparents, la mention 
"Inflammable" . Les enveloppes renfermant des 
bonbonnes en verre doivent en out re être mu
nies de l'inscrip tion bien apparente "A porter 
avec précaut ion" . lis ne doivent pas être 
transportés sur des diables, ni portés sur les 
épaules ou sur Ie dos. 

(4) Les matières dénommées sous 5°. et 6°. 
doivent être emballées à ans des récipients 
étanches et formant bien . Les tonneitux en 
bois porteront à l'intérieur un revêterÎlent im
perméable ; ils seront placés dans d 'aut res 
récipients solides (paniers, cuveaux, caisse?). 

(5) Les matières dénommées sous 7°. doivent 
être emballées dans de for tes caisses. Quand 
ces caisses ont plus de 12 centim ètres de bau
teur, les couches de soie seront séparées entre 
elles par des espaces vides suffisants, au moyen 
de grilles en bois ; des trous pratiq ués dans les 
parois. s'ouvrant sur ces espaces vides, per-

mettront la circulation de i'air. Des baguettes 
seront clouées extérieurement pour empêcher 
que les trous des C'aisses puissent être couverts. 

(6) Parmi les matières dénommées sous 8°. a, 
la laine ayant servi au nettoyage et les étoupes 
(torcbons à net toyer) non séchées doivent être 
fortement pressées et em ballées dans des réci
pients solides, étanches et bien fermés. 

(7) Les inatières dénommées sous 9°. doivent 
être emballées, lorsqu'elles sant pressées dans 
des moules, da ns d es récipients en fer-b la n c 
solides, étanches au dans de fortes caisses en 
bois por tant à l'intérieur un revêtement de fer
blanc étanche ; lorsq u' elles ne son t pas pressées 
dans des moules, dans des récipients forts, 
étanches et bien fermés. 

(8) Les inatières dénommées sous 10°. doivent 
être emballées dans des récipients en mét al 
solides, étanches et bien fermés. L'emballage 
n 'est pas nécessaire si Ie transport est effectué 
dans des wagons en fer munis de couvercles, 
ou dans des wagons en fer, découverts, bachés. 

(9) Les inatières dé1wmmées sous 12°. doivent 
être fondues dans des tubes en verre, emballés 
dans des boîtes en fer -blanc soudées, remplies 
de terre d'infusoires ou d'autres terras sèches 
analogues, appropriées. 

(10) Le zine en poudre doit être emballé clans 
des récipients métalliques solides et herméti
quement fermés. 

(11) Les sacs à levure ayant servi, non 
nettoyés (14°.) doivent être emballés dans des 
r écipients bien fermé . 

(1 2) La matière ayant servi à épurer le gaz 
d'éclairage n 'est expédiée que dans des wagons 
en tóle, à mains que eet article ne soit emballé 
dans d 'épaisses caisses en tóle. Si les <lits wagons 
ne sant pas munis de couvercles en tóle, 1er
mant bien, Ie chargement devra être parfaite
ment couvert avec des baches préparées de 
telle manière qu'elles ne soient pas inflam
mables par Ie contact direct de la flamme. 
Le chargement et Ie déchargement se feront 
par l'expédi teur et Ie destinataire ; c'e~t à 
l 'expédi teur que, à la demande de l'admini 
stration du chemin de fer, incombe également 
Ie soin de fourni r les baches. 

( 13) Les fils de nitrocellulose servant à la 
tabricotion de la soie arti ficielle doivent être 
contenus dans des récipients métalliques ou 
dans des tonneaux en bois hermétiquement 
fermés. et conten nt un excès d 'eau faciJe à 
vérifier par l'agitation du récipient. Dans Ie 
cas ou les fils sont emhallés dans des récipients 
métall iques on peut se contenter cl'entourer 
chaque bobine d'une toile mouillée et la lettre 
de voiture doit attester que cet te condition 
est remplie. 

B. 
Autres prescriptions. 

(1) Les matières ei-dessous énumérées, peu
vent être emballées avec d 'autres objets dans 
une caisse en. bois solide, étanche et bien fermée, 
moyennant observation des prescriptions con
cernan t les récipients, édictées en A : 

a. Je phosphore ordinaire (1°.) par quantités 
ne dépassant pas 250 grammes ; ces petites 
quantités peuvent aussi être renfermées sous 
!'eau dans des vases en verre solides, fermés 
hermétiquement, qui doivent être solidement 
maintenus dans des récipients en fer-blanc, 
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avec des ma tières d'emballage appropriées ; 
les récipients renfermant du phosphore doivent 
être solidement assujet t is dans la seconde 
enveloppe de bois ; 

b. les matières dénommées sous 2°. par quan
tités ne dépassant pas 5 kilogrammes; 

c. Ie zinc-éthyle et Ie zinc-méthyle (4°.) par 
quantités ne dépa.ssant pas 2 kilogrammes, à 
la condition que les vases soient solidement 
emballés dans les récipients ; il est cependant 
interdit de les emballer avec d 'autres matières 
sujet-t es à l'inflam.mation spontanée, ainsi 
qu 'avec des matières explo ibles (I a ), des 
munitions (I b}, des inflammateurs et pièces 
d'artifice (I c) et avec les matières infla= a bles 
dénommées à la classe JIJ a et b. 

d. les matières dénommées sous ll 0 • et 12°., 
sans aucune restriction. 

(2) Si les lettres de voit ure contiennent une 
d éclaration p ortant que 

a. la suie (5° .) et Ie charbon de bois en poudre, 
en grains ou en morceaux (6°.) ne sont pas 
fraichem.ent éteints (c'est-à -dire qu'ils sont 
refroidis depuis 48 heures au moins), 

b. la soie en écheveaux (7°.) n 'est pas fortement 
chargée, 

c. les matières dénommées sous 8°. et 10°. 
ne sont pas imprégnées de gr aisse, de vernis 
ou d'huile, 

d. les sacs à levure ayant servi (14°.) sont 
nettoyés, 

e. Ja matière ayant servi à épurer le gaz est 
complètem.ent oxydée, 

ces matières sont t ransportées ans condi t i
ons . 

(3) Les matières dé?wmm.ées sous 8°. - à 
l' exception de la laine ayant servi au nettoyage 
et des étoupes (torchons à nettoyer) emballées 
a ux conditions édi ctées a u chapitre A, alinéa 
(6) - doivent être à l'état sec. 

(4) Les /useaux de papier déiwmmés sous ll 0 • 

ne peuvent être transpor tés que si la lettre de 
voiture contient une déclaration cer t ifiant 
qu'ils ont été chauffés après avoir été imbibés 
de graisse ou d 'huile et ensuite refroidis com
pl èt ement dans !'eau. 

(5) Doivent être employés pour Ie t ransport: 
a. du zinc-éthyle et du zinc-méthyle (4°.), 

des wagons découver ts; de petites ~uantités jus
qu'à lOkilogrammes peuvent aussi etre chargées 
isolément ou (en quanti tés ne dépassant pas 2 
kilogrammes) avec d'autres~ bjets, dans des 
wagons couverts, aux conditions édictées à 
l'alinéa (1) c ; 

b. des matières dénommées sous 7°., 8°. et ll 0 ., 

des wagons couverts ou des wagons découvert s 
bachés. La laine pour nettoyage et les étoupes 
(t orchons à nettoyer) emballées aux conditions 
édict ées au chapitre A, alinéa (6), peuvent 
aussi être transportées en wagons découverts ; 

ç, les p,ls de nitrocellulose servant à la fabri
c ation de la soie artip,cielle doivent être chargés 
dans des wagons couverts et à panneanx pleins. 

(6) Doivent en outre être observées pour 
Ie zinc-éthyle et le zinc-méthyle les prescriptions 
édict ées sous UI a B, alinéa (4). 

C. 
Mode de transpor t . 

Le zinc-éthyle et Je ~iiw-méthyle ne sont admis 
a u transport en grande vitesse qu'en petites 

quantités jusqu 'à 10 kilogram.mes s'ils sont 
expédiés isolément ou en quantités ne dépas
sant pas 2 kilogrammes s'ils sont expMiés avec 
d'autres objets. 

Classe III. 

Ma tières inflam.mables. 
IIIa. Liquides combustibles. 

Les objets suivants sont admis au transport 
sous certaines conditions : 

1°. Les hydrocarbures, savoir : 
a. Le pétroie à l'éiat br,;,t (huile minérB le) et 

Ie pétrole rectip,é, les huiles préparées avec le 
goudron de lignite, les huiles de tourbe et de 
schiste, I ' asphalte-naphte et les produits de leu r 
distillation, les hydrocarbures d' autres prove
nances (par exemple les résidus de la compres
sion du gaz riche). si ces liquides ne s'enflam
ment pas à une température de moins de 21° C 
de l'appareil Abel-Pensky, ni au-dessus de 
100° C de l'appareil Pensky-Martens, et cela 
à une hauteur du barom ètre de 760 millem.ètres 
rapportée a u niveau de la mer. 

b. Le pétrole à l'état brut (huile minéra le) et 
Je pétrole rectip,é, Ie pétrole-iwphte, les huiles 
préparées avec le goudron de lignite, les huiles 
de tourbe et de schiste, l' asphalte-naphte et les 
produits de leur distillation ( benzine, ligroïne, 
essence pour nettoyage, etc.), les hydrocarbures 
d'autres provenances (par exemple les résidus 
de la compression du gaz r iche), lorsque ces 
matières émett ent des vapeurs inflammables 
à une t empérature de moins de 21° C de l'appa
rei! Abel-Pensky, à une ha uteur du baromètre de 
760 millim ètres rapportée au niveau de la mer, 

, et si elles on t, à la température de 15° centi
grade, un poids spécifique de plus de 0,680 • 

Les huiles préparées avec le goudron de houille 
qui, à une température de 15° centigrade, ont 
un poids spécifique de moins de 0,950 (benzol, 
t oluol, xylol, cumol, et c.). 

c. L 'essence de pétrole (gazoline, néoline, et c.) 
et les autres produits /acilement inflammables 
préparés avec du pétrole-naphte ou du goudron de 
lignite, lorsque ces matières ont un poids spé
cifiq ue de 0, 8~0 au plus à une temperature de 
150 cent igrade. 

20. Les liquides /ormés d'une part d'un mé
lange de pétrole-naphte ou d'autres liquides ana
logues facilement inflammables, d'autre part avec 
des résines, du caouu;houc, de la gutta-percha, du 
savon, de l'asphalte, du goudron ou d'autres 
matières analogues. 

3°. L'éther éthylique (éther sulfurique) pur 
ou mélangé avec d'autres liquides (par exemple 
les gouttes de H offm.ann), les solutions de nitro
cellulose dans l'éther éthyliq_ue. (collodion), dans 
l'alcool amylique, dans l'alcool éthylique, dans 
l'alcool méthylique, dans l'éther acétique, dans 
l'acétate d'amyle , dans l'acétone, dans le nitro
benzol, dans le nitrotoluol ou dans des mélanges 
de ces li'luides (par exemj)le la laque zapon), 
les solutions de 1 % au plu.~ de nitroglycérine 
dans l'alcool. 

4-0 • Les solutions de nitrocellulose dans l'acide 
acétique. 

50, L 'alcool méthylique (esprit de bois), brut 
ou rectip,é, l'acétone. Ie paraldéhyde, l'aldéhyde 
acétique (seulemen t en solution alcoolique). 

Les esse1wes de toute nature, par exemple 
l'acétate d'amyle (voir toutefois pour !'essence 
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de pétrole au 1 °. c), les éthers liquides de toute 
nature sauf l'éther éthylique (voir pour ce der
nier au 3°.). 

6°. La substance employée généralement pour 
dénaturer l'alcool (combinaison d'esprit de bois 
et de pyridine). 

7°. Les mélanges d' esprit de bois et de benzol 
( avec ou sans cire fossile, par exemple Ie pansol). 

8°. Le sul/ure de carbone. 
9°. Les huiles grasses, les vernis, les couleurs 

préparées avec du vernis, l'huile de térébenthine 
(essence de pin) et autres huiles éthérées, l'alcool 
absolu, !'esprit de vin (spiritus), ainsi que les 
liquides préparés avec ces matières (vernis 
à l'alcool, vernis à l'huile, siccatifs, savons à 
l'état liquide, etc.) par quantités supérieures 
à 40 kilogrammes. 

Conditions de transport. 

A. 
Emballage. 

(1) L'emballage doit être fait dans des vases 
en verre, en terre (grès, etc.) ou en métal, 
solides, étanches et bien fermés. Les solutions 
de nitrocellulose dans l'acide acétique ne peuvent 
pas être expédiées dans des vases en métal. 

Il est permis également d'employer pour les 
liquides dénommés sous 1°. a et b, 20., 40., 50., 
6°., 7°. et 9°. des récipients en bois (tonneaux) 
solides, étanches et bien ferm.és. 

(2) Les vases en verre ou en grès renfermant 
les liquides énumérés sous 1°. à 9°., ainsi que 
les vases en fer-blanc servant au transport 
des liquides dénommés sous 3°. et 8°., doivent 
être solidement em,ballés, soit isolém.ent, soit 
à plusieurs, dans une seconde enveloppe (ban
nettes ou paniers métalliques, cuveaux ou 
caisses) solide. Ces enveloppes ( à l' exception 
des caisses) seront m.unies de bonnes poignées. 
Les paniers, cuveaux et caisses découverts 
doivent porter un couvercle et si celui-ci con
siste en paille, jonc, roseau ou autres m.atières 
analogues facilement inflam.mables, il doit 
être im.J?régné de lait d'argile oude chamr, etc., 
mélange avec du verre söluble. 

(3) Chaque colis renfermant des liquides dé
nommés sous 1 °. b et c, 3°., 4°. et 8°. doit porter, 
imprimée sur fond rouge, en ·caractères bien 
apparents la- m.ention "Inflammable" . Les 
paniers et cuveaux renfermant des vases en 
verre doivent en outre être munis de l'inscrip
tion bien apparente "A porter avec précaution". 
Ils ne doivent pas être transportés sur des 
dia bles, ni portés sur les épau les ou sur 
Ie dos. 

B. 
Autres prescriptions. 

(!) Il est permis d'emballer avec d'autres 
objets, dans des caisses en bois solides, étanches 
et bien fermées, moyennant observa-tion des 
prescriptions, concernant les récipients, édic
tées au chapitre A : 

a. les liquides dénommés sous 9°., sans 
restriction ; 

b. les liquides dénommés sous 10. à 10., en 
q uantités ne dépassant pa~ l O kilogram.
mes; 

c. Ie sul/ure de carbone (8°.), en quantités ne 
dépassant pas 2 kilogram.mes. 

Les vases contenant des liquides dénommés 
sous 1 °. à so. doivent être soigneusement calés 
dans les caisses. 

(2) Pour les hydrocarbures dénommés sous 1°. 
a et b, la lettre de voiture doit mentionner que 
toutes les conditions relatives à leur point 
d'inflammation et à leur poids spécifique sont 
remplies. A défaut de cette mention, ces 
matières seront traitées comme de !'essence 
de pét,role (lo. c). 

(3) Doivent être employés, pour Ie transport, 
des wagons découverts : pour les liquides dé
nommés sous 1°. à 8°.; les petites quantités, 
jusqu'à 10 kilogramm.es, des matières dénommés 
sous 10. à 10., et Je sul/ure de carbone (8°.), 
jusqu'à 2 kilogram.mes peuvent être chargés 
aussi dans des wagons couverts, soit isolément, 
soit avec d'autres objets, conformément aux 
dispositions de l'alinéa ( 1) b et c. 

(4) Il y a lieu d'observer en outre ce qui 
snit pour les liquides dé1wmmés sous 1°. à 8°.: 

a. avant de commencer Ie chargem.ent, des 
étiquettes rouges, portant lisiblement les men
tions "Inflammable" et "A manoouvrer avec 
précaution" seront apposées sur les deux cötés 
des wagons (voir à la fin de !'Annexe Ie m.odèle 
de ces étiq uettes) ; 

b. les colis doivent être solidement arrimés 
dans les wagons. Les paniers et cuveaux dé
couverts seront attachés aux parois ; ils ne 
devront pas être superposés ; 

c. les vases qui se détérioreraient pendant ' 
Ie transfort seront immédiatement dechargfa 
et s'il nest pas possible de les réparer à bref 
délai, ils pourront être vendus avec Ie contenu 
qui y sera resté, sans autre formalité, pour Ie 
compte de l'expéditeur; 

d. les vases de fer-blanc vides, bieri fermés, 
qui contenaient ces matières doivent être 
transportés en wagons couverts, les autres 
récipients dans des wagons découverts; 
mentipn devra êtreraite dans la lettre de voi 
ture de l'usage auquel avaient servi ces réci
pients. 

(5) Sont applicablPs aux liquides t,ransportés 
en wagoru;-réservoirs les prescriptions indiquées 
plus haut en A, alinea (1) et en B, alinéa 12) 
et /4) a. 

C. 

Mode de transport. 

Sont exclus du transport eu grande vitesse : 
a. les matières énumérées de l 0 • à 7°. par 

quantités supérieures à 10 kilogrammes ; 
b. Ie sul/ure de carbone (8°.) par quantités 

supérieures à 2 kilogram.mes ; 
c. les récipients vides ayant contenu des 

matières énmnérées de 1°. à 8°., à l'exception 
des récipients de töle bien fermés. 

IIIb. Matières solides inflammables. 
Les objets suivants sont admis au transport 

sous certaines conditions : 
1 °. Les matières auxquelles le feu peut 

facilement être communiqué par les étincelles 
de' la locomotive, telle que Ie foin, Ie charbon 
de bois en morceaux, la sciure de bois, les copeaux 
de bois, la pite de bois, les rognures de papier, Ie 
jonc (à l'exclusion du jonc d'Espagne), les 
matières textiles végétales et leurs déchets, la 
paille (y compris celle de maïs, de riz et de !in), 
la tourbe (à l'exclusion de la tourbe i:nécanique 
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ou comprimée), ainsi que les marchandises fabri
quées au moyen d'un mél,a,nge de résidus de 
pétrole, de résine et d'autres substances sem
blables avec des corps poreux inflammal/les, 
enfin Ie sou/re. · 

2°. La celloïdine, produit de l'évaporation 
imparfaite de l'alcool contenu dans Ie collocliol', 
ayant l'apparence de savon et consistant 
essentiellement en fulmi-coton pour collodion. 

3°. Le celluloïd en plaques, feuilles, tiges, objets 
manufacturés ou en déchets. 

Conditions de transport. 

A. 
Emballage. 

(1) L es 1natières d é,wmrnées sous 1°. doivent, 
si elles ne sont pas emballées, être transportées 
en wagons couverts ou en wagons découverts 
bachés. Le chemin de fer peut exiger que l 'ex
péditeur fournisse les baches. 

(2) Les lames de celloïdine doivent être em
ballées de façon à empêcher complètement 
leur dessiccation. 

(3) Les matières dénmnmées au 3°. (celliiloïd) 
doivent être emballées soit dans des caisses à 
parois jointives soit en ballots constitués par 
un emballage de papier fort comprimé ent-re 
deux plateaux en bois à claire-voie. 

B. 
lVIode de transport. 

Les matières dénommées sous 1°. ne sont pas 
acceptées en grande vitesse par expéditions 
partielles. 

Classe IV. 
lVIatières vénéneuses. 

Les objets suivants sont admis au transport 
sous certaines conditions : 

1 °. Les substances arsenicales non liquides, 
notammant l'acide arsénieux (fumée arsenicale), 
l'arsenic jaune (sulfure d'arsenic, orpiment), 
l'arsenic rouge (réalgar), l'arsenic natif (cobalt 
arsenical écailleux ou pierre à moucihes), etc. 

2°. Le ferrosilicium et Ie manganh-silicium 
obtenus par voie électrique. 

3°. Le cyanure de potassium et Ie cyanure de 
sodium à l'état solide. 

4°. Les substances arsenicales liqttides, par
ticuli èrement l'acide arsénique. 

5°. Les solutions de cyanure de potassium 
et de cyanure de sodium. 

6°. Les produits métalliques vénéneux: 
a. Ie sublimé, Ie cinabre (vermillon), 
les couleurs à base de cuivre, particulièrement 

le vert-degris, les pigments de cuivre verts et 
bleus; 

l' acétate de plomb ; 
b. les autres préparations de plomb, partfou

Iièrement la litharge (massicot), Ie minium, la 
céru.<e et autres couleurs à base de plomb ; les 
résidus plombeux. • 

7°. Le sul/ate de cuivre · et les mélanges de 
sulfate de cuivre avec la chaux, la soude et autres 
substances analo~ues (poudre pour bouillie 
bordelaise, etc.), 1 acide oxalique et l'oxalate de 
potassium à l'état solide. 

8°. Les chlorates. Le bioxyde cle baryu1n. 
L'awture de sodium. 

9°. L'aniline (huile d'aniline). 

Conditions de transport. 
A. 

Emballage. 
(1) Les récipients utilisés pour !'emballage 

doivent être solides, étanches et fermés de 
manière qu'il ne puisse se produire ui fuite ni 
tamisage. 

(2) Les matières dënommées sous 1°. et 3°. 
doivent être emballées comme suit : 

a. dans de forts tonneaux el' fer, à couvercle 
vissé et munis de cercles de roulement, ou 

b. dans des tonneaux doubles, faits de bois 
sec et solide, consolidés au moyen de cercles, ou 
dans des caisses doubles construites de la même 
manière et entourées de bandes, les récipients 
intérieurs étant revêtus d'un tissu sené. Les 
récipients intérieurs en bois peuvent aussi être 
remplacés par des récipients en fer-blanc soudés 
ou des vases en verre ou en grès. Les vases en 
verre ou e11 gr ès doivent être em ballés solide
ment dans lesautres récipients,garnisdematières 
d 'em ballage appropriées. Dans ces conditions, 
plusieurs vases peuvent être réunis en un colis. 

c. Les matières dénommées sous l 0 • peuvent 
au 0 si être emballées dans des sacs de toile 
goudronnée, renfermés dans des tonneaull. 
simples de bois fort et sec. 

(3) Le /errosilicium et Ie manga1w-silicium 
(2o.) doivent être emballés dans de forts réci 
pients en hoi~ ou en métal, imperméables à 
!'eau. 

(4) Les matières dénommées sous 4°. doivent 
être emballées comme suit: 

a. dans des récipients en métal, en bois ou 
en caoutchouc murus de bonnes fermetures, ou 

b. dans des vases en verre ou en grès soig
neusement calés dans d 'autres récipients 
(bannettes ou paniere en métal) cuveaux ou 
caisses (solides, avec des matières d'emballa~e 
appropriées; ces enveloppes (à l'exception des 
caisses) seront mu'lÏes de bonnes poignées. 

(5) Les matières dénmnmées sou.,q 5°. doivent 
être emballées daDs des vases en fer bien clos 
et soigneusement calés <lans des réripients en 
bois ou en métal so lidP.s garnis de terre d 'in
fusoires, de sciure de bois ou d'autres sub
stances absorbantes. 

(6) Les matières dénommées sous 6°. doivent 
être emballées comme suit: 

a. dans des tonneaux en fer ou des tonneaux 
étanches faits de bois sec et fort, consolidés au 
moyen de cercle0 ou dan° des cais es consolidées 
au moyen de bandes, ou 

b. dans des boîtes en fer (dites Hobbocks), 
ou 

c. dans des vases en verre ou en grès ou 
- pour des quantités n'excédant pas 10 kilc
grammes - dans des enveloppes doubles de 
fort papier (bourses); les récipients et les 
bourses doivent être soigneusement calés dans 
des récipients en bois solides, étanches, bien 
fermés et remplis de matières d'emballage ap-
propriées : ·· 

d. il est permis aussi d'emballer les couleurs 
à base de plomb 'de toute espèce dans des réci
pients en fer-blcnc ou en tóle de fer, 

e. il est permis de même de transporter les 
composés quelconques d'u plomb et du cuivre en 
solutions aqiieuses, dans des réservoirs étanches, 
construits en matériaux que ces mélanges ne 
peuvent attaq uer . 
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(7) Les rnatières dénornrnées sous 7°. doivent 
être emballées dans des récipients en bois 
( tonneaux ou caisses) soli des, étanches et bien 
fermés ou dans des sacs solides, étanches et 
bien fermés . 

(8) Les matières clénornrnées sous 8°., à l'ex
ception de l'azoture de sodiurn, doivent être 
em ballées dans des récipients en bois ou en 
tóle ondulée forts, étanches et bien fermés. 
Lorsqu'on emploie des récipients en bois 
(tonneaux ou caisses), ceux-ci doivent être 
revêtus intérieurement d'une garnjture ininter
rompue de papier souple destiné à empêcher 
efficacement Ie tamisage. Les récipients en 
töle ondulée, qui doivent avoir une épaisseur 
d'au moins 0, 8 millimètre, seront entourés 
d'au moins deux douves en bois, maintenues 
par 6 cercles d'osier au moins. 

L'azoture de sodiurn doit être emballé dans 
des récipients en fer (ou en fer-blanc) solides, 
étanches et bien fermés . . 

(9) Les colis renfermant des matières dénorn
rnées sous l O • à 8°. doivent porter en caractères 
bien apparents et durables l'indication de leur 
contenu. Les désignations génériques telles que 
substances arsenicales, préparations de plomb, 
couleurs vénéneuses sont admises. En outre, 
les rnatières dénornrnées sous 10., 30,, 40,, 50, et 60. 
a doivent porter l'indication de "Poison" et 
s'il s'agit de ferrosiliciurn oude rnangano-silicium 
(2°.) la mention "Craint l'humidité. Ne pas 
ren verser". 

Les récipients contenant des rnatières dénom
mées sous 8°. doivent porter une inscription bien 
apparente et durable : ,,Danger d'incendie". 
Ceux contenant de l'azoture de sodiurn recevront 
en outre la mention: ,,Craint l'humidité". 

(10) L'aniline (huile d'aniline) doit être 
contenue dans des estagnons en fer ou dans 
des barils en bois (par exemple des fûts à pé
trole) très réaistants et parfaitement étanches. 

B. 
Autres prescriptions. 

(1) Il est permis d'emballer avec d-'autres 
objets dans des récipients en bois solides, étan
ches et bien fermés, moyennant observation 
des prescriptions concernant les récipients 
édictees au chapitre A : 

a. les rnatières dénommées sous 4°., par 
quantités ne dépassant pas 1 kilogramme; 
elles doivent être renfermées dans des vases 
en verre solidement calés avec de Ia terre 
d'infusoires sèche dans un récipient en fer
blanc étanche ; 

b. les matières déno,nmées sous l 0., 30,, et so., 
par quantités ne dépassant pas 5 kilogrammes; 
il est cependant interdit d'emhaller du cyanure 
de potassium, du cyanure de sodium et des 
chlorates, du bioxyde de baryum et de l'azoture 
de sodium aves des acides ou des seis acides; 

c. les matières dénornmées sous 6°. a, par 
quantités ne dépassant pas 10 kilogrammes; 

d. les matières dénornrnées sous 2°., 6°. b et 7°., 
sans Iimite de poids. 

Lorsque Ie recipient renferme des matières 
dénomrnées sous l 0., 3°., 4°., 5°. ou 6°. a il doit 
porter l'indication: ,,Poison". 

(2) Il est interdit de charger les niatières 
dénomrnées sous l 0., 3°., 4°., 5°. et 6°. a avec 
des denrées alimentaires ou d'autres matières 
de consommation. 

(3) Il est également interdit de charger les 
matières dénornrnées sous 3°., 5°. et 8°. avec des 
acides et en outre celles du 5°. avec des seis 
acides. 

(4) Les ,natières dénommées sous 5°. ne 
doivent être transportées qu'en wagons-réser
voirs ou en wagons découverts. L'a?oture de 
sodium ne doit être transporté qu'en wagons 
couverts. 

(5) Le ferrosiliciurn et Ie rnangano-siliciu,n 
dmvent être remis au transport à l'état abso
lument sec et dans des récipients parfaitement 
secs ; s'ils doivent être transportés en wagons 
découverts, les récipients seront recouverts de 
baches imperméables. 

(6) Les récipients et sacs vides, a:yant servi 
au transport des matières vénéneuses dénornrnées 
soits 10., 3°., 4°., 5°. oit 6°. a doivent être par
faitement clos. Les récipients et la lettre de 
voiture doivent porter la mention de ce qu'ils 
contenaient precédemment. Est applicable 
également la disposition édictée à l'alinéa (2). 

(7) Sont applicables aux récipients des 
wagons-réservoirs destinés à. transporter des 
rnatières vénéneuses ou leurs solutions aqueuses 
les prescriptions édictées sous A, alineas (1) 
et (9) et B, alinéa (6). Ces récipients ne doivent 
être constitués que de matériaux inattaquables 
par les matières considérées ou par leurs solu
tions aqueuses. Les récipients des wagons
réservoirs servant au transport des rnatières 
dénomrnées sous 5°. ne doivent avoir aucune 
couture rivée ou être alors à double paroi. Jls 
ne doivent, en outre, porter aucune ouverture 
à leur partie inférieure (robinets, soupapes, etc.). 
Les ouvertures doivent être rendues étanches 
et être protégées au moyen de chapes métalli
ques solidement vissées. Les wagons-réservoirs 
remplis des matières dénornrnées sous 5°. doivent 
être placés dans les trains de manière à être 
séparés par un véhicule au moins d'autres 
wagop.s remplis d'acides liquides. 

c. 
Mode de transport. 

Sont exclus du transport en grande vitesse 
comme expéditions partielles les matières 
dénornrnées sous l 0., 3°., 4°., 5°., 6°. a et 8°., 
ainsi que les récipients vides, y compris les 
sacs, ayant contenu des matières dénommées 
sous l 0., 3°., 4°., 5°. et 6°. a. 

D. 

Exceptions aux jrescriptions édictées 
sous , B et C. 

N e sont pas sou mis à ces prescriptions les 
produits dénommés dans Ia classe IV, destinés 
aux recherches scientifiques ou aux usages 
pharmaceutiques, expédiés en détail par 
quantités ne dépassant pas ½ kilogramme de 
chaque produit, pourvu qu'ils soient emballés 
avec soin dans des caisses solides et que les 
récipients en verre ou en grès soient bouchés 
de telle sorte que Ie bouchon ne puisse se 
déplacer en cours de route. 

Classe V. 

M:atières caustiques. 
Les objets suivants sont admis au transport 

sous certaines conditions : 
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l O• I 'acide sulfurique, l' acide sulfurique fu
mant (acide sulfurique contenant de !'anhy
dride, oleum, huile de vitriol, acide sulfur ique 
de Nordhausen}, l'acide azotique ou· nitrique 
(eau forte) et leursmélanges, l'acidechlorhydrique , 
ou muriatique. l'acide fl,uorhydrique et les 
solutions d'acide acétique à plus de 40 % d'acide; 

2°. Ie chlorure de soit/re de même que Ie ni
trate ferreux et Ie sul/ale ferreux (mordant de 
fer); 

3°. la lessive caustique (lessive de sonde ou 
de potasse, etc.), les résidus de raffineries d'huile, 
l'eau ammoniacale ne contenant pas plus de 
25 % d 'ammoniaque ; 

40. Ie brome ; 
5°. l 'anhydride sulfurique ; 
6°. lc chlorure d' acétyle, Ie pentachlorure d ' an

timoine, Ie chlorure de chromyle, l'oxychlorure de ' 
phosphore, Ie pentachlorure de phosphore (supe1·
chlorure de phosphore), Ie trichlorure de phos
phore, Ie chlorure de sulfur11le, Ie chlorure de 
thionyle et l'acide chl-Oro-sul/onique; 

7°. Ie bioxyde d'hydrogène (eau oxy~énée); 
8°. Ie sul/ure de sodium et les cokes a base de 

soude; 
9°. Ie bisulfate de soude ; 

10°. la chaux-vive (oxyde de calcium). 

Conditions de transport. 

A. 
Emballage. 

(1) L 'emballage des matières dénommées sous 
1 °. à 4°. doit être fait dans des récipients solides, 
étanches et bien fermés, qui ne puissent pas 
être attaqués par Ie contenu. Pour l'acide fl,uor
hydrique (1° .) voir a!inéa (5). La- fermeture 
doit être conditionnée de manière à ne pouvoir 
être endommagée soit par des secousses, soit 
par Ie contenu. L'emploi de vases en verre ou 
en grès est subordonné aux conditions sui
vantes: 

a. Les récipients servant au t ransport des 
matières dénommées sous 1°. à 3°. doivent être 
bien assujettis dans d'autres récipients (ban
nettes ou paniers en métal, cuveaux ou caisses) 
solides remplis- de matières d 'emballage ap
propriées. Les récipients extérieurs (à l'excep
tion des caisses) doivent être munis de poignées 
solides. 

b. Pour l'acide nitrique corwentré d 'un poids 
spécifique d 'au moins 1,48 à 15° centigrade 
(46, 8° Baumé), et I'acide nitrique rouge fumant, 
les vases en verre ou en grès doivent être en
tourés dans les récipients d'un volume au moins 
ê~al à leur contenu de terre d'infusoires ou 
d autres substances terreuses sèches appro
priées. 

c. La matière d'emballage prévue sous a 
et b n'est pas nécessaire si les vases en verre 
sont placés dans des enveloppes en métal les 
entourant complètement et calés par de bons 
ressorts recouverts d'amiante, de telle façon 
qu'ils ne puissent se déplacer dans les envelop
pes. 

d. Pour Ie brome (4°.), les vases en verre ou 
en gr ès doivent être renfermés dans des réci
pients solides en bois ou en métal, et entourés 
jusqu'au col, de eend.re, de sable, de t erre d'in
fusoires ou d'autres matières analogues incom
bustibles. 

(2) Les extincteurs d'incendie qui contiennent 
des acides dénommés sous 1°. doivent être con
struits tie telle sorte que l'acide ne puisse. couler. 

(3) Les accumulateurs électriques montés avec 
de l'acide sulfurique (1°.) doivent être calés 
dans une caisse de batterie, de manière que les 
bacs ne puissent se déplacer. La caisse de batte
rie sera solidement emballée dans une autre 
caisse, avec des matières d'emballage absor
bantes. Les couvercles des caisses porteront, 
bien apparentes, les mentions "Accumulateurs 
électriques" et "Haut". Si les accumuJateurs 
sont cbargés, les pöles doivent être protégés 
de manière à éviter les courts-circuits. 

Si les bacs sont constitués de matières 
résistantes, telles que Ie bois avec revêtement 
de plomb ou Ie caoutchouc durci, et que leur 
partie supérieure soit aménagée de telle sorte 
que l'acide ne puisse jaillir d'une manière 
dangereuse, on peut se passer d'emballer les 
bacs ou les batteries d'accumulateurs, à la 
condition que des dispositifs appropriés, t els 
que cadre , cloisons, renforcements les empê
chent de se renverser ou de se déplacer et les 
protègent contre les avaries pouvant résulter 
de colis tombant sur les batteries. Les bacs ou 
batteries faisant corps avec des voitures n 'ont 
pas besoin non plus d'un emballage spécial, 
lorsq ue ces véhicules sont fixés ou arrimés 
solidement sur les wagons de chemins de fer. 

(4) On ne peut employer des récipients en 
bois pour les boues de pl-Oinb ren/ermant de l'acide 
sulfurique, provenant d'accumulateurs et de 
chambres de plomb, que s'il est possible d 'em
p êcher tout suintement d'acide. 

(5) Les récipients contenant de l'acide fl,uor
hydrique (lO.) seront en plomb ou en gutta
percha pour l'acide étendu ; les récipients en 
bois avec garn.iture intérieure solide en paraffine 
sont également admissibles. Des récipients en 
fer avec tampon de fermeture étanche à vis, 
peuvent également être employés pour l'acide 
concentré, à 70 % au moins d'acide pur. Ces 
récipients en fer ne doivent être remis, pleins 
ou vides, aux gares expéditrices qu'après 
lavage de toute trace d'acide à leur surlace 
extérieure. Les récipients à acide fluorhydrique, 
pleins ou vides, devront, porter une étiquette 
ou une illilcription bien apparente et durable, 
avec la mention "Acide fluorhydrique concentré 
à 70 % d'acide pur". 

(6) L'a.nhydride sulfurique (5°.) doit être 
emballé : 

a. èlans de fortes holtes en töle, étamées et 
bien soudées, ou 

b. dans de fortes bouteilles en fer ou en 
cuivre, munies d'une fermeture solide et her
métique. 

Les boîtes et bouteilles doivent être solide
ment emballées dans de forts récipients en 
bois ou en fer-blanc, avec de la terre d'infusoires 
ou d'autre matières analogues incombustibles. 

(7) Les matièreB dénommées sous 6°. doivent 
être emballées : 

a. dans des r écipients en fer forgé, en fer 
fondu, en acier fondu, en plomb ou en cuivre, 
absolument étanches et mun.is d'une bonne 
fermeture, ou 

b. dans des récipients en verre. En ce der
nier cas, les prescriptions suivantes doivent être 
observées: 

a. Les récipients en verre doivent avoir des 
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parois épaisses et être bouchés hermétiquement 
avec des bouchons en verre rodé, fixés de maniè
re à ne pouvoir de détacher. 

~- Si les récipients en verre contiennent plus 
de 5 kilogrammes, ils doivent être placés dans 
des enveloppes métalliques. Les bouteilles d'une 
contenance plus faible peuvent être emballées 
dans des caisses en bois solides, divisées in
térieurement en autant de compartiments qu'il 
y a de bouteilles à expédier. Chaque caisse ne 
peut renfermer plus de quatre compartiments. 

y. Les récipients en verre doivent être placés 
dans les enveloppes de telle sorte qu'il subsiste 
un espace vide de 30 millimètres au moins 
entre eux et les parois. Les espaces vides seront 
soigneusement comblés avec de la terre d'infu
soires ou d'autres matières analogues incom
bustibles; pour Ie cldorure d'acétyle, on peut 
aussi faire usage de sciure de bois. 

8. Le couvercle des récipients extérieurs 
doit porter l'indication du contenu avec la 
mention "Fragile" ou un signe équivalent. 

(8) Pour Ie bioxyde d'hydrogène (eau oxy
génée) (7°.) on doit employer des récipients qui 
ne soient pas fermés hermétiquement. Les tou
ries, bouteilles et cruches <loivent être bien 
emballées dans des caisses ou dans des paniers 
solides pourvus les uns et les autres de poignées. 
Les touries doivent être pourvues d'une fer
meture de sûreté pouvant céder à un excès 
de pression se développant à l'intérieur. 

(9) Pour Ie sul/ure de sodium raffi,né cristal
lisé (8°.) on doit employer des récipients im
perméables à l'eau, pour Ie sul/ure de sodium 
brut ainsi que pour Ie coke à base de soude, des 
récipients en tóle étanches. 

(10) Le bisulfate de soude doit être renfermé 
dans des récipients à parois étancbes, inatta
quables par Ie contenu. Il peut aussi être chargé 
dans des wagons-tombereaux revêtus intérieu
rement de plomb, recouverts par une biiche 
et pourvus d'un dispositif empêchant Ie contact 
immédiat de la biiche et du bisulfate. 
· (11) La chaux vive doit être renfermée dans 
des sacs forts et étanches. En ce qui concerne 
la chaux vive en vrac, voir ei-dessous B. Autres 
prescriptions. 

B. 
Autres prescriptions. 

(1) Il est permis d'emballer avec d'autres 
objets dans des récipients en bois solides, 
étanches et bien fermés, moyennant obser
vation des prescriptions concernant les réci
pients édictees au chapitre A : 

a. jusqu'à 500 grammes de brome (4°.); 
b. !'anhydride sulfurique (5°.) par quan!ités 

ne dépassant pas 2 kilogrammes ; il peut aussi 
être renfermé dans de forts tubes en verre 
fermés au chalumeau, qui seront solidement 
calés dans des récipients en fer- blanc, solides, 
bien fermés et remplis de terre d'infusoires ; 

c. jusqu'à 5 kilogra.mmes des matières dénom
mées sous 60. ; 

d. jusqu'à 10 kilogrammes des matières 
dénommées sous 10., 20. et 30_ 

Ces matières doivent être solidement calées 
dans les récipients. 

(2) La lettre de voiture doit porter les 
mentions suivantes : 

a. pour l'acide nitrique (1°.) dans des vases 

UJ2H 

en verre, Ie poids spécifique pour une tempéra
ture de 15° centigrade ; à defaut de cette indi
cation dans la lettre de voiture, l'acide est 
considéré comme concentré [A, alinéa (1) b 
et c]; , 

b. pour les boues de plomb renfermant de 
l'acide sulfurique provenant d'accumulateurs et 
de chambres de plomb, on devra certifier que 
l'acide sulfurique ne peut couler; 

c. pour les résidus d'acide sulfurique pro
venant de la fabrication de la nitroglycérine, 
on devra. certifier qu'ils sont complètement 
dénitrifiés, sinon ces résidus sont exclus du 
transport. 

Cette déclaration n'est pas nécessaire pour 
les 

0

résidus d'acides provenant de la fabrication 
de la nitrocellulose : il n'est pas tenu compte 
d'une teneur minime en nitrocellulose. 

(3) Les matières dénommées sous 10. à 5°. 
doivent être transportées dans des wagons 
découverts. Mais des wagons couverts peuvent 
aussi être utilisés : 

a. pour Ie transport des matières dénommées 
sous 3°., si elles sont emballées dans des barils 
en fer, forts et étanches, qui ne peuvent être 
remplis que jusqu'aux neuf-dixièmes de leur 
capacité; 

b. pour Ie transport du brome (4°.) par quan
tités ne dépassant pas 500 grammes, pour celui 
de !'anhydride sulfurique (5°.) par quantités ne 
dépassant pas 2 kilogrammes, et pour celui des 
matières dénommées sous 1°., 2°. et 3°., par 
quantités ne dépassant pas 10 kilogrammes, 
soit isolément, soit avec d'autres objets, à 
la condition que les récipients soient soigneuse
ment calés dans une forte enveloppe en bois. 

(4) Le bioxyde d'hydrogène (eau oxygenée 
(7°.) ainsi que Ie sulfure de sodium et les cokes 
à base de soude (8°.) sont transportés en wagons 
couverts ou en wagons découverts biichés. 

(5\ Les récipients vides qui ont renfermé des 
matières dénommées sous 1 °. à 5°. doivent, 
lorsqu'ils sont remis au transport comme ex
péditions partielles, être bien fermés ou net
toyés à fond. La lettre de voiture doit mention
ner ce qu'ils contenaient précédemment. 

( 6) Les prescriptions édictées aux alinéas 
(3) et (5) ne sont pas applicables aux extincteurs 
d'incendie ni aux accumulateurs électriques [A, 
alinéas (2) en (3)]. 

(7) Les récipients contenant de l'acide 
fluorhydrique (1°.) doivent être placés Ie tampon 
de fermeture en dessus. 

(8) Sont applicables aux récipients . des 
wagons-réservoirs destinés à transporter des 
matières caustiques les dispositions édictées 
sous A alinéa ( 1) à l' exception de celles figurant 
sous a à d. 

(9) La chaux vive en sacs ne doit être trans
portée que dans des wagons couverts et la chaux 
vive en vrac ne peut être transportée que dans 
des wagons métalliques. 

C. 
Mode de transport. 

(1) Les matières dénommées sous 3°. sont 
admises au transport en grande vitesse par 
expéditions partielles si elles sont emballées 
conformément aux prescriptions indiquées en 
B, alinéa (3) a; celles des l 0 • à 3°. en quantités 
ne dépassant pas 10 kilogrammes, Ie brome 

60 
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jusqu'à 500 grammes et l'a,nhJJdritle sulfurique 
jusqu'à 2 kilogrammes sont egalement admis 
sous !'emballage prévu au B, alinéa (3) b. 

(2) Cette restriction ne s'applique pas aux 
extincteurs d'incendie et aux accumulateurs 
électriques [A, alinéas (2) et (3)] . 

Classe VI. 
Produits répugnants et de mauvaise 

odeur. 
Sont admis au transport : 
1°. Les tendons frais, les retai lles de peaux 

fraiches servant à la. fabrication de la colle, non 
chaulées, ainsi que les déchets de ces deux sortes 
de matières, les cornes et onglons ou sabots frais 
et les os frais, ainsi que les autres matières ani
males nauséabondes et répugnantes en tan t qu'
elles ne sont pas mentionnées ei-dessous. 

2°. Les peaux fraiches non salées. 
3°. Les os nettoyés et séchés, les cornes et 

onglons ou sabots secs. 
4°. Les ca.illettes de veau fraiches, débarras

sées de tout r este d'aliments. 
5°. Les résidus comprimés, provenant de la 

/abrication de la colle de pea.u (résidus calcaires, 
résidus du chaulage des retailles de peau ou 
résidu~ utilisés comme engrais). 

6°. Les résidus non comprim é.~ de l'espèce 
désignée au 50. 

7°. Le fumier méla~é de paille. 
8°. Les autres matieres fécales, y compris 

celles qui proviennent des fosses d'a.isance. 

Conditions de transport. 

A. 
Emballage. 

( 1) Les matières ei-dessous énumerees, re
mises au transport comme expéditions partielles, 
doivent être em ballées ainsi qu'il sui t : 

a. celles dé?wmmées sous 10., 5°. et 60. 
dans des récipients en bois (tonneaux, cuveaux 
ou caisses) solides, étanches et bien fermés ; 
Ie contenu ne doit pas se révéler par son odeur, 
d 'une manière désagréable ; 

b. celles dénomm ées sous 2°. 
dans des récipients en bois (tonneaux, cuveaux 
ou caisses) solides, étanches et bien fermés, ou 
dans des sacs solides, imperméables et bien 
ferm és, imprégnés de désinfectants appropriés, 
tels qu'acirle phénique, lysol, pour que !'odeur 
méphit ique du contenu ne puisse se faire 
sentir ; l'emploi de ces sacs est toutefois limité 
aux mois de novembre, décembre, janvier et 
février; 

c. celles dénommées sous 3°. 
dans des récipients (tonneaux ou cuveaux) 
étanches ou dans des sacs solides ; 

d. les caillettes de veau ( 4°.) 
dans des récipients en bois (tonneaux ou cu
veaux) solides, étanches et bien fermés ; pen
dant les mais d'avril à septembre inclusivement, 
les caillet tes de veau doivent être salées de telle 
sorte qu'il soit employé de 15 à 20 gramme~ 
de sel de cuisine par caillette ; une couche de 
gel d 'au mains un cent im ètre d'épaisseur doit 
être répandue en outre au fond des récipients 
servant d'emballage, ainsi que sur la couche 
supérieure des caillettes ; la let t re de voiture 
doit contenir une déclaration portant que ces 
prescriptions ont été observés; 

e. les crottes de ch-iens ( 8°.) 
dans des récipients en métal ou en bois solides, 
étanches et bien fermés ; 

/- la fiente de pigeons (8°.) 
dans des récipients en bois (tonneaux ou cuve
aux) solides, ét anches et bien fermés ; la fiente 
de pigeons sèche peut aussi être em ballée dans 
des sacs solides et imperméables. 

Aucune trace du contenu ne doit adhérer 
extérieurement aux récipients servant d 'em
ballage. 

(2) Les prescriptions suivantes sont appli
cables aux chargements par wagon complet : 

a. Matières dénommées sous 1°. et 2°.: 
1°. Si !'on u tilise des wagons couverts, amé

nagés spécialement, p ort a nt d es installations 
de vent ilation eflicaces, l'emballa~e n 'est pas 
nécessaire. Les matières doivent etre imprég
nées d 'acide phénique à 5 % au mains ou 
d 'autres désinfectants appropriés, de telle 
sorte que !'odeur méphit ique du contenu ne 
puisse se faire sent ir. 

2°. Si l 'on emploie des wagons à marchandises 
ordinaires découverts : 

ex . du l er mars au 31 octobre; les matières 
doivent être emballées dans des sacs solides et 
imperméables; ces sacs seront imprégnés des 
désinfect ants dénommés sous 1°., pour que 
!'odeur méphitique du contenu ne puisse se 
faire sentir. Tout envoi de ce genre doit être 
recouver t d'une bache en t issu très fort (appelé 
t oile à houblon), imprégnée d 'une solution d'un 
des désinfect ants précités; cet te bache doit 
elle-même être ent ièrement recouverte d 'une 
grande ba.che imperméable non goudronnée ; 

B. du l er novembre à Ja fin de février, l 'em
ba)lage en sacs n 'est f.as nécessaire. Cependant , 
les envois doivent etre r ecouverts également 
d 'une bache en toile à houblon et cette bäche 
sera elle-même recouverte entièrement d 'une 
grande bäche imperml!able non goudronnée. 
La première bache doit au besoin être passée 
à l'un des désinfectants énumérés sous 1°., 
de t.elle sorte qu'aucune odeur méphitique ne 
puisse se faire sentir ; 

y. si les désinfectants ne suflisent pas pour 
empêcher les odeurs méphit iques, les envois 
doivent être emballés dans des t onneaux ou 
cuveaux solides, étanches et bien fermés, 
de telle sorte que !'odeur du contenu du récipient 
ne puisse se faire sentir. 

b. Les matières dénommées sous 3°. et 7°. 
ne demandant pas d'emballage spécial ; si elles 
sant remises non emballées, Ie chargement 
doit cependant êt re recouvert entièrement de 
baches imperméables. 

c. Les caillettes de veau (4°. ) 
doivent être emballées selon Ie mode prescrit 
à l 'alinéa (1) d. 

d. Les matières dénommées sous 5°. 
doivent être recouvertes entièrement de deux 
grandes baches superposées, imperméables et 
non goudronnées. La bache inférieure doit être 
imprégnée de désinfectants appropriés (acidP. 
phénique, lysol, etc.) de t elle sorte qu'aucune 
odeur méphitique ne puisse se faire sentir. 
Entre les baches, il sera répandu une couche de 
chaux sèche, éteinte, de poussière de tourbe ou 
de tan ayant déjà servi. 

e. Les matières dénomm ées sous 6°. 
doivent être emballées conform.ément aux 
prescriptions édictées à l'alinéa (1) a. 
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/. Les matières dénomniées sous so. 
doivent être emballées dans des -récipients 
solides, étanches et bien fermés. Les crottea de 
chiens sèchea et la fiente de pigeons sèche peuvent 
aussi être emballées dans des sacs solides et 
imperméables. 

B. 
Autres prescriptions. 

(1) Le chemin de fer peut limiter Ie transport 
à certains trains, se faire payer d'avance Ie 
prix de i;ransport, ei prendre également des 
dispo itions spéciales concernant l'heure et 
Ie délai du chargement et du déchargement, 
ainsi que du camionnage au départ et à l'ar. 
rivée. Le chemin de fer peut exiger que les 
biiches soient fournies par l'expéditeur. 

(2) Les rnatières dénommées sous 70_ et so. 
(à l'exception des crottea de chiens et de la 
fiente de pigeons) ne sont pas acceptées comme 
exP.éditions partielles. 

\3) Les recipients renfermant des crottea de 
chiens ne doivent pas être roulés. ils seront 
transportés debout. 

(4) Le chemin de fer dernier transporteur 
doit soumettre les wagons de chemins de fer 
ayant servi au transport de chargements de 
matières dénommées sous 1°., 2°., 30_ et 70_, 
en vrac, ou de chargements de rnatières dé1wm
mées sous 8°., chaque fois qu'ils auront été 
utilisés, à un nettoyage ou désinfection confor
mément a1Lx dispositions légales, applicables 
dans l'Etat contractant ou se trouve la station 
de tinataire. Les frais de la désinfection grèvent 
la marchandise. 

(5) i une odeur nauséabonde se fait sentir 
en cours de route, Ie chemin de fer peut faire 
traiter en tout temps les matières avec des 
désinfectants appropriés, pour en enlever 
!'odeur; les frais sont à la charge de l'expédi
teur ou du de tinataire. 

(6) Les matières détwmmées s01ts 3°. et 4°. 
peuvent être transportées en wagons couverts. 
Il est interdit de les charger avec des denrées 
a limentaires ou d'au•res matières de consom
mation. Les matières dénommées sous 1°., 2°., 
50_, 60., 7°. et 8°. doivent être transportées en 
wagons découverts [voir à eet égard A (2) a, 
1 °.]. Le transport des crottea de chiens sèchea, 
lorsq u 'elles sont emballées selon les prescrip
tions edictées sous A (2) /, dernière phrase, 
sera effectué en wagons couverts ou en wagons 
découverts revêtus de biiches fermant bieu. 

(7) Les récipieut vides et les bil.ches en 
retour doivent être complètement nettoyés et 
traités avec des désinfectants approprié , dema
nière qu'ils ne répandent aucune odeur méphi
tique. La lettre de voiture doit mentionner à 
quel usage ils avaient servi. Le transport doit 
11,voir lieu en wagons découverts. 

(8) Les envoi sont soumis du reste a ux 
prescriptions de police en vigueur dans chaque 
Etat .. 

C. 
Mode de transport. 

Les matiéres déno=ées dans la cla se VI, 
les récipients vides qui ont contenu ces matiè-

res, et les bil.cbes en retour qui ont servi à ces 
transports ne peuvent être transportés en 
grande vitesse par expéditions partielles. 

M odèle de l' étiquette prescrite pour les obi ets 
de la classe llla, B. · 

A manc:eu vrer a vee précaution ! 

Echelle : 1 / 3• 

Papier rouge. 

Fait à Berne, Ie vingt-trois octobre mil neuf 
cent vingt-quatre. 

Pour l'Allemagne: 
Pour l'Autriche: 
Pour la Belgique : 
Pour la Bulgarie : 
Pour le Danemark : 
Pour la V ille Libre de 

Dantzig : 
Pour l'Espagne: 
Pour l' Esthonie : 
Pour la Finlande : 
Pour la France : 

Pour la Grèce : 
Pour la Hongrie: 

Pour l'ltalie: 
Pour la Lettonie : 
Pour la Lithuanie : 
Pour le Luxembourg : 
Pour la Norvb;e: 
Pour les Pays-Bas : 

Pour la Pologne: 
Poitr le Portugal : 

EDUARD ROFF111ANN. 
.Dr. LEO D1 PAULI. 
FERNAND PELTZER. 
D. MIXOFF. 
A. ÛLDENBURG. 

J. MODZELEWSKI. 
E~HLIO DE PALACIOS. 
K. MENNING. 
URHO 'IOIVOLA. 
H. ALLIZÉ. 
MAURICE SIBII,LE. 
C. COLSON. 
VASSII,I DENDRAMIS. 
F. PARCHER DE 

TERJÉKFALVA. 
GARBASSO. 
Dr. 0. Vo1T. 
V. 8IDZIKAUSKAS. 
LEFORT. 
.T. lRGE.'S . 
\V. DOUDE VAN 

TROOSTWIJK. 
J. MODZELEWSKI. 
A. i\1. BARTOLOMEU 

FERREIRA. 
Pour la Rournanie: N. P. COMNÈNE. 
Pour la GommiBsion de Gou-
vernement du Territoire du 
Bassin de la Barre : J. MORIZE. 
Pour le Royaume dd Ser-
bes, Groates et Slovènea : M. JOVANOVITCH. 
Pour la Suède : A LSTRÖMER. 
Po1tr la Suisse : MOTTA. 
Po1tr la Tchécoslova,1uie: Dr. LANKAS. 
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ANNEXE III 
(Article 12) 

ABSENCE OU DÉFECTUOSJTÉ 
D'EMBALLAGE. 

DÉCLARATION GÉNÉRALE 

La gare de _________ .. . du chemin 
de /er de _______ accepte au tran,s'J)01't, 
. ,-ur ma demande, à partir de ce jour, les marchan
dises ei-après déaignées que je lui remettrai pour 
être expédiées, savoir : 

J e reconnais que ces marchandises, lorsqu'elles 
sont accompagnées d'une lettre de voiture faisant 
mention de la préaente déclaration, sont remises 
au trans'J)01't 

sans emballage * 
sous l' emballage défectueux dont la de.scription 

suit*: 

------------•--•--•-•-H--M•H--•••-••••••-H••••-•••-•-••••••M 

A -------·---, le " 19 ----------·--
(Signature) 

F ait à Berne, le vingt-trois octobre mil neuf 
cent vingt-quatre. 

(Volgt onderteekening.) 

* Rayer celle des deux disposi!·ions qui ne 
convient pas. 

ANNEXE V 
(Article 21) 

MODIFICATIONS AU CONTRAT DE 
TRANSPORT 

La gare de _ __ ______ du Ghemin de 
/er de ______ est priée d'apporter au 
contrat de trans'J)01't de l'expédition ci-aprèa 
déaignée: 

.., 
1 "., cl ä, oc 

" "00 

" "O ~ 0 -~ c1 e 
oo 0 

1 
.... ~=~ " s Q,) ~ä1 ,c, "= ~ - al &S s .... al 00 al 

:,,,:;, bl)O,..<:i ~ bJ) .... :, 0 ~s •;j',:, 8 
~cl z Oo 

i Z::'.; . ., al 

1 

p.:;:; 
A s ..Si 

--

1 1 

1 

1 

1 

remise au transport avec la lettre de voiture 
à grande . 
à petite vitesse du -----------··- 19 . 
à l'adresse de M. _____ ___ à ____ _ 

les modifications suivantes * : 
1 ° la retourner à la station de départ à M . . ... ; 
2° l'arr€ter en cours de route en attendant des 

dispositions ultérieures ; 
3° surseoir à la livraison en attendant des dis

positions ultérieures ; 
40 la livrer à M. ____ .... à . 

gare du Ghemin de /er de ...... _____ ; 
5° ne la livrer que contre paiement d'un rem-

boursement de __________________ ; 
( en tou tes lettres) 

6° la livrer contre paiement, non pas du rem
boursement indiqué dans la lettre de voiture, 
mais d'un remboursement de ______ ; 

(en toutes lettres) 
7° la livrer sans recouurer le montant du rem

boursement ; 
8° la livrer franco ........ -.............. .. 

A ......... ------, le ___ _ 19,, __ 
(Signature) 

* Ràyer les dispositions qui ne conviennent pas. 

A la gare de __________ du Ghemin de /er de __________ _ 

Les ordres ci-de.sSU.! de l' expéditeur sont trans
mis pour y donner suite dans les conditions pré
vues au premier paragraphe de l'article 22 de 
la Convention internationale concernant le trans
port des marchandises par chemins de /er. lls ont 
été reproduits sur le duplicata de la lettre de voiture 
qui a été préaenté par l' expéditeur. Le titre delivré 
à l'expéditeur relativement au remboursement a été 
rectifié. La é8 décla . éf. , retiiit- pr ente ration se r ere a notre 
telégramme du _________ no. ________ _ 

A _ ______ le _____ 19 .... 
Le Che./ de gare. 

.Fait à Berrie, le vingt-trois octobre mil neuf 
cent vingt-quatre. 

(Volgt onderteekening.) 
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ANNEXE IV 
(A.rt.lo1e l'l. 1 3J 

CREMIN DE FER DE - -·· SERVICE lNTEll.NATIO.."'lA.L 

BULLETIN D'AFFRANCHISSEMENT 

Gare eJpéd itrice 

Expéditeur 

L'expéd ition ci•aprês .èésignée tloit être livrée au destinlltaire fremn de • 

·• ~mais contre remboursement de. 
(en wutes lettres) 

c<Jf"' +;-=" 
---~ 

Le mont.a.nt des rrais incombant A l'e.z:péditeUr ~t à reprendre sur la 
garo soussignée, Je préscnt bu lletin d'aff'ranchissement à l'appui. 

Somme déposée pa~ l'expéditeur . 
1entouteslettres1 

lntérêt à la livra.ison: 
fen tout.es lettre!SJ 

NUHÉRO 

dela fe\Vlle delalel~ 
1d, ,rovt8 devolW1'9 

........ ... 

f. 3 P É l) l T 1 0 N 

OOSTI>NO 

l1i!oer . 

i . -·-- -·-----·-1 
1 

Gare dcstinatair~ 

DeAtinataire 

FRAIS A REPHENDRE ----- - - - -·-

MONTANT DES l'RAJS AFFRANClllS 
[Volr au •CN-<•l 

. Vit.esse 

! 

ri lnd!quer uaci.ement Ie mod• d'affnlnchi-ment eoU11 l'u,,.. doe (orn;tt,1 admw.ea s,,.r far1Jcle !7, 1.1 de La Co11•1&nµ f111., 11,1vo1r: • J . fran,;o- : ♦1 ~frauco de porlec dt1 ... 1~n11.:<1ne:ta<:11d1L, l'lH <1udest.1.• t111qu• 
r urc,cllt&Ur •enL IIAY•rl" ; cJ .rranco de 1ou1 l'r:1111" ; Il .rraneo de . . . • : ld6elJTUtJ.o.n eucte de 11 tau oud• 1.iee qu1 rupálit~ur ,·•uL~y•r· -, .franco Ji:squ"à •.• rnmtl~•• ou .rnmco !n,w;o11 ... • 

A renvoyer au Chef de Gare à 
par l'intermédiaire de la gare d _____ ----~---------------~--
contre reprise de 

Le Chef de Gare, 

Renvoyé avec feuille d'expédition N°. ·-······ .... du _____ de _____ à -··-----
Feuille de réinscription N°. _______ ,du de _____ à ___ _ 
Feuille de réinscription N° . ............ _____ ,du de ----··· à _____ _ 

Fait à Berne, Ie vingt-trois octobre mil neufcent vingt.quatre. 
(Volgt onderteekening.) 
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. 
ANNEXE VI 

(Article 57) 

RÈGLEMENT RELATTF A !'OFFICE 
CENTRAL DES TRANSPORTS INTER
NATIONA UX PAR CHEMINS DE FER. 

Art. l ~r. § l. - L'Office centra! des trans
ports internationaux par chemins de fer siège 
à Br,rne. Son organisation dans Ie cadre ét abli 
par les dispositions de l'articrn 57 de la Conven
tion, a,insi qu e la surveillance de son act ivité, 
sont confiées au Conseil fédéral suisse. 

§ 2. - Les frais de !' Office cent ra! sont sup
portés par les Etats contractants, proportion
nellement à la Jongueur des ligues des Chemins 
de fer ou des parcours desservi s par les au tres 
entreprises admises à participer aux transports 
effectués dans les condit ions fixées par la Con
vention internationale. Toutefois, les lignes de 
navigation participent aux dépenses, propor
tionnellement à la moitié seulement de leurs 
parcours. Pour chaque Etat, la contribution 
est de fr. 1,40 au maximum p ar kilomètre. Le 
montant du crédit annuel afferent au kilomètre 
de voie ferrée sera fixé, pour chaque· exercice, 
par Ie Conseil fédéral suisse, !'Office centra! en
tendu, et en t enant compte des circonstances 
et nécessités du moment, Il sera toujours per çu 
en t otalité. Lorsque les dépenses effectives de 
]'Office centra! n 'auront pas atteint Ie montant 
du crédit calculé sur cette base, Ie solde non 
dépensé sera versé au fonds de retraite et de 

. pensions, dont des intér êts doivent servir à 
accorder des secours ou des indemnités aux 
fonctionnaires et employés de !'Office centra! 
pour Ie cas ou, par suite d'age avancé, d 'acci
dents ou de maladie, ils seraient définitivement 
incapables de continuer à remplir leurs fonc
tions. 

A !'occasion de la remiBe aux E tat s contrac
t arits du rapport de gestion et du relevé des 
comptes annuels, !'Office centra! les invitera à 
verser leur part contributive aux dépenses de 
l'exercice écoulé. L'Etat qui, à la date du I er 
octobre, n'aurait pas versé sa part, sera , une 
deuxième fois, •invité à Ie faire. Si ce rappel 
n 'est pas suivi d'effet , !'Office cent ra! Ie renou
vellera au début de l'année suivante, à !'oc
casion de !'envoi du rapport sur Ie nouvel 
exercice écoulé. Si, à la date du l erjuilletsuivant, 
aucun compt-e n'a été t enu de ce rappel, une 
q uatrième démarche sera faite auprès de 
l 'Etat retardataire pour l 'amener à payer les 
deux annuités échues; en cas d'insuccès, 
!' Office centra! l'avisera, t rois mois plus tard, 
que si Ie versement attendu n 'a pas été effectué 
jusqu'à la fin de l'année, son a bstention sera 
interprétée comme une manifestation tacite 
de sa volonté de se retirer de la Convention. 
A défaut d 'une suite donnée à cet te dernière 
démarche jusqu'au 31 décembre, !' Office cen
tra!, prenant acte de la volonté -t acitemeut 
exprimée par l 'Etat dëfaillant, de se retirer 
de la Convention, procédera à la radiation des 
lignes de eet Etat de la liste des ligues admises 
au service des transports internationaux. 

Les montants non recouvrés devront, autant 
que possible, être couverts au moyen des 
crédits ordinaires dont disposP !'Office centra! 
et pourront être répartis sur quatre exercices. 

La partie du déficit qui n'aurait, pas pu être 
comblée de la sorte sera, dans un compte spé
cial, portée au débit, des autres Etats dans la 
proportion du nom bre de kilomètres des voies 
ferrées soumises à la Convention à !'époque 
de la mise en compte et, pour chacun, dans la 
mesure ou il aura déjà, pendant la période de 
deux ans qui se sera t erminée par la retraite 
de l'Etat défaillant , été avec lui partie à la 
Convention. Un Etat dont les ligues auront été 
radiées dans les conditions indiquées à l'alinéa 
précédent ne pourra les faire réadmettre au 
service des transports internationaux q u' en 
payant au préalable les sommes dont Ie dit 
Etat sera resté débiteur, pour les années en
trant en considération et ce avec intérêt de 
cinq_ pour cent à compter de la fin du sixième 
mois écoulé depuis Ie jour ou !'Office centra! 
!'aura innté la première fois à payer les parts 
contribut ives lui incombant. 

Art. 2. § 1. - L'Office centra! publie un 
Bulletin mensuel contenant les renseignements 
nécessaires à l 'application de la Convention, 
notamment les communications relatives à 
la list e des ligues de Chemins de fer et d'autres 
entreprises et aux obj ets exclus du transport 
ou admis sous certaines conditions, ainsi que 
les documents de jurisprudence et de statistique 
qu'il jugerai t ut ile d'y insérer. 

§ 2. - Le Bulletin est rédigé en fran çais et 
en allemand. Un exemplaire est envoyé gra
tui tement à chaque Etat et à chacune des 
Administrations intéressées. Les autre~ exem
plaires demandés sont payés à un prix füré par 
!' Office cent ra!. 

Art. 3. § l. - Les bordereaux et créances 
pour t ransports internationaux restés impayés 
peuvent être adressés par l' Administration 
créancière à !' Office centra!, pour qu'il en fa. 
cilite Ie recouvrement. A eet effet, !'Office 
centra! met l'entreprise de transports débitrice 
en demeure de régler la somme due ou de four 
nir les motifs de son refus de payer. 

§ 2. - Si !'Office centra! estime que les motifs 
de refus allégués sont suffisamment fondéB, il 
renvoie les parties à se poursuivre <levant Ie 
juge compétent. 

§ 3. - Lorsque !'Office centra! estime que·Ja 
totalité ou une partie de la somme est réellement 
due, il peut , aprés avoir consulté un e-Y:pert, 
déclarer que l'ent reprise de transport débitrice 
sera t enue de verser à ]'Office cent ra! t out ou 
partie de la créance ; la so= e ainsi versée 
doit rester consignée jusqu'à décision au fond 
par Ie juge compétent. 

§ 4. - Dans Ie cas ou une entreprise de trans
port n 'a pas obéi dans la quinzaine aux in
jonctions de !'Office centra!, il lui est adressé 
une nouvelle mise en demeure, avec indication 
des conséquences de son refus . 

§ 5. - Dix jours après cette nouvelle mise 
en demeure, si elle est restée infructeuse, 
!'Office centra! adresse à l'Etat duquel dépend 
l 'entreprise de transport un avis motive, en 
nivitant ce 0 Etat à aviser aux mesures à prendre 
et notanunent à examiner s'il doit maintenir 
sur la liste les lignes de l'entreprise de transport 
débitrice. 

§ 6. - Si l'Etat duquel dépend l'entreprise 
de transport débitrice déclare que, malgré Ie 
nonpaiement, il ne croit pas devoir faire rayer 
de la liste cettc entreprise, ou s'il laisse sans 
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réponse pendant six semaines l:i, co~munic~
tion de !'Office centra!, il est repute de plem 
droit accepter la garantie de la solvabilité de 
ladite entreprise, en ce qui concerne les créances 
résultant des transports internationaux. 

Fait à Berne, Ie vingt-trois octobre mil neuf 
cent vingt-quatre. 

· (Volgt onderteekening.) · 

ANNEXE VII 
(Article 60) 

RÈGLEMENT RELATU' À LA 
COMMTR~T0:N D'EXPERTS. 

Art. 1. L'Allemagne, la France et l'Ita!ie 
sont représentées en permanence dans la Com
mission d'experts. Tous les autresEtatscontrac
tants peuvent, s'ils Je. jugent nécessai!e,_ se 
faire représenter aux séances de la Comnuss10n. 

Art. 2. Les Gouvernements des Etats con
tractants communiquent leurs vceux et leurs 
propositions motivées concema~t, l'An1;1exe I 
à !'Office centrnl des transports mternat1onaux 
par chemins de fer 1.JUi les porte immédiatement 
à la connaissance des autres Etats contractants. 
Chaque fois que la nécessité s'en fera sentir, 
!'Office central invitera la Commission à siéger. 
Tous 1es Etats contractants seront, avisés des 
séances de la Commission deux mois à !'avance. 
L'avis doit indiquer exacteinent les objets de 
l'ordre du jour. 

Art. 3. La Commission est valablement 
constituée lorsque trois Etats contractants sont 
représentés. 

Art. 4. La Commission désigne pour chaque 
session son président et son vice-président. 

Art. 5. Les décisions de la Commission sont 
prises à la majorité des voix des Etats repré
sentés. En cas d'égalité, Ie Président de la 
séance a voix prépondérante. 

Art. 6. Chaque Etat supporte les frai~ de 
ses représent.ants. 

Art. 7. L'Office centra! 'tssump le service 
du Secrétariat et des correspondances de la 
Commission. 

Art. 8. Le directeur, ou, à son défaut, Ie 
vice-direct-eur de !'Office centra! assiste aux 
séances de la Commission avec voix consultative. 

Fait à Berne, Ie vingt-trois octobre mil neuf 
cent vingt-quatre. 

(Volgt onderteekoning.) 

PROTOCOLE. 

Au moment de procéder à la signature d~ la 
Convention sur le transport des marchand1ses 
par chemins de fer, conclue à la date de ce Jour, 
les Plénipotentiaires soussign<'s ont; en présence 
et avec la participation du Délégué d~ 1~ Com 
mission de Gouvernement du Territ01re du 
BassindelaSarre, déclaré et stipulé ce qui snit: 

L Ratification et entrée en vigueur, 
La Convention sera ratifiée, les instruments 

de ratification devront être déposés à Berne Ie 
plus tót possible ; elle entrera en vigueur entre 
Jes Etats qui l'auront ratifiée dès qu'un accord 

à ce sujet sera intervenu entre les Gouverne
ments de ces Etats. 

II. Dispositions transitoires. 
Etant donné que la valeur respective des 

monnaies en usage dans Ie~ ciµIérents Etats est 
sujette à de brusques vanat10ns, chaque Etat 
pourra, pour une p~riode. qui ne ~evra p3:s 
dépasser quatre ans a partu de la mise _en v1-
gueur de la Convent.ion, ~oit par des d1spos1-
tions insérées dans les tarifs, s01t par de~ act~s 
de Ja puissance publique, déroger aux d1spos1-
tions des art.icles 17, 19, 21. 29 et 36 de la Con
vention, en décidant, pour certains trafics : 

1 o. a. que les expéditi~ns au dépar,t. de c~~ 
Etat ne seront admises qu en port paye iusqu a 
ses frontières ; , 

b. que les expéditions ne sero~t, à !'entree 
de eet Etat, grevées d'aucun frais ou que les 
expéditions à dest,ination de, eet Etat n~ pou~
ront être affranchies au depart que iusqu a 
ses frontières ; . 

c. que Ie port des expéditions en trans1~ p3:r 
eet Etat sera payé, selon les, accords . des mte
ressés, soit dans Ie pays de depart, s01t dans Ie 
pays d'arrivée ; 

20. que les transports qui emprunt,ent, les 
lignes de eet Etat ne pourront être greves d au
cun remboursement et que les débours ne se-
ront pas admis ; . , , , . 

30, qu'il ne sera pas permis a I expediteur d~ 
modifier Ie contrat de transport en ce qm 
concerne l'affranchissement et Ie rembourse
ment; 

40, que les maxima de 50 francs et de 100 
francs fixés par les articles 29 et 36 seron t 
respectivement abaissés à 25 francs et 50 
francs. . . , 

Le présent Protocole, qm sera ratifie en 
même temps _que la Convent_io~ ,conclue à la 
date de ce JOUr, sera cons1dere comm~ en 
faisant partie intégrante et aura les memes 
valeur et durée que cette Convention. 

En foi de quoi, les Plénipotentiaires et Ie 
Délégué de la Commission de Gouverne11;1en! 
du Territoire du Bassin de la Sarre ont s1gne 
ce Protocole. 

Fait à Berne, Ie vingt-trois octobre n:iI ne~ 
cent vingt-quatrè, en un seul exemplaire, 41;11 
restera déposé dans les Archiv~s _d~ la Confe
dération Suisse et <lont une exped1t1on authen
tique sera remise à chacune des Puissances 
signa taires. 

(Volgt onderteekening.) 

CONVENTION INTERNATIONALE concer-
, nant le transport des voyageurs et des bagages 

par chemins de /er. (C.I. V.) Conclue entre 
l'AllemG,ffne, l'Autrice, lf!, Be_lgique, la BV:l
garie, le Danemark, la ville libre de Dantzig, 
l' Espagne, l' Esthonie, la Finki:rnle, la Fra?"
ce, la Grèce, la H ongrie, l' I talie, la L~ttonie, 
la Lithuanie, le liUxembourg, la Norvege, les 
Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Rou
manie, le Royaume des Serbes, Croates et 
Slovènes, la Suède, la Suisse et la Tcheco
slovaquie. 

, Les Gouvernements des Etats ci-dessus énu
mérés, ayant reconnu l'utilité d'établir une 
Convention concernant Ie transport des voya
geurs et des bagages, 



1926 30 DECEMBER (S.473) 956 

ont résolu de conclure à eet effet une Con
vention basée sur Ie projet qu'ils ont fait 
élaborer d'un commun accord et qui est contenu 
dans Ie Procès-verbal signé à Berne Ie 8 juin 
1923, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, 
savoir: 

L' ALLEMAGNE : 

Monsieur Eduard Hoffmann, Chargé d'Affai
res en Suisse. 

L'AUTRICHE: 

Son Excellence Monsieur Leo di Pauli, En
voyé Extraordinaire et- Ministre Plénipotenti
aire en Suisse. 

LA BELGIQU E : 

Son Excellence Monsieur Fernand Peltzer, 
Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipoten
tiaire en Suisse. 

LA B ULGARIE : 

Monsieur Dimitri Mikoff, Chargé d'Affaires 
en Suisse. 

LE DANEMARK : 

Son Excellence Monsieur Andreas de ûlden
burg, Envoyé Extraordinaire et Minlstre Plé
nipotentiaire en Suisse. 

LA VILLE LIBRE DE DANTZIG : 

Son Excellence Monsieur Jean de Modze
lewski, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plé
nipotentiaire de Pologne en Suisse. 

L ' ESPAGNE: 

Son Excellence Monsieur Ernilio de Palacios 
y Fau, Envoyé Extraordinaire et Ministre 
Plénipotentiaire en Suisse. 

L ' ESTHONIE : 

Monsieur Karl Menning, Chargé d'Affaires 
en Allemagne et en Suisse. 

LA FINLANDE : 

Monsieur Urho Toivola, Directeur du Secré
tariat Finlandais auprès de la Société des 
Nations. 

LA FRANCE: 

Son Excellence Monsieur Henry Allizé, Am
bassadeur en Suisse ; 

Monsieur Maurice Sibille, Député ; 
Monsieur Clément Colson, Vice-Président du 

Conseil d'Etat. 
LA GRÈCE: 

Monsieur Vassili Dendramis, Chargé d'Affai- , 
res en Suisse. 

LA HONGRIE: 

Monsieur Félix Parcher de Terjékfalva, 
Chargé d'Affaires en Suisse. 

L'ITALIE: 

Son Excellence Monsieur Carlo Garbasso, 
Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipoten
tiaire en Suisse. 

LA LETTONIE : 

Son Excellence Monsieur Oskar Voit, Envoyé 
Extraordinaire et Minlstre Plénipotentiaire en 
Allemagne et en Suisse. 

LA LITHUANIE: 

Son Excellence Monsieur Venceslas Sidzi
kauskas, Envoyé Extraordinaire et Ministre 
Plénipotentiaire en Allemagne, Chargé d'Af. 
faires en Suisse. 

LE LUXEMBOURG : 

Monsieur Antoine Lefort, Conseiller d'Etat, 
Premier Commissaire du Gouvernement pour 
les Chernins de fer . · 

LA NORVÈGE: 

Son Excellence Monsieur Johannes Irge.ns, 
Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipoten
tiaire en Italie et en Suisse. 

LES PAYS - BAS : 

Son Excellence Monsieur Willem I. Doude 
van Troostwijk, Envoyé Extraordinaire et 
Ministre Plénipotentiaire en Suisse. 

LA POLOGNE: 

Son Excellence Monsieur Jean de Modze
lewski, Envoyé Extraordinaire et Ministre 
Plénipotentiaire en Sö.isse. 

LE PORTUGAL : 

Son Excellence Monsieur Antonio M. B. 
Ferreira, Envoyé Extraordinaire et Ministre 
Plénipotentiaire en Suisse. 

LA ROUMANIE : 

Son Excellence Monsieur Nicolas Petresco
Comnène, Envoyé Extraordinaire et Ministre 
Plénipotentiaire en Suisse. 
LE ROYAUME DES SERBES, CROATES et SLOVÈNES: 

Son Excellence Monsieur Miloutine Y ovano
vitch, Envoyé Extraordinaire et Ministre 
Plénipotentiaire en Suisse. 

LA SUÈDE: 

Son Excellence Monsieur Ie Baron Jonas 
M. Alströmer, Envoyé Extraordinaire et Mi
nistre Plénlpotentiaire en Suisse. 

LA SUISSE: 

Monsieur Giuseppe Motta, Conseiller Fédéral, 
Chef du Département Politique Fédéral. 

LA TCHÉCOSLOV AQUIE : 

Monsieur Otakar Larrkas: Chef de Départe
ment au Mi.nistère des Chemins de fer. 

Lesquels, en présence et avec la participation 
de Monsieur Jean Morize, Délégue de la Com
Inission de Gouvernement du Territoire du 
Bassin de la Sarre, 

Après s'être communiqué leurs pleins pou
voirs, trouvés en bonne et due forme, sont 
convenus des articles suivants : 

TITRE PREMIER. 

OBJET ET PORTÉE DE LA CONVENTION. 

Ohemins de /er et transports ·auxquels s'applique 
la Oonvention. 

Art. premier. § 1. - La présente Conven
tion s'applique à tous les transports de voya
geurs et de bagages a vee des titres de transports 
internationaux pour des parcours empruntant 
les territoires d 'au m.oins deux des Etats 
contractants et s'effectuant exclusivement par 
des lignes inscrites sur la liste établie confor
mément à l'article 58 de la présente Convention. 

§ 2. - Sont toutefois exceptés de l'appli
cation de la présente Convention : 

1 °. Les transports <lont les stations de départ 
et d 'arrivée sont situées sur Ie territoire d'un 
même Etat et qui n'empruntent Ie territoire 
d'un autre Etat qu'en transit : 

a. lorsque les lignes par lesquelles s'effectue 
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Ie transit sont exploitées par un Cbemin de fer 
de l'Etat de départ; 

b. même lorsque les lignes par lesquelles 
s'effectue Ie transit ne sont pas exploitées par 
un Chemin de fer de l'Etat de depart, si les 
Chemins de fer intéressés ont conclu des 
arrangements particuliers en vertu desquels 
ces transports ne sont pas considérés comme 
internationaux. 

2°. Les transports entre stations de deux 
Etats limitrophes s'ils sont effectués sur tout 
Ie parcours par des Chem.ins de fer de l'un de 
ces Etats, et qu'aucun de ces Etats ne s"y 
oppose. 

§ 3. - Les tarifs fixent les relations pour 
lesq uelles "des billets et des bulletins de bagages 
internationaux sont délivrés. 
Participation d' entreprises autres que les Ghemins 

de /er. 
Art. 2. § 1. - Peuvent être inscrites sur 

1a liste prévue à l'article premier, en sus des 
Chemins de fer, des lignes régulières de services 
automobiles ou de navigation complétant des 
parcours par voie ferrée et effectuant les trans
ports internationaux sous la responsabilité d'un 
Etat contractant ou d'un Chemin de fer inscrit 
sur la liste. 

§ 2. - Les entreprises de ces lignes sont 
soumises à toutes les obligations imposées et 
sont investies de tous les droits reconnus aux 
Chemins de fer par la présente Convention, 
sous réserve des modifications résultant néces
sairement des modalités différentes du trans
port. Ces modifications ne peuvent, toutefois, · 
pas déroger aux règles de responsabilité établies 
par la présente Convention. 

§ 3. - Tout Etat qui désire faire inscrire sur 
la liste une des lignes désignées au § l, doit 
prendre les mesures uti les pour que les modifica
tions prévues au § 2 soient publiées dans les 
mêmes formes que les tarifs. 

Soudure. 
Art. 3. § 1. - La Convention est également 

applicable aux transports de voyageurs et de 
bagages effectués au départ d 'une station non 
inscrite dans un tarif international, sur une 
sta,tion de soudure du même Etat inscrite dans 
ce tarif et de !à sur une destination inscrite 
dans ce même tarif, soit avec un billet ou bul
letin de bagages international dans lesquels 
les taxes du parcours direct et du parcours de 
soudure sont additionnées, soit avec deux 
billets soudés. S'il est établi deux billets, Ie 
second doit porter la mention de la station de 
départ primitive. 

§ 2. - Les Chemins de fer déterminent dans 
quelle mesure et· à quelles conditions ce trans
port par soudure peut être demandé au départ 
de certaines stations. Ces stations sont dé
nom.m,ées dans une liste g.ui est notifiée aux 
autres Chemins de fer interessés. 
Obligation pour le Ghemin de /er de transporter. 

Art. 4. Lorsq u'il existe un tarif international 
ou qu'un transport par soudure est prévu con
formément à l'article 3, Ie transport ne peut 
être refusé pourvu que: 

a. Ie voyageur se conforme aux prescriptions 
de la présente Convention; 

b. Ie transport soit possible avec les moyens 
rdinaires de transport ; 

c. le transport ne soit pas interdit dans un 
des Etats intéressés, par suite de dispositions 
légales ou pour des raisons d'ordre public; 

d. Ie transport ne soit pas empêché par des 
circonstances que Ie Chemin de fer ne pouvait 
pas éviter et auxq uelles il ne dépendait pas 
de lui de remédier. 

TITRE II. 

DU CON"l'RAT DE TRANSPORT. 

C H A P I T R E P R E M I E R. 
Transport des voyageurs. 

Droit au transport. 
Art. 5. § 1. - Le voyageur doit, lorsqu'il 

commence son voyage, être muni d'un billet. 
Les tarifs peuvent prévoir des exceptions à 
eet égard. 

§ 2. - Le voyageur est tenu de conserver S?n 
billet pendant tout Ie cours du voyage. Il do1t, 
s'if en est requis, Ie présenter à tout agent 
chargé du controle et Ie rendre à la fin du 
voyage. 

Billets. 
Art. 6. § 1. - Les billets délivrés pour un 

transport international régi par la présente 
Convention doivent porter le signe ((;. 

§ 2. - Les mentions suivantes sont obliga
toires sur les billets : 
• a. l'indication des stations de départ et de 
destination ; 

b. l'itinéraire; si l'emploi de différents itiné
raires ou mo;yens de transport est permis, cette 
faculté doit etre mentionnée; 

c. la catégorie du train et la classe de voiture: 
d. Ie prix de transport ; 
e. Ie jour ou commence la validité; 
/ . la durée de validité. 
§ 3. - Les tarifs ou les accords entre Chem,ins 

de fer déterminent la langue dans laquelle les 
billets doivent être imprimés et remplis, ainsi 
que leur forme et leur contenu. 

§ 4. - Les billets formés d'un livret renfer
mant des feuillets de controle ainsi que les 
billets à coupons combinés constituent un titre 
de transport unique au sens de la présente 
Convention. · 

Les billets réunis sous une couverture par 
des bureaux de voyage . officie!~ ou des agences 
privées constituent chacun un titre de transport 
distinct soumis, suivant Ie cas, à la réglemen
tation intérieure de l'Etat intéressé ou à la 
présente Convention. 

§ 5. - Un billet n'est cessible, à moins d'ex
ception prévue par les tarifs, que s'il n'est pas 
nominatif et si Ie voyage n'est pas commencé. 

La spéculation et la revente des billets à 
un prix différent de celui du t3:rif sont subor
donnés ,dans chaque Etat, aux l01s et règlements 
de eet Etat. 

Réduction de prix pour les enfants. 
Art. 7. § 1. - Jusqu'à !'age de quatre ans 

révolus, les enfants sont transportés gratuite
ment sans billet lorsqu'il n'est pas réclamé pour 
eux une place distincte. 

§ 2. - Les enfants agés de plus de quatre 
ans jusqu'à dix ans révolus, et les ~nf!Lnts plus 
jeunes pour lesquels un~ place dis~mcte est 
réclamée, sont transportes à des prix rédmts 



1926 30 D E C E MB E R (S.4 73) 958 

qui ne peuvent dépasser ia m.oitié des prix 
perçus pour les billets d'adultes. 

Cette r éduction n'est pas obligatoirement 
applicable aux prix des billets qui en com
portent déjà une autre par rapport au tarif 
normal. 

Durée de validité des billets. 
Art. 8. § 1. - La durée de validité des 

billet s doit être fixée par les tarifs. 
§ 2. - Cette validite doit être au minimum 

la suivante : 
Billets sim.pies : 

par fraction indivisible de 150 kilo-
m ètres . . . . . . . . . . . . . 1 jour. 
Billet s aller et retour : 

pour les distances inférieures ou égales 
à 50 kilomètres . . . . . . . . . 2 jours ; 

de 51 à 100 kilomètres. . . . . . . 3 jours ; 
par fraction indivisible de 100 kilo-

m ètres en sus. . . . . . . . . . 1 jour. 
§ 3. - Les billets spéciaux à prix r éduits 

peuvent comporter une durée de validité 
différente. 

A ttribution et location des places. 
Art. 9. § 1. - L'attribution des places est 

réglée par les prescriptions en vigueur sur cha
que Chemin de fer. 

§ 2. - Les t arifs ou les horaires spécifient si 
!') t à quelles conditions des places peuvent être 
louées pour certains trains. 

A rrêts aux stations intermédiaires. 
Art. 10. Les t arifs spécifient si et à quelles 

conditions le voyageur a le droit de s'arrêter 
aux stations intermédiaires pendant la durée 
de validité de son billet. 

Changement de classe ou de train. 
Art. 11. Le voyageur peut occuper une 

place d'une classe supérieure ou passer dans 
un train de catégorie supérieure à celle qui est 
indiq uée sur le billet, dans les conditions fixées 
par les tarifs et moyennant paiement du sup
plément prévu. 

V oyageur sans billet valable. 
Art. 12. Le voyageur qui ne peut pas pré

senter un billet va lable est tenu de payer une 
surtaxe, outr e Ie prix du voyage pour Ie par
cours effectué et sans préjudice des sanctions 
pénales ; cett e surtaxe est calculée conformé
ment aux règlements du Chemin de fer sur 
lequel la production du billet a ét é exigée ; 
à défaut de prescript ions à eet égard, Ie voya
geur doit acquitter une surtaxe dont Ie mon
tant sera égal au prix du voyage pour Ie par
cours effectué. 

Personnes exclues de train ou admises 
conditionnellement. 

Art. 13. § 1. - e sont pas admises dans 
Ie train ou peuvent en être exclues en cours 
de route : . 

a. les personnes en état d'ivresse, celles qui 
se conduiraient d'une manière inconvenante 
ou qui n 'observeraient pas les prescriptions des 
lois et règlements ; ces personnes n'ont droit 
au remboursement ni du prix de leur billet, ni 
de la t axe qu 'elles ont payée pour le transport 
de leurs bagages ; 

b. les personnes qui, en raison d'une maladie 
ou pour d 'autres causes, paraîtraient devoir 
incommoder leurs voisins, à moins qu 'un com
partiment entier n 'ait été loué pour elles 
d'avance ou ne puisse être mis à leur disposition 
contre paiement. Toutefois, les personnes tom
bées malades en cours de route doivent être 
transportées au moins jusqu'à la première 
station ou il est possible de leur donner les soins 
nécessaires ; Ie prix du transport et la t axe 
perçue ,POur les bagages leur seront restitués, 
après deduction de la part afférente au parcours 
effectué. 

§ 2. - Le t ransport des personnes atteintes 
de maladies contagieuses est régi par les Con
ventions internationales ou, à défaut, par les 
disposit ions en vigueur dans chaque Etat. 

Objets exclus des voitures. 

Art. 14. § 1. - Ne peu vent être introduits 
dans les voitures de voyageurs les objet s dan
gereux, spécialement les armes chargées, les 
matières explosibles, facilement inflammables 
ou corrosives, de m ême que les objets de 
nature à gêner ou à incom:moder les voya
geurs. 

Toutefois, les voyageurs qui, dans l'exercice 
d 'un service public, portent une arme à feu, 
ainsi que les chasseurs et les tireurs. sont 
au torisés à prendre avec eux des munit ions, 
sans dépasser la plus faible des limites de 
poids fixées par les r èglements en vigueur sur 
les territoires empruntés. Il est permis aux 
gardes accompagnant des prisonniers et voya
geant avec ces derniers dans des voitures ou 
compart iments spéciaux de prendre avec eux 
des armes à feu chargées. 

§ 2. - Les employés du Chemin de fer ont 
Ie droi t de s'assurer, en présence du voyageur, 
de la nature des objets introduits dans les 
voitures, q uand il existe des motifs sérieux de 
soupçonner une contravent ion aux dispositi
ons• du § I. 

§ 3. - Le cont revenant est responsable de 
t out dommage résultant des infractions aux 
disposit ions du § 1 et encourt, en out re, les 
peines prévues par les lois et r èglements. 

Int roduction des colis à la main et d'animaux 
dans les voitures. 

Art. 15. § 1. - Les voyageurs sont auto
r1ses à prendre gratuitement avec eux dans 
les voitures des obj ets faciles à por ter (colis 
à la main) , pourvu que les prescriptions de 
douane, d'octroi, fiscales ou de police ou d'au
t res autorités administratives ne s'y opposent 
pas et que ces obj ets ne puissent endommager 
Ie matériel. Chaque voyageur ne dispose, pour 
ses colis à la main, que de l'espace situé au
dessus et au-dessous de la place qu' il occupe; 
les tarifs peuvent prévoir d 'autres restric
tions. 

§ 2. - Les animaux vivants ne peuvent pas 
être int roduits dans les voitures. Les petits 
chiens et autres petits animaux domestiques 
sont cependant admis, si les prescriptions de 
police des différents Etats ne s'y opposent pas 
et si aucun voyageur n 'y fait d'objection. 

Les tarifs ou les horaires peuvent interdire 
ou autoriser l'admission d 'animaux dans cer
taines catégories de voitures ou de trains. 
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Les tarifs indiquent s .et pour quels animaux 
une taxe de transport doit être payée. 

§ 3. - La surveillance des colis à la main 
et animaux que Ie voyageur p1·end avec lui 
incombe au voyageur lui-même. 

Retarrls. Correspondances manquées. 
Suppressions de trains. 

Art. 16. Lorsque, par suite du retard d'un 
train, la correspondance avec un autre train 
est manquée, ou lorsqu'un train est supprimé 
sur tout ou partie de son parcours, et que Ie 
voyageur veut continuer son voyage, Ie Cheinin 
de fer est tenu de l'acheminer, avec ses bagages, 
dans la mesure du possible et sans aucune sur
taxe, par un train se dirigeant vers la même 
destination par la même ligne ou par une autre 
route appartenant aux mêmes administrations, 
qui lui permettra d'ardver à sa destination 
avec moins de retard. Le chef de station doit, 
s'il Y. a lieu, certifier sur Ie billet que la corres
pondance a été manquée ou Ie train supprimé, 
prolonger dans la mesure nécessaire la durée 
de validité, et Ie rendre valable pour la nouvelle 
route, pour une classe supérieure ou pour un 
train à taxes plus élevées. Le Chemin de fer est, 
toutefois, en droit de refuser l'utilisation de 
certains trains par voie de tarif ou d'horaire. 

CHAPITRE IL 
Transport des bagages. 

Définition des bagages. Ohjets exclus du 
transport. 

Art. 17. § 1. - N e sont considérés comme 
bagages que les objets affectés à l 'usage per
sonnel du voyageur pour son voyage contenus 
dans des 'malles, paniers, valises, sacs de voyage, 
boîtes à chapeaux et autres emballages de ce 
genre. 
. § 2. - Sont, en outre, admis au transport 

comme bagages, à condition qu'ils servent à 
l'usage du voyageur : 

a. les fauteuils portatifs ou roulants pour 
malades; 

b. les voitures d'enfants ; 
c. les malles cl'échantillons de marchan

dises; 
d. les instruments de musique portatifs en 

caisses, étuis ou autres enveloppes ; 
e. Ie matériel pour représentations d'artistes, 

pourvu que son conditionnement, son volume 
et son poids permettent de Ie charger et placer 
rapidement dans les fourgons ; . 

/. les instruments d'arpenteur, jusqu'à con
currence de 4 mètres de longueur, et les outils 
de travail à main; 

g. les vélocipèdes et les motocycles à une 
place, à condition qu'ils soient démunis d'ac
cessoires et que les réservoirs à essence soient 
pourvus de robinets de vidange et complètement 
vides d'essence, ainsi que les luges à une ou 
deux places, les skis et les voiles pour patineurs. 

§ 3. - D'autres objets non affectés à l 'usage 
personnel des voyageurs, ainsi que les animaux 
enfermés dans des cages présentant des garan
ties suffisantes, peuvent être acceptés comme 
bagages, si les tarifs l'autorisent. 

§ 4. - Sont exclus du transport comme ba
gages les objets qui, aux termes de la Conven
tion internationale concernant Ie transport des 

marchandises par Chemins de fer, sont exclus 
du transport ou ne sont admis que sous certaines 
conditions. . ' 

Responsabilité du voyageur en ce qui concerne ses 
bagages. Surtaxes. 

Art. 18. § 1. - Le détenteur du bulletin de 
bagages est responsable de l'observation des 
prescriptions de l'article 17 ; il supporte toutes 
les conséquences d 'une infraction à ces pres
criptjons . 

§ 2. - Le Chemin de fer a Ie droit, en cas de 
présomption de contravention, de vérifier si 
Ie contenu des bagages répond aux prescrip
tions. Le détenteur du bulletin est appelé 
à assister ii, la vérification; s'il ne se présente 
pas ou s'il ne peut être atteint et à défaut 
d 'autres prescriptions légales ou réglementaires 
en vigueur dans l'Etat ou la vérification a lieu, 
celle-ci doit se faire en présence de deux témoins 
étrangers au Chemin de fer. Si une infraction 
est constatée, les frais occasionnés var la véri
fication doivent être payés par Ie detenteur du 
bulletin de bagages. 

§ 3. - En cas d 'infraction aux d.ispositions 
du§ 4 de l'article 17, Ie détenteur du bulletin de 
bagages doit payer une surtaxe sans préjudice 
du supplément de taxe et, s'il y a lieu, des in
demnités pour Ie dommage ainsi que des 
sanctions pénales. 

La surtaxe doit être payée par chaque 
kilogramme brut des objets exclus du trans
port, à raison de 15 francs, avec un minimum 
de perception de 30 frans, si ces objets compren
nent des matières qui sont exclues du transport 
en vertu du 4° de l'article 3 de la Convention 
internationale concernant Ie transport des mar
chandises par Chemins de fer ou qui sont 
rangées dans les classes I en II de !'Annexe I 
à la Convention internationale concernant Ie 
transport des marchandises . par Chemins de 
fer, et à raison de 5 francs, avec un minimum 
de perception de 10 francs , dans les autres cas. 

Si les prescriptions en vigueur pour Ie tralie 
intérieur du Chemin de fer sur lequel la con
travention a été découverte donnent lieu à 
une surtaxe totale m.oins élevée, c'est cette 
dernière qui est perçue. 

Emballage et conditionnement des bagages. 

Art. 19. § 1. - Les bagages dont !'embal
lage est insuffisant ou Ie conditionnement 
défectueux peuvent être refusés. S'ils sont 
néanmoins acceptés, Ie Cherain de fer aura Je 
droit de mentionner leur état sur Ie bulletin de 
bagages. 

§ 2. - Les colis doivent porter, dans les con
ditions de fixité suffisantes, Ie nom et l'adresse 
du voyageur et la station de destination. Les 
colis quine portent par ces indications peuvent 
être refusés. 

§ 3. - Les anciennes · étiquettes, adresses ou 
autres indications se rapportant à des transports 
antérieurs doivent être enlevées par Je voyageur. 

Enregistrement. Bulletin de bagages. 

Art. 20. § 1. - L'enregistrement des ba
gages n 'a lieu que sur la présentation de billets 
valables au moins jusqu'à la destination des 
bagages. 

Les tarifs déterminent si et dans quelles 
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conditions des bagages peuvent être admis au 
transport sans présentation d'un billet. 

§ 2. - Lors de l'enregistrement des bagages, 
il est délivré un bulletin au voyageur. 

§ 3. - Pour le surplus. les formalités de l'en
registrement des bagages sont déterminées par 
les r èglements en vigueur à la station de départ. 

§ 4. - Les bulletins de bagages délivrés pour 
les transports internationaux doivent être 
établis sur Ie formulaire constituant !'Annexe 
I à la présente Convention . 

§ 5. - Les mentions suivantes sont obliga
toires sur les bulletins de bagages : 

a. l'indication des stations de départ et de 
destination ; 

b. l'itinéraire; . 
c. Ie jour de la remise et Ie train pour 

leq uel a été effectuée cette remise ; 
d. Ie nom bre des billets ( sauf dans Ie cas 

prévu au 2me alinéa du § 1); 
e. Ie nombre et Je poids des colis ; 
/. Ie montant du prix de transport et des 

autres droits évent uels ; 
g. s'il y a lieu, Ie montant en toutes lettres 

de la somme représentant l'intérêt à la livraison, 
déclaré conformément à l'article 35. 

§ 6. - Les tarifs ou les accords entre Chemins 
de fer déterminent la langue dans laquelle les 
bulletins de bagages doivent être imprimés et 
remplis. 

Livraiso r.. 

Art. 21. § 1. - La livraison des bagages a 
lieu contre la remise du bulletin de bagages. 
Le Chemin de fer n 'est pas tenu de vérifier si 
le détenteur du bulletin a qualité pour prendre 
livraison. 

§ 2. - Le détenteur du bulletin de bagages 
est en droit de réclamer au bureau de la station 
destinataire la livraison des bagages aussitöt 
que s'est écoulé, après l'arrivée du train pour 
leq uel les bagages ont été enregistrés, Ie temps 
nécessaire pour la mise à disposition ainsi que, 
Ie cas échéant, pour l'accomplissement des 
formali tés req uises par les douanes, octrois, 
autorités fiscales, de police et autres autorités 
administratives. 

§ 3. - A défaut de présentation du bulletin 
de bagages, Ie Chemin de fer n'est tenu de re
mettre les bagages que si Ie réclamant justitie 
de son droit; si cette justification semble in
suffisante, Ie Chemin de fer peut exiger une 
caution. 

§ 4 . - Les bagages sont livrés à la station 
pour laquelle ils ont été enregistrés. Toutefois , 
à la demande du détenteur du bulletin faite 
en temps utile, si Jes circonstances Ie permettent 
et si les prescriptions douanières, d 'octroi, 
fiscales, de police ou d 'autres autorités admi
nistratives ne s'y ovposent pas, les bagages 
peuvent être restitues à la station de départ 
ou livrés à une station intermédiaire contre 
remise du bulletin de bagages et, en outre, si 
Ie tarif l'exige, présentation du billet. 

§ 5. - Le détenteur du bulletin auquel Ie 
bagage n 'est pas livré dans les conditions 
indiquées au § 2 ci -dessus peut exiger la con
statation, sur Ie bulletin de bagages, du jour 
et de l'heure auxquels il a réclamé la livraison. 

§ 6. - Pour Ie surplus, la livraison est soumise 
aux règles en vigueur sur Ie Chemin de fer 
chargé de la livraison. 

C HAPITRE III. 

Dispositions communes aux transports des 
voyageurs et des bagages. 

Trains. Horaires. Extraits de tarifs. 
Art. 22. § 1. - Sont affectés au transport 

les trains réguliers prévus aux horaires et les 
trains mis en marche suivant les besoins. 

§ 2. - Les Chemins defer sont tenus d'afficher 
dans les stations, en temps utile, les horaires 
des trains de leurs propres ligues. Ceux-ci 
doivent indiquer la catégorie des trains, les 
classes de voitures et les heures de départ des 
trains ; pour les stations de transit suffisamment 
importantes et les stations terminus, ils doivent 
indiquer aussi les heu.res d'arrivée, de même 
que les principales correspondances de trains . 

· Les horaires qui ne sont plus en vigueur 
doivent être enlevés sans retard. · 

§ 3. Dans chaque station ouverte au tralie 
international, Ie voyageur doit pouvoir prendre 
connaissance des tarifs ou des extraits de t arifs 
indiquant les prix des billets internationaux 
qui y sont en vente et les taxes correspondantes 
pour les bagages. 

Bases póur le calcul des prix de transport. 
Tarifs . 

Art. 23. § 1 - Les prix de transport sont 
calculés conformément aux tarifs legalement 
en vigueur et dûment publiés dans chaque 
Etat. Ces tarifs doivent contenir toutes les 
indications nécessaires pour Ie calcul des prix 
de transport et des frais accessoires, et spécifier, 
Ie cas échéant, les conditions dans lesq uelles il 
sera tenu compte du change. 

§ 2. - Les tarifs doivent faire connaître les 
condi tions spéciales aux transports. 

Les tarifs doi vent être a ppliq ués à tous les 
intéressés d'une manière uniforme; leurs con
ditions sont valables, pourvu qu'elles ne soient 
pas contraires à la présente Convention ; sinon, 
elles sont considérées comme nulles et non 
avenues. 

Les tarifs directs internationaux et leurs 
modifications entrent en vigueur à la date in
di~uée lors de leur publication ; en cas de 
relevement de ces tarifs ou d'autres aggrava
tions des conditions de transport, la publication 
devra précédér de huit jours au moins la date 
fixée pour la mise en vigueur. 

S'il est délivré des billet s ou des bulletins 
de bagages internationaux sans qu'il existe 
de tarif direct, et qu'un Chemin de fer apporte 
une modification à son tarif, l 'application de 
cette modification ne peut être exigée des 
autres Chemins de fer que huit jours au plus 
tot après que ces derniers en auront reçu !'avis. 

Les tarifs établis seulement à titre t emporaire 
cessent d'être en.vigueur à l'expiration du délai 
fixé pour leur validité. 

I nterdiction des traités particuliers. 
Art. 24. Tout traité particulier qui aurait 

pour effet d'accorder à unouplusieursvoyageurs 
une réduction sur Ie prix des tarifs est formelle
ment interdit et nul de plein droit. 

Toutefois, sont autorisées les réductions de 
prix dûment publiées et également accessibles 
à tous aux m êmes conditions, ainsi que celles 
qui sont accordées, soit pour Ie service du 
Chemin de fer, soit pour le service des admini-
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strations publiques, soit au profit d'ceuvres de 
bienfaisance, d 'éducation et d 'instruction. 

Formalités exigée8 par le8 douanes, octrois, 
autorités fiscales, de police et autres 

autorités administratives. 
Art. 25. Le voyageur est t enu de se con

former aux prescriptions édictées par les 
douanes, octrois, autorités fiscales, de police 
et autres autorités administratives. tant en ce 
qui concerne sa personne qu'en ce qui concerne 
la visite d e ses bagages et d e ses colis à la m ain. 
Il doit assister à cette visite, sauf les except ions 
admises par les r èglements. Le Chemin de fer 
n'a.ssume aucune responsabilité, vis-à-vis du 
vovageur, pour Ie cas ou celui-ci ne tiendrait 
pas compte de ces obligations. 

Restitutions. 
Art. 26. § 1. - Lorsqu'un billet n 'est pas 

utilisé, la restit ut ion du prix payé peut être 
demandée, sous réserve des deductions men
tionnées aux § § 3 en 4 ei-après. • 

§ 2. - Lorsqu 'un billet n'est utilisé que 
part iellement. par suite de la mort , de la 
maladie ou d 'un accident survenu au voyageur, 
ou d'autres causes impérieuses de nature ana
logue, il est restitué, sous réserve des déductions 
mentionnées aux § § 3 et 4, la différence entre 
Ie prix total payé et la taxe pour Ie parcours 
effectué, calculée sur la base il.u tarif normal. 

§ 3. - Sont exclus de la restitution les im
póts, les suppléments payés pour les places 
r éservées, les frais de confection des billet s en 
livret s et les commissions payées pour la vente 
des billets. 

§ 4. - Sont déduits du montant à restit uer, 
un droi t de 10 %, avec minimum de 0 fr. 50 et 
maximum de 3 fr. par billet , aiusi que, s' il y a 
lieu, les frais d 'envoi. 

Cette déduction n 'est pas o:pérée lorsqu'un 
billet resté inutilisé est restitue Ie jour m ême 
de l'émission au bureau qui l'a délivré. 

§ 5. - Lorsqu'un voyageur, empêché de 
continuer son voyage con.formément à l'horaire 
par suite d'un ma uque de cotTespoudance pro
voqué par Ie retard d'un train, de la suppres
sion d'un train ou de l'interruption du service, 
renonce à poursuivre sa route, il a Ie droit de 
demander l'application des dispositions du 
paragraphe 2, sans que Ie Chemin de fer puisse 
faire les déductions prévues au § 4. 

§ 6. - P our ce qui concerne les billets à 
prix réduit, Ja restit ut ion n 'est effectuée que 
dans les cas et avec les limitations prévus au 
§ 5 ; les billet s à prix réduit pour enfants établis 
en vertu du premier alinéa du § 2 de l'ar ticle 7 
ne sont pas considérés comme billets à prix 
réduit au sens du présent paragraphe. 

§ 7. - Aucune restitution n 'est effectuée 
pour les billets perdus. 

§ 8. - Si des bagages sont retirés avant 
q u'ils aient q uitté la station expéditrice, la 
restitution du prix de transport peut être 
demandée. 

Si les bagages sont retirés à une station inter
mPdiaire, la restit ution n'est effectuée que dans 
les cas et suivant les dispositions des § § 2 et 5 
ci-dessus. 

Dans les deux cas, un droit de 0 fr. 50 par 
bulletin ainsi que, Ie cas échéant, les impóts 
sont déduits du montant de la restitution. 

§ 9. - Les tarifs peuvent contenir des dispo-
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sitions différentes, pourvu qu'elles ne consti
tuent pas une aggravation pour lt:s v?yagefil;l · 

§ 10. - Toute demande de rest1tut10n basee 
sur les dispositions des § § l, 2, 5, 6 et 8 est 
éteinte si elle n 'a pas été présentée au Chemin 
de fer dans un délai de six mois après l'expi
ration de la validité du billet. 

§ ll. - En cas d'application irrégulière du 
tarif ou d 'erreur dans Ja détermination des frais 
de t ransport et des frais divers, la différence en 
plus ou en moins devra être remboursée. 

§ 12. - L es différ ences en plus con s tatées 
par Ie Chemin de fer doivent être si possible 
portées d'office à la connaissance de l'intéressé 
lorsqu'elles dépassent 0 fr. 50 par chaque 
billet ou par chaq ue bulletin de bagages, et Ie 
r èglement doit en être opéré Ie plus t öt possible. 

§ 13. - Dans tous les cas non prévus dans 
Ie présent ar ticle et à défaut d 'ententes parti
culières ent re les Chemins de fer, les r èglements 
intérieurs sont applicables. 

Gontestations. 
Art. 27. Les contesta tions ent re voyageurs 

ou entre ceux-ci et les agents sont provisoire
ment t ranchées dans les stat ions par Ie chef de 
ser vice et en cours de route par Ie chef de train. 

TITRE III. 
RESPONSABILITÉ DES CHEMms DE FER. 

ACTIONS . 

C H A P I T R E P R E M I E R. 
R esponsabilité. 

Responsabilité pour le transport de8 voyageurs, 
de8 colis à la main et de8 animaux. 

Art. 28. § 1. - La responsabilité du Chemin 
de fer, pour la mort d 'un voyageur on pour les 
blessures résultant d 'un accident de train, 
ainsi que pour les dommages causés par Ie 
retard ou la suppression d'un t rain ou par Ie 
manque d 'une correspondance, r este soumise 
aux lois et r èglements de l'Etat ou Ie fait s'est 
produit. Les ar ticles ei-après du présent titre 
ne sont pas applicables à ces cas. 

§ 2. - Le Chemin de fer n 'est r esponsable, 
en ce qui concerne les colis à la main et les 
animaux dont la surveillance incombe au 
voyageur en vert u de l'ar ticle 15, § 3, que des 
dommages causés par sa faute. 

§ 3. - Il n 'y a pas, en cette matière, de 
responsabilité collective. 

Responsabilité collective iles Ghemins de fer 
pour les bagages. 

Ar t. 29. § 1. - Le Chemin de fer qui a 
accepté au transport des bagages en délivran t 
un bulletin de bagages international est res
ponsable de l'exécution du transport sur Ie 
parcours total jusqu'à la livraison. 

§ 2. - Chaque Chemin de fer sub équent, 
par Ie fait m ême de la prise en charge des ba
gages, participe au cont rat de t ransport et 
accepte les obligations qui en résultent, sans 
préjudice des dispositions de l'article 42, § 2, 
concernant Ie Chemin de fer destinataire. 

Etendue de la responsabilité. 
Art. 30. § 1. - Le Chemin de fer est res,Pon

sable, dans les condit ions déterminées au present 
chapitre, du dommage résult ant, soit de la 
perte totale ou partielle des bagages ainsi que 
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des avaries quïls subissent, à partir de l'ac
ceptation au transport ju qu 'à la livraison, 
soit des retards à la livrai on. 

§ 2. - Il est déchargé de cette responsabi
li té, en cas de perte totale ou part.ielle ou 
d 'avarie des bagages, s'il prouve que Ie dom
roage a eu pour cause une faute du voyageur, 
un vice propre des bagages ou un cas de force 
majeure. 

Il n 'est pas responsable du dommage résul
t ant de la nature particulière du bagage, d'un 
vice de !'emballage ou du fait que des objets 
exclus du transport ont été néanmoins expediés 
comme bagages. 

Lorsque, eu égard aux circonstances de fait, 
Ie dommage a pu résulter d'un risque inhérent, 
soit à la nature particulière du bagage, soit à 
un vice de !'emballage, soit au fait qu'il conte
nai t des objets dont Ie trans~ort comme ba
gages est interdit, il y a presomption qu'il 
r ésulte réellement de l'une de ces causes, à 
moins que l'ayant droit n'ait fait la preuve 
qu 'il n'en résulte pas. 

§ 3. - Il est également déchargé de la res
ponsabilité pour Ie dommage ré ultant du 
retard à la livraison, s'il prouve que Ie retard a 
eu pour cause des circonstances que Ie Chemin 
de fer ne pouvait pas éviter et auxquelles il ne 
dépendait pas de lui de remédier. 

Montant de l'indemnité en cas de perte totale oi, 
'JXI,rtielle des bagages. 

Art. 31. Quand, en vertu des dispositions 
de la présente Convention, une indemnité pour 
perte totale ou partielle de bagages est mise à 
la charge du Chemin de fer, il peut être réclamé : 

a. si Ie montant du dommage est prouvé : 
une somme égale à ce montant, sans pouvoir 

excéder 20 francs par kilogramme de poids 
brut manquant; 

b. si Ie montanl; du dommage n'est pas 
prouvé : 

une somme calculée à forfait à raison de 10 
francs par kilogramme de poids brut manquant. 

Sont, en outre, remboursés les frais de trans
ports, les droits de douane ou autres sommes 
cléboursées pou Ie bagage perdu, sans autres 
dommages-intérêts, sous réserve des exceptions 
prévues aux articles 35 et 36 ei-après. 

Présomption de perte des bagages. Gas 
ou ils sant retrouvés. 

Art. 32. § 1. - Un colis manquant est con
sidéré comme perdu à partir de l'expiration du 
quatorzième jour qui suit celui oû la demande 
de livraison a été faite . 

§ 2. - Si un colis réputé perdu est retrouvé 
dans l'année qui sui t la demande de livraison, 
Ie Chemin de fer est tenu <l 'en donner avis au 
voyageur, lorsque son domicile est connu ou 
peut être découvert. 

§ 3. - Dans Ie délai de trente jours après 
avoir reçu eet avis, Ie voyageur J?eut exiger 
que Ie colis lui soit livré sans frais, a la station 
de destination ou à la station de départ, à 
son choix, contre restitution de l'indemni té 
qu'il a reçue et sous réserve de tous droits à 
l'indemnité pour retard prévue à l'article 34 
et, s'i l y a lieu, à l'ar ticle 35, § 3. 

§ 4. - i Ie colis retrouvé n'a pas été réclamé 
dans Ie délai de trente jours prévu au § 3 ci
dessus ou si Ie colis n 'est retrouvé que plus d'un 

an après la demande de livraison, Ie Chemin 
de fer en dispose conformément aux lois et 
r èglements de l'Etat dont il relève. 

Montant de l'indemnité en cas d'avarie 
des bagages. 

Art. 33. En cas d 'avarie, Ie Chemin de fer 
doit payer Ie montant de la dépréciation subie 
par les bagages, sans aut res dommages-intérêts, 
sous réserve des exceptions prévues aux articles 
35 et 36. 

Toutefois, l'indemnité ne peut dépasser : 
a. si la totali té de l 'expédi tion est dépréciée 

par l'avarie, Ie chifue qu 'elle aurai t atteint en 
cas de perte totale ; 

b. si une partie seulement des bagages est 
dépréciée par l'avarie, Ie chiffre qu 'elle aurait 
atteint en cas de perte de la partie dépréciée. 

Montant de l'indemnité pour retard à la 
livraison des bagages. 

Art. 34. § 1. - En cas de retard dans la 
livraison, si Ie voyageur ne prouve pas qu 'un 
dommage soit ré ulté de ce retard, Ie Chemin 
de fer est tenu de payer une indemnité fixée 
à dix centimes par kilogramme de poids brut 
des bagages li vrés en retard et par période 
indivisible de vingt-quatre heures à compter 
de la demande de livraison, avec maximum de 
quatorze jours. 

§ 2. - Si la preuve est fournie qu' un dommage 
est résulté du retard, il est payé, pour ce dom
mage, une indemnité quine peut pas dépasser 
Ie quadruple de l'indemnité forfaitaire déter
minée au § l de eet article. 

§ 3. - Les indemnités prévues aux deux 
paragraphes qui précèdent ne peuvent pas se_ 
cumuler avec celles qui seraient dues pour 
per te totale des bagages. 

En cas de perte partielle, elles sont payées, 
s'il y a lieu, pour la partie non pe}due. 

En cas d'avarie, elles se cumulent, s'il y a 
lieu, avec l'indemnité prévue à J'article 33. 

Déclaration d'intérét à la livraison. 
Art. 35. § 1. -Tout transport de bagages 

peut faire l'objet d'une déclaration d 'intérêt 
à la livraison inscrite dans Ie bulletin de ba
gages. 

A défaut d'indication contraire dans les 
tarifs, Ie montant de l'intérêt déc!aré doit être 
indiqué dans la monnaie de l'Etat de départ. 

§ 2. - Dans ce cas, il est perçu une taxe 
supplémentaire d 'un quart pour mille de la 
somme déclarée, par fraction indivisible de 10 
kilomètres. 

Les tarifs peuvent réduire ces taxes et fixer 
un minimum de perception. 

§ 3. - S'il y a eu declaration d'intérêt à la 
livraison, il peut être réclamé, en cas de retard : 

a. s'il n 'est pas prouvé qu'un dommage soit 
r ésulté de ce retard et dans les limites de l'in
térêt déclaré, 0 fr. 20 par kilogramme de poids 
brut de bagages livrés en retard et par fraction 
indivisible de vingt-quatre heures à compter 
de la demande de livraison, avec maximum de 
quatorze jours; · 

b. si la preuve est fournie qu'un dommage 
est résulté du retard, une indemnité pouvant 
s'élever jusqu'au montant de l'intérêt déclaré. 

Lorsque le montant de l'intérêt déclaré est 
inférieur aux indemnités prévues à l'article 34, 
celles-ci peuvent être réclamées au lieu des 
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indemnités prévues sous les lettres a et b du 
présent paragraphe. 

§ 4. - Si la preuve estfournie qu 'un dommage 
est résulté de la perte t otale ou partielle ou des 
avaries des bagages ayant fait l'objet de la 
déclaration d 'intérêt à la livraison, il peut être 
alloué des dommages-intérêt s at teignant au 
maximum la somme. déclarée. Ces dommages 
s'ajoutent aux indemnités prévues aux articles 
31 et 33. 

1 ndemnité en cas Ik dol ou de fa1ite lourde 
imputable au Chemin de /er. • 

Art. 36. Dans tous les cas ou la perte totale 
ou partielle, l'avarie ·ou Ie retard des bagages 
a pour cause un dol ou une faute lourde impu
t able au Chemin de fer, Ie voyageur doit être 
complètement indemnisé pour Ie préjudice 
prouvé jusqu'à concurrence du double des 
maxima prévus aux articles 31, 33, 34 et 35. 

l ntéréts de l'indemnité. 
Art . 37. Le voyageur peut demander des 

intér êts à raison de six pour cent de l'indemni té 
allouée sur un bulletin de bagages lorsque cette 
indemnité dépasse dix francs. 

Ces intérêts courent du jour de la réclamation 
adrninistrative prévue à l'article 40 ou, s'il n 'y 
a pas eu de réclamation, du jour de la demande 
en justice. 

Restitution des indeninités. 
Art. 38. Toute indemnité indûment perçue 

doit être restituée. 
En cas de fraude, Ie Chernin de fer a droît 

en outre au versement d 'une somme égale à 
celle qu 'il a pa,Yée indûment, sans préjudice 
des sanctions penales. 

Responsabilité du Chemin de /er pour ses 
agents. 

Art. 39. Le Chemin de fer est responsable 
des agents attachés à son service et des aut res 
personnes qu 'il emploie pour l 'exécution d 'un 
transport dont il est chargé. 

Toutefois, si , à la demande des voyageurs, 
les agents du Chemin de fer leur rendent des 
services qui n 'incombent pas au Chemin de fer, 
ils sont considérés comme agissant pour Ie 
compte du voyageur à qui i ls renden t ce 
service. 

C HA PIT R E II. 

R éclamations administratives. Actions, procé
dure et prescription en cas de li t iges nés du 

contrat cle transport. 

Réclamations administratives. 
Art . 40. § 1. - Les réclamations adrnini

stratives fondées sur Ie cont rat de transport 
doivent être adressées par écri t au Chemin de 
fer désigné à l'ar ticle 42. 

§ 2. - Le droit de présenter la réclamation 
appartient aux personnes qui ont Ie droit 
d'actionner Ie Chemin de fer en vertu de l 'ar
t icle 41. 

§ 3. - Les billets, bulletins de bagages et 
autres documents que l 'ayan• droit juge utile 
de joindre à sa r éclamation doivent être pré
sentés soit en originaux, soit en copies, celles-ci 
dûment léga lisées si Ie Chernin de fer Ie demande. 

Lors du r èglement de la r éclamation, Ie 
Chemir de fer pourra exiger la restitution des 
billets on bulletins de bagages. 

Personnes qui peuvent exercer Ie droit 
d'action contre le Chemin de Jer. 

Art. 41. L'action contre Ie Cherain de fer 
qui naît du contrat de transport n 'appartient 
qu'à la personne qui produit !e billet ou Ie 
bulletin de bagages, suivant Ie cas, ou qui , à 
d éfaut, jus tifi e de son droit. 

Chemins de /er contre lesquels l'act·ion 
peut être exercée. Compétence. 

Art. 42. § 1. - L 'action en resti t ution à 'une 
somme payée en vertu du contrat de transport 
ne peut être exercée que contre Ie Chemin de 
fer qui a per çu cette somme. 

§ 2. - Les autres actions qui naissent du 
contrat de transport ne peuvent ê~re exercées 
que cont re le Chemin de fer de départ, Ie chemin 
de fer destinataire ou celui sur lequel s'est 
produit Ie fait générateur de l'action-

Dans le cas ou le Chemin de fer destina taire 
n'a pas reçu les bagages, il peut néanmoins 
être actionné. 

Le demandeur a Ie choix entre lesdits Che
mins de fer; l'action intentée, Ie droit d'option 
est éteint. 

§ 3. - L'action n'e peut être intentée que 
<levant Ie juge compétent de l'Etat duquel 
relève le Chemit:l de fer actionné, à moins qu'il 
n 'en soit décidé autrement dans les accords 
en tre Etats ou les actes de concession. 

Lorsqu'une ent reprise exploite des réseaux 
autonomes dans divers Etats, chacun de ces 
;i,seaux est considéré comme un Chemin de 

fer distinct au poin t de vue de l 'application du 
présent paragraphe. 

§ 4. - L'action peut être form ée contre un 
Chemin de fer au tre que ceux qui sont dé~igné0 

aux paragra.phe0 1 et 2 ci-dessus, lorsqu'elle 
est présentée comme demande reconventionnelle 
ou comme exception, dans l'instance relative 
à nne demande principale fondée sur Ie m ême 
contrat de transport. 

§ 5. - Les dispositions du présent article ne 
s'appliquent pas aux recours des Chemins de 
fer ent re eux, r églés au chapitre III du présent 
titre. 

Constatation de la perte partielle ou d'une 
avarie subie par les bagages. 

Art. 43. § 1. - Lorsqu'une perte partiel le 
ou une avarie est découverte ou présumée par 
Ie Chemin de fer ou alléguée par Ie voyageur, 
Ie Chemin de fer est tenu de faire dresser sans 
délai et si possible en présence de ce voyageur, 
un procès-verbal constatant l'état et le poids 
des bagages et, au tant que possible, Ie montant 
du dommage, sa cause et Ie moment ou il 
s'est produi t . 

Une copie de ce procès-verbal doit être 
remise au voyageur sur sa demande. 

§ 2. - Lorsque le voyageur n'accepte pas les 
constatations du procès-verbal, il peut demander 
la constatation judiciaire de l'état et du poids 
des bagages ainsi que des causes et du montant 
du dommage, conformément aux lois et r ègles 
ments de l'Eta t ou la livraison est effectuée. 

§ 3. - Dans Ie cas de perte de colis, Ie voyal 
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geur est t enu, pour faciliter les recherches du 
Chemin de fer, de donner la description aussi 
exacte que possible des colis perdus. 

Extinction de l'action contre Ze Cheniin de 
/er née du contrat de transport des bagages. 
· Art. 44. § 1. - La récept ion des bagages 

éteint, contre Ie Chemin de fer, toute action 
provenant du contrat de transport. 

§ 2. - Toutefois l'action n'est pas éteinte : 
1°. si Ie voyageur fournit la preuve que Ie 

dommage a pour cause un dol ou une fallte 
lourde imputable au Chemin de fer; 

2°. en cas de réclam,ation pour cause de 
retard, lorsqu'elle est faite à l'un des Chemins 
de fer désignés par l'article 42, § 2, dans un 
délai ne dépassant pas quatorze jours non com
pris celui de la réception ; 

3°. en cas de réclam,ation pour perte par
tielle ou pour avarie: 

a. si la perte ou l'avarie a été constatée 
avant la réception des bagages par Ie voyageur 
conformément à l'ar ticle 43; 

b. si la constatation, qui aurait dû être 
faite conformément à l'ar ticle 43, n'a été omise 
que par la faute du Chemin de fer ; 

4°. en cas de réclamation pour domm,ages 
non apparents dont l 'existence est constatée 
après la réception, à la condition : 

a. que la vérification des bagages à la st a 
tion d'arrivée n'ait pas été offerte par le Chemin 
de fer au voyageur ; 

b. que la demande de constatation confor
mément à l 'article 43 soit faite immédiatement 
après la découverte du dommage et au plus 
tard dans les trois jours qui suivent celui de 
la réception ; 

c. que Ie voyageur fasse la preu ve 9-ue Ie 
domm,age s'est produit dans l'intervalle ecoulé 
entre l'acceptation a,u tran port et la livraison ; 

5°. lorsque l'action a pour objet la restitution 
de sommes payées. 

§ 3. - Le voyageur peut refuser la réception 
des baga~es, t ant qu'il n'a pas été procéde aux 
vérifications requises par lui en vue de con
stat er Ie domm,age allégué. 

Les réserves qu'il ferait, tout en retirant les 
bagages, ne seraient d 'aucun effet, à m.oins 
d 'être acceptées par Ie Chemin de fer. 

§ 4. - Si une partie des colis m,entionnés 
dans le bulletin de bagages manque lors de la 
livraison, Ie voyageur peut exiger, avant de 
r etirer les autres, que Ie Chemin de fer lui 
délivre une attestation à ce suj et. 

§ 5. - La responsabilité pour perte totale 
prend fin si, dans l'espace de six mois après 
l'arrivée du train par lequel ils devraient être 
transportés, les llagages ne sont pas réclamés 
à la station destinatai re, sans préjudice de 
!'avis qui doit être à t.oute épo9-ue donné au 
voyageur, si le colis est retrouve et porte les 
indications nécessaires pour décou vrir son 
adresse. 

Prescription de l'action née du contrat de 
transport. 

Art. 45. § 1. - L'action née du contrat de 
transport est prescrite par un an, lorsq ue la 
somme due n'a pas été déjà fixée par une re
connaissance, par une transaction ou par un 
jugement. 

Toutefois la prescription est de t rois ans, 

s'il s'agit d'une action fondée soit sur un dom
mage ayant pour cause un dol ou une faute 
lourde, soit sur Ie cas de fraude visé dans 
l'article 38. 

§ 2. - La prescription court : 
a. pour les demandes d ' indemnité en cas de 

perte partielle, d'avarie oude reta rd à la livra i
son : du jour ou la livraison a eu liet> ; 

b. pour les demandes d'indemnité en cas 
de perte t ota le : du jour ou la livraison aurait 
dû avoir lieu ; 

c. pour les demandes en pa iement ou en 
restitution de t axes, de frais accessoires ou de 
surtaxes ou pour les demandes en rectification 
de t axes, en cas d 'application irrégulière du 
t a rif, ou d 'erreur de calcul : du jour du paiement 
de la t axe, des fra is accessoires ou de la surtaxe 
ou, s'il n'y a pas eu paiement, du jour oû Ie 
paiement aura it du être effectué ; 

d. pour les demandes en pa iement de sup
plément de droit réclamé pa r la douane : du 
jour de la réclamation de la douane ; 

e. pour les autres demandes concernant Ie 
transport des voyageurs : du jour de l 'expiration 
de la validité du billet. 

Le jour indiqué comme J,>Oint de dépa rt n 'est 
jamais compris dans Ie delai. 

§ 3. - En cas de réclamation administrative 
écrite adressée au Chemin de fer conformément 
à l'article 40, la prescription cesse de courir . 
La prescript ion reprend son cours à partir du 
jour ou le Chemin de fe r a repoussé la réclama
t ion pa r écrit et restitué les pièces qui;. étaient 
jointes. La preuve de la réception de la récla
mation ou de la réponse et celle de la restitution 
des pièces sont à la charge de celui qui invoque 
ce fa it. 

Les réclamations ultérieures ne suspendent 
pas la prescript ion. 

§ 4. - Sous réserve des dispositi,.ms qui pré
cèaent, la suspension et l 'interruption de la 
prescription sont réglées pa r les lois et r ègle
ments de l'Etat ou l'action est intentée. 

I nadniissibilité de la reprise de l' action 
éteinte ou prescrite. 

Art. 46. L'action éteinte ou prescrite con
form,ément aux dispositions des articles 26, 
§ 10, 44 et 45 ne peut être reprise ni sous la 
forme d'une demande reconventionnelle ni sous 
celle d 'une except ion. 

C H A P I T R E III. 

R èglement des comptes et recours des Chemins 
de fer entre eux. 

Règlernent des compies entre Cheniins de /er. 
Art. 47. Tout Chemin de fer est t enu de 

payer aux autres Chem,ins de fer intéressés 
la part leur revenant sur un prix du transport 
qu'il a encaissé ou qu'il aurai t dû encaisser. 

Recours en cas d'indemnité pour perte 
totale ou partielle ou pour avarie. 

Art . 48. § 1. - Le Chemin de fer qui a 
payé une indemnité pour perte totale ou par
tielle ou pour avarie de bagages, en vertu des 
dispositions de la présente Convention, a Ie 
droit d 'exercer un recours contre les Chemins 
de fer qui ont concouru au transport, confor
mément aux dispositions suivantes : 

a. Ie Chemin de fer par Ie fait duquel Ie 
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dommage a été causé en est seul responsable ; 
b. lorsque Ie dommage a été causé par Ie 

fait de plusieurs Chemins de fer, chacun d'eux 
répond du dommage causé yar lui. Si la dis
tinction est impossible dans 'espèce, la charge 
de l'indemnité est répartie entre eux d'après 
les principes énoncés à lettre c ; 

c. s'il ne peut être prouvé que Ie dommage 
a été causé par Ie fait d'un ou de plusieurs 
Chemins de fer, la charge de l'indemnité due 
est répartie entre tous les Chemins de fer 
ayant participé au transport, à l'exception de 
ceux qui prouveraient que Ie dommage n'a 
pas été occasionné sur leurs ligues. La répar
tition e t faite proportionnellement au nombre 
de kilomètres des distances d'application des 
tarifs. 

§ 2. - Dans Ie cas d 'insolvabilité de l'un des 
Chemins de fer, la part lui incombant et non 
payée par lui est répartie entre tous les autres 
Chemins de fer qui ont pris part au transport, 
proportionnellement au nombre de kilomètres 
pes distances d'application des tarifs. 

Recours en cas d'inde-mnité pour retard 
dans la livraison. 

Art. 49. Les règles énoncées dans l'article 48 
sont appliquées en cas d'indemnité payée pour 
retard. Si Ie retard a eu pour causes des irré
gularités constatées sur plusieurs Che'mins de 
fer, la charge de l'indemnité est épartie entre 
ces Chemins de fer proportionnellement à la 
durée du retard ~ur leurs réseaux respectifs. 

Procédure de recours. 
Art. 50. § 1. - Le Chemin de fe r contre 

lequel est exercé U'1 des r ecours :prévus aux 
articles 48 et, 49 ci-dessus n'est jama1 ncevable 
à contester Ie bien fondé du paiement 3ffectué 
par l'administration exerçant Ie recours, lorsque 
l 'indemnité a été fixée pa.r l'autorité de justice 
après que l'assignation lui avait été dûment 
s1gnifiée et qu'il avait été mis à meme d'inter
venir dans Ie procès. Le juge saisi de l'action 
principale fixe, selon les circonstances dè fait, 
les délais impartis pour la signification et pour 
l'intervention. 

§ 2. - Le Chemin de fer qui vent exercer son 
recours doit former sa demande dans une seule 
et même instance contm tous les Chemins de 
fer intéressés avec lesquels il n'a pas transigé, 
sous peine de perdre son recours contre ceux 
qu'il n'aurait pas assignés. 

§ 3. - Le juge doit statuer par un seul et 
même jugement sur tous les recours dont il 
est saisi. 

§ 4. - Les Chemins de fer actionm>s ne peu
vent exercer aucun recours ultérieur. 

§ 5. - Il n'est pas permis d'introduire les 
recours en garantie dans l'instance relative à 
la demande principale en indemnité. 

Compétence pour les recours. 
Art. 51. § 1. - Le juge du domicile du 

Chemin de fer contre lequel Ie recours s'exerce 
est exclusivement compétent pour tout-es les 
actions en recuurs. 

§ 2. - Lorsque l 'action doit être intentée 
contre plusieurs Chemins de fer, Ie chemin de 
fer demandeur a Ie droit de choisir entre les 
juges compétents, en vertu du paragraphe pré
céden~, celui devant lequel il porto sa demande. 

Conventions particulières a1i sujet des 
recours. 

Art. 52. Sont réservées les conver>tions 
particulières qui peuvent intervenir entre les 
Chemins de fer, soit d'avance pour les divers 
recours qu'ils pourraient avoir les uns contre les 
autres, sóit pour un cas spécial. 

TITRE IV. 

DISPOSITIONS DIVERSES. 

A pplication du. droit national. 
Art. 53. A défaut de stipulations danR la 

présente Convention, les dispositions des lois 
et. règlements nationaux relatifs au transport 
dans chaque Etat sont applicables. 

Rè,gles générales de procédure. 
Art. 54-. Pour tous les litiges auxquels don

nent lieu les transports soumis à la présente 
Convention, la procédure à suivre est celle du 
juge compétent, sous réserve des dispositions 
contraires insérées dans la Convention. 

Exécution des jugements. Saisies et cautions. 
Art. 55. § 1. - Lorsque les jugements pro

noncés contradict.oirement. ou par défaut par 
Ie juge compétent, en vertu des dispositions 
de la présente Convention, sont devenus exé
cutoires d'après les loi~ appliquées par ce juge, 
ils deviennent exécutoires dans chacun des 
autres Etats contractants aussitöt après ac
complissement deR formalités prescrites dans 
eet Etat. La révision du fond de !'affaire n'est 
pas admise. 

Cette disposition ne s'applique pas aux 
jugements qui ne sont exécutoires que provi
soirement, non plus qu'aux condamnations en 
dommages-intérêts qui seraient prononcées, 
en sus des dépens, contre un demandeur à 
raison du rejet de sa demande. 

§ 2. - Les créances engendrées par un trans
port international, au profit d'un Chemin de 
fer sur un Chemin de fer qui ne relève pas du 
même Etat que Ie premier, ne peuvent être 
saisies qu'en vertu d'un jugement rendu par 
l'autorité judiciaire de l'Etat duquel relève 
Ie Chemin de fer titulaire des créances saisies. 

§ 3. - Le matériel roulant d'un Chemin de 
fer, ainsi que les objets mobiliers de toute 
nature lui appartenant et cmitenus dans ce 
matériel, ne peuvent faire l'objet d'une saisie, 
sur un territoire autre que celui de l 'Etat duquel 
relève Je Chenun de fer propriétaire, qu'en 
vertu d'un jugement rendu par l'autorité 
judiciaire de eet Etat. 

§ 4. - La caution à fournir pour assurer Ie 
paiement des dépens ne peut être exigée à 
!'occasion des actions judiciaires fondées sur 
Ie contrat de transport international. 

Unité monétaire. Cours de conversion ou 
d'acceptation des monnaies étrangères. 

Art. 56. § 1. - Les soinmes indiquées en 
francs dans la présente Convention ou ses An
nexes sont considérées comme se rapportant 

1 au franc or, valant 
5

,18 dollar or des Etats-

Unis d'Amérique. 
§ 2. - Le Chemin de fer est tenu de pubiier, 

par voie d'affichage aux guichets ou de toute 
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~utre mani ère apprvpriée, les cours auxquels 
Il effectue la conversion des üommes exprimées 
en unités monétaires étrangères, qui sont 
pay~es en monnaie du pays (cours de con
vers10n). 

§ 3. - De même un Chemin de fer qui 
accepte en paiement des monnaie étrangères 
est tenu de publier les cours auxquels il les 
accepte (cours d 'acceptation). 

Institution d'un Office central des transports 
internationaux par Ghemins de /er. 

Art. 57. § 1. - Pour faciliter et assurer 
l'exécution de la présente Convention, il est 
institué un Office centra! des transports inter-
nationaux par Chemins de fer chargé : . 

a. de recevoir les communications de chacun 
des Etats contractants et de chacun des Chemins 
de fer intéressés et de les notifier aux autres 
Etats et Chemins de fer ; 

b. de recueillir, coordonner et publier les 
renseignements de toute nature qui intéressent 
Ie service des transports internationaux ; 

c. de prononcer, à, la demande des parties, 
des sentences sur les litiges qui pourraient 
s'élever entre les Chemins de Ier; 

d. de faciliter, entre les divers Chemins de 
fer, les relations financières nécessitées par Ie 
service des transports internationaux et Ie 
recouvrement des créances restées en souffrance 
et d'assurer, à, ce point de vue, la sécurité des 
rapports des Chemins de fer entre eux ; 

e. d'instruire les demandes de modifications 
à. la présente Convention et de proposer la 
réunion des Conférences prévues à, l'article 60. 
quand il y a lieu. 

§ 2. - Un règlement spécial constituant 
!'Annexe II à la présente Convention détermine 
Ie siège, la composition et l'organisation de eet 
Office, ainsi que ses moyens d'action. Ce règle
ment et les modifications qui y sont apport~es 
par des accords entre tous les Etats contractants 
ont la même valeur et durée que la Convention. 

biste des lignes soumises à la Gonvention. 

Art. 58. § 1. - L'Office centra! prévu à 
l'article 57 e t chargé d'établir et de tenir à 
jour la liste des lignes soumises à la présente 
Convention. A eet effet, il reçoit les notifications 
des Etats contractants relatives à l'inscription 
sur cette liste ou à la radiation des ligne d'un 
Chemin de fer ou d'une des entreprises mention
nées à l'article 2. 

§ 2. - L'entrée d'une ligne nouvelle dans 
Ie service des transports internationaux n'a lieu 
qu'un mois après la date de la lettre de !'Office 
centra! notifiant son inscription aux autres 
Etats. 

§ 3. - La radiation d'une ligue est effectuée 
par !'Office centra!, aussitöt que celui des Etats 
contractants sur la demande duquel cette ligne 
a été portée sur la liste lui a notifié qu'elle ne 
se trouve plus en situation de satisfaire aux 
obligations imposées par la Convention. 

§ 4. - La simple réception de !'avis émanant 
de !'Office centra! donne immédiatement à 
chaque Chemin de fer Ie droit de cesser, avec 
la ligne radiée, tout-es relations de transport 
international, sauf en ce qui concerne les trans
:ports en cours, qui doivent être continués 
iusqu'à destination. 

Admission de no·uveaux Etats. 
Art. 59. § 1. - Tout Etat non signataire 

qui veut adhérer à la présente Convention 
adresse sa demande au Gouvernement suisse, 
qui la communique à tous les Etats participants 
avec une note de !'Office centra! sur la situation 
des Chemins de fer de l'Etat demandeur au 
point de vue des transports internatiouaux. 

§ 2. - Si, dans Ie délai de six mois à, <later de 
!'envoi de eet avis, deux Etats au moins n'ont 
pas notifié leur opposition au Gouvernement 
suisse, la demande est admise de plein droit 
et avis en est donné par Ie Gouvernement suisse 
à l'Etat demandeur et à tous les Etats parti
cipants. 

1:>ans Ie cas contraire. Ie Gouvernement 
suisse notifie à tous les Etats et à l'Etat deman
deur que !'examen de la demande est ajourné. 

§ 3. - Toute admission produit ses effets un 
mois après la date de !'avis envoyé par Ie 
Gouvernement suisse. 

Révision de la Gonvention. 
Art. 60. Les Délégués des Etats contractants 

se réunissent pour la révision de la Convention. 
sur la convocation du Gouvernement suisse, au 
plus tard cinq ans a près la mise en vigueur 
des modifications adoptées à la dernière Con
férence. 

Une Conférence sera convoquée avant cett,e 
époque, si la demande en est faite pai' Ie tiers 
au moins de Etats contractants. 

Dis'f)Ositions complémentaires. 
Art. 61. § 1. - Les dispositions complé

mentaires que certains Etats contractants ou 
certains Chemins de fer participants jugeraient 
utile de publier pour l'exécution de la Conven
tion sont commnniquées par eux à !'Office 
centra!. 

§ 2. - Les accords intervenus pour l'adop
tion de ces dispositions peuvent être mis en 
vigueur, sur les Chemins de fer qui y ont 
adhéré, dans les formes prévues par les loi 
et r èglements de chaque Etat, sans pouvoir 
porter dérogation à, la Convention inter
nationale. 

Leur mise en vigueur est notifiée à !' Office 
centra!. 

Durée de l'engagement résultant de l'adhésion 
à la Gonvention. 

Art. 62. § 1. - La durée de la présente 
Convention est illimitéb. Toutefois, chaque 
Etat participant peut se dégager dans les 
conditions ei-après: 

Le premier engagement est valable jusqu'au 
31 décembre de la cinquième année qui suivra 
la mise en vigueur de la présente Convention. 
Tout Etat qui voudrait se dégager pour l'ex
piration de cette période devra notifier son 
intention au moins un an avant cette date au 
Gouvernement suisse, qui en informera tous 
les Etats participants. 

A défaut de notification dans Ie délai indiqué, 
l'enga~ement sera prolongé de plein droit pour 
une periode de trois années, et ainsi de suite, 
de trois ans en trois ans, à défaut de dénon
ciation un an au moins avant Ie 31 décembre 
de la dernière année de l'une des périodes 
triennale . 
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§ 2. - Les nouveaux Etats admis à participer 
à la Convention au cours de la période quin• 
quennale ou d'une des périodes triennales sont 
engagés jusqu'à la fin de cette période, puis 
jusqu'à la fin de chacune des périodes suivantes, 
tant qu'ils n'auront pas dénoncé leur engage• 
ment un an au moins avant l'expiration de 
l'une d'entre elles. 

lienne qui ont la valeur de traductions offi. 
cielles. 

En cas de divergence, Ie texte fran çais 
fait foi. 

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ci.dessus 
désignés et le Délégué de la Commission de 
Gouvernement du Territoire du Bassin de la 
Sarre ont signé la présente Convention. 

T extes de la Convention et leur valeur 
respective. 

Art. 133 . La présente Convention a été 
conclue et signée en langue française selon 
l'usage diplomatique établi . 

.i\.}I texte français sont joints un t exte en 
langue allemande et un texte en langue ita• 

Fait à Berne, le vingt.trois octobre mil neuf 
cent vingt.quatre, en un seul exemplaire, qui 
restera déposé dans les Archives de la Confédé. 
rat,ion Suisse et <lont une expédition authen• 
tique sera remise à chacune des Puissances 
signataires . 

(Volgt onderteekening.) 

FORMULAIRE DU BULLETIN DE BAGAG'ES 

ANNEXE I 
(Article · 201 

Le formulaire se compose de trots feuilles diapoaées peur être décaJquées, ij.Vee Ie texte suiva.nt : 
lrereullle 1 

Transport international do bagages. 

fNom d• l'adminl~Uon du f!ht11nio de rer.) 

Souche du bulletin de ba.ga.12:es 

de ----------- à 

1 

via ... 

• i---.-,·····_·····_·······_·-·.·······_···--.-------------1' 
1 Date 

Nombre 

~ [ ::1: •~= Pold:, ,.,, l-c,-,,1-c,-,1- o_e_l_•_t_ax_e_/_1_11_11-,.-.,-11,-, -.,-.. -,,-,,-,-.,-.,--.-1-, --.--~---'. ,• 

;,, 19 1 1 , _ __ _..,_ __ _,_ __ _,_ _ _ ...J par uni té cle 10 kg me lrm,1u •• h111u ,.., h 

*) 

Prix de transport. des bagages. 

Train °
01

=~=-~=~-=:~==-"'-~=-==-==-=-~=.=.~"'-=.=.= .... = .. = .... c! ... =I=n=té=rê=t=:l=l•=l=i,=,.=i=,o=n=.=====--==al=-af!==il 

Frais accessoires i [ r ,~ Total de taxe 

._ 100 mm • 

2ereuille 

Transoort. mternational rle bagages. 

(Nona de l'aclm lnl11trnMon du chen1lo de rer.) <t 
Feu.llle de route 

de -------------
via ________ _ 

1

1 ... 1.9.))ate ,':.:}::;: ,,:,',:,.~- Pold:,'"'' f------P-ri_x_"_"_'_'"_"_•_po_,_' _••_•_b_ag_ag_•_•·-~.-.. -. _~.:~.-----<I 
tronJ<port -- Calcu \ Cle la taxe/ 1111 lmclllt H b11111 ,,.,. ... -~- _ ll 

par unité Cle 10 kg\ IHC lrHdlu ,. h111n , .. r ·- ., J 
i 1 

1 Train no l===k==ab=,=d.,=============- -=al===I=· .. =· 1 
~ ln térêt à la livraison .... _ j 

~::~ ::c::~r•~ ~ J 
•1 lM chemlos de Cor peunnt complêter celW rubrique ielon leur beaoln.. 
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Se !1JUllle. recto. 

F=--- 1 Transport iol:A:lrnational de bagages. 

(Nom de l'adminlstrat\on du chemiD de ter.) 

Bulletin d e bagages 

de -------- ----
vi~•---------------

Date Prbi: de transport d~ bag-Rges. 

Nombre Poid rèet 1---------------- ~ - ---:I = . ~ Calcul de la tJue I u n fn1~lu 11 •q•fU ,-r · - --- 111 j 

.,l-_,~_·=-_-_-,._""'_''°_"-+---1----1 par unit.éde 10kg' 1,actrucll1111,1p,a,..,. ---- 111 ---- ·-·---~ 

Nombre 
dee tltrea .. 

---·---·-··· 

Tra.in n° l=!=iiïiiiiï=='==============a:½==s=:0:I ~ ...__ __ lnt.érét à la tivrni son 

Frais accessoires 

Total de We . 

3e feuille. verso.' 

Le transport est effectué aux conditions de la Convention internationale 
concernant Ie transport des voyageurs et des bagages, ainsi qu'à celles des 
tarifs applicables au présent envoi. 

Le voyageur est tenu d'assister aux formalités exigées par les douanes, 
octrois, autorités fiscales, de police et autres autorités administratives, sauf 
les exceptions admises par les administrations com.pétentes. 

Les bagages désignés au recto sont délivrés contre remise du présent bulletin. 

Fait à Berne, Ie vingt-trois octobre mil neuf cent vingt-quatre. 
(Volgt onderteekening.) 

ANNEXE II 
(Article 57) 

RÈGLEMENT RELATIF A L'OFFICE CEN
TRAL DES TRANSPORT.S INTERNATIO

NAUX PAR CHEMINS DE FER. 

Art. l er. § 1. - L'Office centra! des trans
ports internationaux par Chemins de fer siège 
à Berne. Son organisation dans Ie cadre établi 
par les dispositions de l'article 57 de la Con
vention, ainsi que la surveillance de son activité, 
sont confiées au Conseil fédéral suisse. · 

§ 2. - Les frais de !'Office centra! sont 
supportés par les Etats contractants, propor
tionnellem.ent à la longueur des lignes de Che
mins de fer ou des parcours desservis par les 
autres entreprises adm.ises à participer aux 
transports effectuée dans les conditions fixées 
par la Convention internationale. Toutefois, les 
lignes de navigation participent aux dépenses, 
proportionnellem.ent à la m.oitié seulem.ent de 
leurs parcours. Pour chaque Etat, la contri
bution est de 0 fr. 80 au maximum. par kilo
mètre. Le m.ontant du crédit annuel afférent 
au kilomètre de voie ferrée sera fixé, pour cha
que exercice, par Ie Conseil fédéral suisse, 
!'Office centra! entendu, et en tenant compte 

des circonstances et nécessités du moment. Il 
sera toujours perçu en totalité. Lorsiue les 
dépenses effectives de !'Office centra! n auront 
pas atteint Ie montant du crédit calculé sur 
cette base, Ie solde non dépensé sera versé au 
fonds de retraite et de pensions, dont les 
intérêts doivent servir à accorder des secours 
ou des indemnités aux fonctionnaires et em
ployés de !'Office centra! pour Ie cas ou, par 
suite d'age avancé, d'accidents ou de maladie, 
ils seraient définitivement incapables de con
tinuer à remplir leurs fonctions. 

A !'occasion de la remise aux Etats contrac
tants du rapport de gestion et du relevé de 
comptes annuels, !'Office centra! les invitera 
à verser leur part contributive aux dépenses 
de l'exercice écoulé. L'Etat qui, à la date du 
l er octobre, n'aurait pas versé sa part, sera, 
une deuxièm.e fois, invité à Ie faire. Si ce rappel 
n'est pas suivi d'effet, ]'Office centra! Ie renou
vellera au début de l'année suivante, à !'oc
casion de !'envoi du rapport sur Ie nouvel 
exercice écoulé. Si, à la date du ler juillet 
suivant, aucun compte n'a été tenu de ce 
rappel, une quatrième dém.arche sera faite 
auprès de l'Etat r etardataire pour l'am.ener à 
payer les deux annuités échues; en cas d'in
succès, !'Office centra! l'avisera, trois mois 
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plus tard, <i,ue si Ie versement attendu n'a pas 
été efiectue jusqu'à la fin de l'année, son, 
abstention sera interprétée comme une mani
festation tacite de sa volonté de se retirer de 
la Convention. A défaut d'une suite donnée à 
cette dernière démarche jusqu'au 31 décembre, 
!'Office centra!, prenant acte de la volonté 
tacitement exprimée par l 'Etat défaillant de se 
retirer de laConvention,procédera à laradiation 
des lignes de eet Etat de la liste des lignes ad
mises au service des transports internationaux. 

Les montants non recouvrés devront, autant 
que possible, être couverts au moyen des 
crédits ordinaires dont dispose !'Office centra! 
et pouront être répartis sur quatre exercices. 
La partie du déficit qui n'aurait pas pu être 
comblée de la sorte sera, dans un compte 
spécial, portée au débit des autres Etats dans 
la proportion du nombre de kilomètres des 
voies ferrées soumises à la Convention à !'époque , 
de la mise en compte et, pour chacun, dans la 
mesure ou il aura déjà, pendant la période de 
deux ans qui se sera terminée par la retraite de 
l'Etat défaillant, été avec lui partie à la Con
vention. Un Etat dont les lignes auront été 
radiées dans les conditions indiquées à l'alinéa 
précédent ne pourra les faire réadmettre au 
service des transports internationaux qu'en 
payant au préalable les sommes dont Ie dit 
Etat sera resté débiteur, pour les années entrant 
en considération et ce avec intérêt de cinq pour 
cent à compter de la .fin du sixième mois 
écoulé depuis Ie jour ou !'Office centra! !'aura 
invité la première fois à payer les parts contri
butives lui incombant. 

Art. 2. § 1. - L'Office centra! publie un 
Bulletin mensuel contenant les renseignements 
nécessaires à l'application de la Convention, 
notamment les communications relatives à la 
liste des lignes de Chemins de fer et d 'autres 
entreprises et aux objets exclus . du transport 
ou admis sous certaines conditions, ainsi que 
les documents de jurisprudence et de statistique 
qu'il jugerait utile d'y insérer. 

§ 2. - Le Bulletin est rédigé en français et 
en allemand. Un exemplaire est envoyé gra
tuitement à chaque Etat et à chacune des Ad
ministrations intéressées. Les autres exem
plaires demandés sont payés à un prix fixé 
par !'Office centra!. 

Art. 3. § 1. - Les borderaux et créances 
pour transports internationaux restés impayés 
peuvent être adressés par l'Administration 
créancière à !'Office centra!, pour qu'il en 
facilite Ie recouvrement. A eet efiet, !'Office 
centra! met l'entreprise de transports débitrice 
en demeure de régler la somme due ou de fournir 
les motifs de son refus en fayer. 

§ 2. - Si !'Office certra estime que les 
motifs de refus allégués sont suffisamment 
fondés, il renvoie les parties à se poursuivre 
devant Ie juge compétent. 

§ 3. - Lorsque !'Office centra! estime que 
la totalité ou une partie de la somme est réel
lement due, il peut, après avoir consulté un 
expert, déclarer que l'enterprise de transport 
débitrice sera tenue de verser à !'Office centra! 

' tout ou partie de la créance; la somme ainsi 
versée doit rester consignée jusqu'à décision 
au fond par le juge compétent. 

§ 4. - Dans Ie cas ou une entreprise de trans
port n'a pas obéi dans la quinzaine aux injonc-

tions de !'Office centra!, il lui est adressé un,e 
nouvelle mise en demeure, avec indication des 
conséq uences de son r efus. 
• § 5. - Dix jours après cctte nouvelle mise 

en demeure, si elle est restée infructeuse, 
!'Office centra! adresse à l'Etat duquel dépend 
l'entreprise de transport un avis motive, en 
invitant eet Etat à aviser aux mesures à prendre 
et notamment à examiner s'il doit maintenir 
sur ia liste les lignes de l'entreprise de transport 
débitrice. 

§ 6. - Si l'Eta duquel dépend l'entreprise 
de transport débitrice déclare que, malgré Ie 
nonpaiement, il ne croit pas devoir faire rayer 
de la liste les lignes de cette entreprise, ou s'il 
lais~e sans réponse pendant six semaines !& 
communication de !'Office centra!, il est réputé 
de plein droit accepter la garantie de la solva
bilité de la dite entreprise, en ce qui concerne 
les créances résultant des transports interna
tionaux. 

Fait à Berne, Ie vingt-trois octobre mil neuf 
cent vingt-quatre. 

(Volgt onderteekening.) 

PROTOCOLE. 

Au moment de procéder à la signature de la 
Convention sur Ie transport des voyageurs et 
des bagages par Chemins de fer, conclue à 
la date de ce jour, les Plénipotentiaires soussig
nés ont, en présence et avec la participation du 
Délégué de la Commission de Gouvernement du 
Territoire du Bassin de la Sarre, déclaré et 
stipulé ce qui suit : 

La Convention, sera ratifiée, les instruments 
de rati fication devront être déposés à Berne 
Ie plus töt possible ; elle entrera en vigueur 
entre les Etats qui l'auront ratifiée dès qu'un 
accord à ce sujet sera intervenu entre les Gou
vernements de ces Etats. 

Le présent Protocole, qui sera ratifié en même 
temps que la Convention conclue à la date de 
ce jour, sera considéré comme en faisant partie 
intégrante et aura les mêmes valeur et durée 
que cette Convention. 

En foi de quoi , les Plénipotentiaires et Ie 
Délégué de la Commission de Gouvernement du 
Territoire du Bassin de la Sarre ont signé ce 
Protocole. 

Fait à Berne, le vingt-trois octobre mil neuf 
cent vingtquatre, en un seul exemplaire, qui 
restera déposé dans les Archives de la Confédé
ration Suisse et dont une expédition, authentique 
sera r emise à chacune des Puissances signataires. 

(Volgt onderteekening.) 

30 December 1926. WET, houdende goedkeu
ring van de overeenkomst met bijbehoorend 
Protocol nopens het gebruik van bereid 
opium van 11 Februari 1925. S. 474. 

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

dat de vanwege Ons te Genève op 11 Februari 
1925 onder:teekende Overeenkomst met bij
behoorend Protocol nopens het gebruik van 
bereid opium, alvorens te kunnen worden be
krachtigd, ingevolge artikel 58 der Grondwet 
de goedkeuring der Sta~n-Generaal behoeft ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
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Art. 1. De in afdruk nevens deze wet ge
voegde vanwege Ons te Genève op 11 Februari 
1925 onderteekende Overeenkom.st met bij
behoorend Protocol nopens het gebruik van 
bereid opium wordt goedgekeurd. 1 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag volgende op dien van hare afkon
diging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 30sten De

cember 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandeche Zaken, 
VAN K.ARNEBEEK. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid , 
J. R. SLOTEMAKER DE BRUÏNE. 
De Minister van Financiën, DE GEER. 

De Minister van Koloniën, KONINGSBERGER. 
( Uitgeg. 24 Jan. 1927.) 

BIJLAGE I. 
ACCORD. 

L'Empire Britannique (avec !'Inde), la Chine, 
la France, le Japon, les Pays-Bas, Ie Portugal 
et Ie Siam, 

Fermement résolus à effectuer la suppression 
graduelle et efficace de la fabrication, du com
merce intérieur et de l'usage de !'opium préparé, 
telle qu'elle est prévue au Chapitre II de la 
Convention internationale de !'Opium, du 23 
janvier 1912, dans leurs possessions et terri
toires d 'Extr ême-Orient, y compris les terri
toires cédés à bail ou protégés, dans lesq uels 
l 'usage de !'opium préparé est encore autorisé; 
et 

Désireux, pour des raisons d'humanité et en 
vue d'assurer Ie bien-être social et mora\ des 
peuples intéressés, de prendre toutes mesures 
utiles pour réaliser dans Ie délai Ie f lus bref 
possible la suppression de l'usage de I opium à 
fumer; 

Ayant décidé de conclure un Accord addi
tionnel à ladite Convention internationale; 

Ont nommé à eet effet pour leurs plénipoten
tiaires: 

Sa Majesté le Roi du Royaume- Uni de Grande
Bretagne et d' I rlande et des territoir es britanniques 
au 1/,età des mers, Empereur des Indes : 

Sir Malcolm DELEVINGNE, K. C. B., ous
Secrétaire d'Etat adjoint pour Ie Home De
partment, 

Et pour l'Inde: 
Mr. Harold CLAYTON, C.I.E. et membre du 

Service Civil de !'Inde, 
Le Président de la République chinoise : 

Le Président de la République française : 
M. Ed. DALADIER, Ministre des Colonies, 
Sa Majesté l'Empereur du Japon: 
M. Sagataro KAKU, ancien Gouverneur civil 

du Gouvernement Général de Taïwan, 
M. Y otaro SUGIMURA, Conseiller d' Ambassade, 

Chef adjoint du Bureau Impérial du Japon à la 
Sooiété des Nations, 

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas: 
M. W. G. VAN WETTUM, ancien Chef du 

Département de la Régie de !'Opium aux Indes 
N éerlandaises, 

1 Hiervan is alleen de Fransohe tekst op
genomen. 

M. de KAT ANGELINO. Seorétaire pour es 
affaires de Chine au Gouvernement des Indes 
N éerlandaises, 
· Le Président de la République portugaise : 

M. A. Bartholomeu FERREIRA, Envoyé extra
ordinaire et Ministre plénipotentiaire de la 
République Portugaise près Ie Conseil Fédéral 
Suisse, 

M. Rodrigo R0DRIGUES, Gouverneur de la 
Province de Macao, · 

Sa M ajesté le Roi de Siam : 
S. A. S. le Prince DAMRAS, Chargé d'affaires 

de Siam à La Haye, 
Lesquels, ayant examiné la situation actuelle 

au point de vue de l'application du Chapitre II 
de ladite Convention internationale de !'Opium, 
dans les possessions et territoires d'Extrême
Orient susmentionnés ; et 

Prenant acte du fait que l 'augmentation de 
la contrabande de !'opium dans la plus grande 
partie des territoires d'Extrême-Orient depuis 
la ratification de la Convention entrave, dans 
une mesure très sensible, la réalisation de la 
suppression graduelle et efficace de la fabrica
t ion, du commerce intérieur et de l'usage de 
!'opium préparé, telle qu'elle est prévue dans 
la Convention, et que cette augmentation rend 
même moins efficaces certaines des mesures déjà 
prises à cette fin ; et 

Tenant compte de la situation différente des 
divers pays ; 

Ayant déposé leurs pleins pouvoirs, reconnus 
en bonne et due forme, sont convenus des 
dispositions suivantes : 

Article premier. l. Sauf en ce qui est prévu 
au paragrafhe 3 du présent article pour la vente 
au détail, 1 importation, la vente et la distribu
tion de !'opium constitueront un monopole 
d'Etat et Ie droit d'importer, de vendre et de 
distribuer !'opium ne pourra être affermé, con
cédé ou délégué à qui que ce soit. 

2. La fabrication de !'opium préparé, destiné 
à la vente, devra également ,faire l'objet d'un 
monopole d'Etat, dès que Ie~ circonstances Ie 
permettront. 

3. (a) Le Gouvernement devra mettre à 
l'essai, dans les régions ou l'autorité administra
tive peut exercer une surveillance efficace, Ie 
système de la rétribution des personnes em
ployées à la vente au détail et à la distribution 
de !'opium, au moyen d'un salaire fixe, et non 
d'une commission sur les ventes. 

(b) Partout ailleurs, la vente au détail et la 
distribution de !'opium ne pourront se faire que 
par des personnes munies d'une licence du 
Gouvernement. 

Le chiffre (a) ne s'applique pas lorsque Ie 
système des licences et du rationnement des 
consommateurs est en vigueur et donne des 
garanties équivalentes ou plus effectives. 

Art. II. La vente de !'opium aux mineurs 
est interdite. Toutes les mesures possibles seront 
prises par les Puissances contractantes en vue 
d'empêcher la propagation parmi les mineurs 
de l'habitude de fumer !'opium. 

Art. III. L'entrée des fumeries est interdite 
aux mineurs. 

Art. IV. Les Puissances contractantes res
treindront autant que possible Ie nombre des 
maga,.,ins de vente au détail, ainsi que celui 
des fumeries, dans les pays ou elles sont auto
risées. 
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Art. V. L'achat et la vente du "dross" sont 
interdits, excepté si Ie "dross" est vendu au 
monopole. 

Art. VI. (1) Est interdite l'exportation de 
!'opium, soit brut, soit préparé, hors d'une 
Possession ou d 'un Territoire, dans lesquels 
l'importation de !'opium destiné à être fumé 
est maintenue. 

(2) Est interdit dans toute Possession ou 
Territoire de ce genre, le transit ou Ie trans
bordement de !'opium préparé. 

(3) Sera également interdit, dans toute Pos
session ou Territoire de ce genre, Ie transit ou 
Ie transbordement de l'opium brut consigné à 
une destination se trouvant en dehors de la 
Possession ou du Terri~oire, à moins qu'un 
certificat d'importation, délivré par Ie Gouver
nement du pays importateur et pouvant être 
accepté comme fournissant des garanties suffi
santes contre la possibilité d'usage illicite, ne 
soit présenté au Gouvernement de la Possession 
ou du Territoire <lont il s'agit. 

Art. VII. Les Puissances contractantes fe. 
ront tous leurs efforts pour combattre l'usage de 
!'opium préparé dans leurs t erritoires respectifs, 
par l'enseignement dans les écoles, par la distri
bution de brochures et par tous autres moyens, 
à moins qu'elles n'estiment ces mesures inop
portunes, en raison de la situation spéciale de 
ces territoires. 

Art. VIII. Les Puissances contractantes 
s'engagent à s'aider mutuellement dans leurs 
efforts pour arriver à la suppression de la contre
bande par des échanges directs de renseigne
ments et de vues entre les chefs des services 
intéressés. 

Art. IX. Les Puissances contractantes exa
mineront dans !'esprit le plus favorable la pos
sibilité de prendre des mesures législatives pour 
pouvoir punir les transactions illégitimes <lont 
les éléments constitutifs auront été accomplis, 
dans un pays étranger, par une personne rési
dant sur leurs t erritoires. 

Art. X. Les Puissances contractantes four
niront tous les renseignements qu'elles pourront 
se procurer sur le nombre des fumeurs d'opium. 
Ces renseignements doivent être adressés au 
Secrétaire général de la Société des ations, 
aux fins de publication. 

A_rt. XI._ Le présent . .i\ccord ne . vise ;p9:s 
l'opmm unrquement destme aux besoms med1-
caux et scientifiques. 

Art. XII. Les Puissances contractantes con
viennent d'examiner périodiquement, à des 
dates qu'elles fixeront d'un commun accord, la 
situation en ce qui concerne l'application du 
Chapitre IJ de la Convention de La Haye du 
23 janvier 1912 et du présent Accord. La pre
mière réunion aura lieu au plus tard en 1929. 

Art. XIII. Le présent Accord ne s'applique 
qu'aux Possessions et Territoires d'Extrême
Orient des Puissances contractantes, y compris 
les territoires cédés à bail ou protégés, dans 
lesquels l'usage de !'opium préparé est tempo
rairemeut autorisé. 

Lors de la ratification, chaque Puissance con
tractante pourra déclarer que son adhésion à 
l'Accord ne s'étend pas à un territoire quel
conque sur lequel elle n 'exerce qu 'un protec
torat et elle pourra adhérer ultérieurement à 
l'Accord pour tout protectorat ainsi exclu, au 
moyen d'une notification d'adbésion déposée 

entre les mains du Secrétaire général de la 
Société des Nations, qui notifiera immédiate
ment ce dépót à toutes les autres Puissances 
contractantes. 

Art. XIV. Le présent Accord, <lont les tex
tes français et anglais font foi, sera sujet à 
ratification. 

Le dépót des ratifications sera effectué au 
Secrétariat de la Société des N ations Ie plus tót 
qu'il sera possible. 

L'Accord n'entrera en vigueur qu'après avoir 
ét.é ratifié par deux Puissances. La date de son 
entrée en vigueur sera Ie 90ème jour après la 
réception, par Ie f;lecrétaire général de la Société 
des Nations, de la deuxième ratification. Ulté
rieurement, Ie présent Accord prendra effet en 
ce qui concerne chacune des Puissances contrac
tantes 90 jours après la réception de la rati
fication. 

Le présent Accord sera enregistré par Ie 
Secrétaire général de la Société des Nations Ie 
jour de son entrée en vigueur. 

Art. XV. S'il arrivait qu'une des Puissances 
contractantes voulût dénoncer Ie présent Ac
nord, la dénonciation sera notifiée par écrit au 
Secrétaire général de la Société des N ations, 
qui communiquera immédiatement copie de la 
notification à toutes les autres Puissances, en 
leur faisant savoir la date à laquelle il l 'a reçue. 

La dénonciation ne produira ses effets qu'à 
l'égard de la Puissance qui !'aura notifiée et un 
an après que la notification en sera parvenue 
au Secrétaire général. 

EN F0I DE Quor les plénipotentiaires susnom
més ont signé Ie présent Accord. 

FAIT A GENÈVE, Ie onze février mil neuf cent 
vingt-cinq, en un seul exemplaire qui restera 
déposé dans les archives du Secrétariat de la 
Société des Nations et dont les expéditions 
authentiques seront remises à toutes les Puis
sances contractantes. 

Empire Britannique : 
Malcolm DELEVINGNE. 

Inde: 
Harold CLAYT0N. 

France: 
Ed. DALADIER. 

Ja-pon: 
s. KAKU. 
Y. SUGIMURA. 

Pays-Bas: 
v. WETT(Dl. 
A. D. A. DE KAT ANGELIN0. 

Portugal: 
A. M. Bartholomeu FERREIRA. 
Rodrigo J. R0DRIGUES. 

Siam: 
DAMRAS. 

BIJLAGE II. 

PROTOCOLE. 

Les représentants soussignés des Etats signa
taires de l'Accord relatif à l'usage de !'opium 
préparé, signé aujourd'hui, dûment autorisés à 
eet effet, 

Soucieux d'assurer l'exécution complète et 
définitive des obligations et de renforcer les 
engagements qu'ils ont co_ntractés en vertu des 
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stipulations de l'article VI de la Convention de 
La Haye de 1912, 

Prenant acte de ce que la Deuxi ème Confé
rence de !'Opium a décidé d 'adopter un Proto
cole par lequel certaines puissances devront 
établir dans un délai maximum de cinq ans un 
controle efficace sur la production, la distribu
tion et l'exportation de !'opium brut, de ma
nière à empêcher Ie commerce illicite ; 

Conviennent par les présentes des disposi
tions suivantes : 

Art. J. Les Etats signataires du présent 
Protocole reconnaissent que Ie~ dispositions de 
l'Accord signé aujourd'hui renforcent l'obliga
tion contractée par les Etats signataires a ux 
termes de l'article VI de la. Convention de La 
Haye de 1912 et sont destinées à faciliter 
l'exécution de cette obligation qui continue à 
garder toute sa force et son plein effet. 

Art. II. D ès que les pays qui cul tivent Ie 
pavot auront assuré l'exécution effective des 
dispositions nécessaires pour empêcher que 
l'exportation de !'opium brut hors des terri
toires soumis à leur autorité ne constitue un 
obstacle sérieux à la réduction de la consoin
mation dans les pays ou l 'u age de !'opium 
préparé reste temporairement autorisé, les 
Etats signataires du présent protocole renfor
ceront les mesures q u'ils ont déjà prises con
forméinent à l'art icle VI de la Convention de 
La Haye de 1912 et, s'il e t nécessaire, en 
preQdront de nouvelles pour réduire la con
sommation de !'opium préparé dans les terri
toires soumis à leur autorité, de manière que 
eet usage soit complètement supprimé dans un 
délai maximum de quinze ans à dater de la 
décision visée à l 'article suivant. 

Art. III. Une commission nommée à eet 
effet par Ie Conseil de la Société des ations 
era chargée, Ie moment venu, de constater 

l'exécution effective des dispositions que doivent 
prendre les pays producteurs et qu i sont visées 
à l 'article précédent dans la mesure prévue 
audit ar ticle. La décision de cette commission 
sera sans appel. 

Art. IV. Au cas ou à un moment q uelconque 
de la période de quinze ans prévue à l'article 
II l'un des Etats signataires du présent proto
cole apprendrait que les dispositions à preQdre 
par les pays producteurs visées audit article 
auraient cessé de recevoir une exécution effec
tive, eet Etat aurait Ie droit de signaler les 
faits au Conseil de la Société des ations; si 
Je Consei l, soit par un rapport d 'une Commis
sion nommée par lui pour se prononcer après 
enquête sur les faits signalés, soit par toutes 
autres informations dont il pourra disposer, re
connaît que les faits signalés sont exacts, les 
Etats intéressés auront Je droit de dénoncer 
Ie présent Protocole. En ce cas, une conférence 
des Etats intéressés se réunira imrnédiatement, 
afin d'examiner les mesures à prendre. 

Art. V. Dans l'année qui précédera l 'expi
ration du délai de quinze ans·prévu à l'article 
II, les Etats signataires du présent protocole, 
réunis en Conférence s:péciale, examineront les 
mesures à prendre à !'egard des intoxi9-ués in
vétérés dont l 'état pathologique aura eté con 
staté par les autorités médicales du pays inté
ressé. 

Art. VI. Les E tats signataires du présent 
protocole coordonneront le11rs efforts pour arri -

ver à la su;i;ipression complète et définitive de 
l'usage de I opium préparé. Afin d'atteindre ce 
hut dans Ie plus bref délai possible, les mêmes 
Etats reconnaissant les difficultés que certaines 
Puissances peu vent rencontrer dans les circon
stances actuelles pour assurer un contrnle effi
cace de la production, de la distribution et de 
l'exportation de !'opium brut, font un pressant 
ap,Elel aux pays qui cultivent Ie :pavot, afin 
d'etablir entre tous les Etats interessés une 
collaboration confiante et active qui permettra 
de mettre fin au trafic illicite. 

Art. VII. Le présent protocole entrera en 
vi~ueur pour chacun des Etats signataires en 
m erne tern:ps que l'A ccord relatif à l 'usage de 
!'opium preparé signé à la date d 'aujourd'hui. 

Art. VIII. Tout Etat représenté à la Con
férence ou a été élaboré Ie présent protocole 
peut y adhérer à tout moment après sa mise 
en vigueur. 

Fait à Genève, Ie onze février mil neuf cent 
vingt-cinq. 

Empire Britannique : 
~falcolm DELEVINGNE. 

I nde: 
Harold ÜLAYTON. 

France: 
Ed. DALADIER. 

Japon: 
S. KAKU. 
Y. SUGIMURA. 

Pays-Bas: 
v. WETTUJ\I. 
A. D. A. DE KA·r ANGELIN0. 

Portugal: 
A. M. Bartholomeu F.ERREIRA. 
Rodrigo J. RODRIGUES. 

Siam: 
DAMRAS. 

30 December 1926, WET tot voorbehoud der 
bevoegdheid tot bekrachtiging van het 
Verdrag met bijbehoorend Protocol be
treffende de vervaardiging en de bereiding 
van, alsmede den handel in verdoovende 
middelen van 19 Februari 1925. . 475. 

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

dat het wenschelijk is Ons de bevoegdheid voor 
te behouden het vanwege Ons te Genève op 
19 Februari 1925 onderteekende Verdrag met 
bijbehoorend Protocol, betreffende de vervaar
diging en de bereiding van, a lsmede den handel 
in verdoovende middelen te bekrachtigen ; 

Gelet op art. 58 der Grondwet ; 
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1 . Wij behoudeQ Ons de bevoegdheid 

voor, het in afdruk nevens deze wet gevoegd 
vanwege Ons te Genève op 19 Februari 1925 
onderteekende Verdrag met bijbehoorend Pro
tocol betreffende de vervaardiging en de berei
ding van, alsmede den handel in verdoovende 
middelen te bekrachtigen. 1 

2. Wij behouden Ons de bevoegdheid voor, 
de verdragen te bekrachtigen, waartoe artikel 32 
van het Verdrag aanleiding kan geven. 

1 Hiervan is alleen de Fransche tekst op
genomen. 
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3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag volgende op dien van hare afkon
diging. 

La ten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's -Gravenhage, den 30sten De

cember 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
VAN KARNEBEEK. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J . R. SLOTEMAKER DE BRUÏNE. 
De llfiniBter van Financiën, DE GEER. 

De Minister van Koloniën, K0NINGSBERGER. 
(Uitgeg. 24' Jan. 1927.) 

BIJLAGE I. 

CONVENTION. 

L 'Albanie, l'Allemagne, l'Autriche, la Belgi
que, Ie Brésil , !'Empire Britannique, Ie Canada, 
Ie Commonwealth d'Anstralie, l'Union Sud
Africaine, la Nouvelle-Zélande, l'Etat libre 
d'Irlande et !'Inde, la Bulgarie, Ie Chili, Cuba, 
le Danemark, l'Espagne, la France, la Grèce, 
la Hongrie, Ie J apon, la Lettonie, Ie Luxem
bourg, Ie Nicaragua, les Pays-Bas, la Perse, la 
Pologne, Ie Portugal, Ie Royaume des Serbes, 
Croates et Slovènes, Ie Siam, Ie Soudan, la 
Suisse, la Tchécoslovaquie et !'Uruguay, 

Considérant que l'application des disposi tions 
de la Convention de La Haye du 23 janvier 1912 
par les Parties contractantes a eu des résultats 
de grande importance, mais que la contrebande 
et l'abus des substances visées par la Convention 
continuent encore sur une grande échelle ; 

Convaincues que la contrebande et l'abus de 
ces substances ne peuvent être supprimés effec
tivement qu'en réduisant d'une façon plus 
efficace la production et la fabrication de ces 
substances et en exerçant sur Ie commerce 
international un contröle et une surveillance plus 
étroits que ceux prévus dans ladite Convention; 

Désireuses de prendre de nouvelles mesures 
en vue d'atteindre Ie hut visé par ladite Con
Yention et de compléter et de renforcer ses 
dispo itions; 

Conscientes que cette réduction et ce con
tröle exigent la coopération de toutes les Parties 
contractantes ; 

Confiantes que eet effort humanitaire recevra 
l 'adhésion unanime des pays intéressés : 

Les Hautes Parties contractantes ont décidé 
de conclure une Convention à eet effet et ont 
désigné pour leurs plénipotentüµres : 

Le Président du Conseil suprême d' Albanie : 
M. B. BLINISHTI, Directeur du Secrétariat 

albanai s a1;1près de la ~ociété des Nations. 
Le Président du · Reich allemand : 
M. H. VON EcKARDT, Envoyé extraordinaire 

et Ministre plénipotentiaire. 
Le Président de la République d'Autriche: 
M. Emerich PFLÜGL, Ministre plénipoten

tiaire, Représentant du Gouvernement fédéral 
d 'Autriche auprès de la Société des ~ ations. 

Sa .JJ:laiesté le Roi des Belges : 
M. Fernand PELTZER, Envoyé extraordinaire 

et Ministre plénipotentiaire près Ie Consei l 
fédéral suisse ; 

Le Dr. Ferdinand DE MYTTENAERE, Inspec
teur principal des pharmacies. 

Le Président des Etats-Unis du Brésil: 
Le Dr. Humberto GcT zzo, Médecin en chef 

de l'a sistance aux aliénés de Rio de Janeiro; 
Le Dr. Pedro PERNAMBUCO, Professeur agrégé 

à la Faculte de Médecine de l'Université de Rio 
de Janeiro. 

Sa Maiesté le Roi du Royaum,e-Uni de Grande
Bretagne et d'lrlande et des Dominions britanni 
ques ai, delà des mers, Empereur des lndes: 

Sir Malcolm DELEVINGNE, K.C.B., Sous
Secrétaire d'Etat adjoint; 

et 
poi,r le Dominion du Canada. : 

l'Honorable R. DANDURAND, Sénateur, Délé
gué à la sixième Assemblée de la Société des 
Nations; 

pour le Commonwealth d'Australie: 
M. M.L. SHEPHERD, I.S.O., Secrétaire officie! 

du Commonwealth d 'Australie en Grande
Bretagne; 

pour l' Union Sud-Africaine : 
M. J. S. SMIT, Haut Commissaire dans Ie 

Royaume-Uni; 
pour le Dominion de la Nouvelte-Zélande : 
l'Honorable Sir James ALLÉN, K.C.B., Haut 

Commissaire pour la Nouvelle-Zélande dans Ie 
Royaume-Uµi ; 

pour l' Etat libre d' lrlande : 
M. Michael MAcWHITE, Représentant de 

l'Etat libre d'Irlande auprès de la Société des 
Nations; 

pour l'lnde: 
M. R. SPERLING, Envoyé extraordinaire et 

Ministre plénipotentiaire de Sa Majesté Britan
nique pres Ie Conseil fédéral suisse. 

Sa Maiesté Ze Roi des Bulgares: 
M. Dimitri MIKOFF, Chargé d'affaires en 

Suisse. 
Le Président de la République du Chili : 
M. Emilio BELLO-CODESIDO, Ambassadeur, 

Président de la Délégation du Chili à la sixième 
Assemblée de la Sooiété des Nations. 

Le Président de la République de Cuba : 
M. Aristides de AoüER0 Y BETHENCOUR'l', 

Envoyé extraordinaire et Ministre plénipoten
tiaire près Ie Président du Reich allemand et 
près Ie Président de la République d'Autriche. 

Sa jjfaiesté le Roi de Danemark : 
M. A. ÜLDENBURG, Envoyé extraordinaire et 

Ministre plénipotentiaire près Ie Conseil fédéral 
suisse, Représentant du Danemark auprès de 
la Sooiété des Nations. 

Sa Maiesté le Roi d'Espa.gne: 
M. E. DE PALAcros, Envoyé extraordinaire et 

Ministre plénipotentiaire près Ie Conseil fédéral 
suisse. 

Le Président de la République Française : 
M. G. BouRGOIS, Consul de France ; 
M. A. KrncHER, Directeur des douanes et 

régie d'Indo-Chine. 
Le Président de la République Hellénique: 
M. Vassili DENDRAMIS, Chargé d 'affaires en 

Suisse. 
Son Altesse Sérénissime Ze Gouverneur de 

Hongrie: 
Le Dr. Zoltê.n BARANYAI, Directeur du 

Seorétariat royal hongrois auprès de la Société 
des Nations. 

Sa JJfaiesté l'Empereur du Japon: 
M. S. KAKU, ancien Gouverneur civil du 

Gouvernement général de Taiwan ; 
M. Yotaro SuGTil:IURA, Conseiller d'Ambassa-
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de, Chef-adjoint du Bureau impérial du Japon 
à la Société des Nations. 

Le Président de la République de Lettonie : 
M. W. G. SAINAIS, Ministre de la Prévoyance 

sociale. 
Son AlteBse Royale la Grande-DucheBse de 

Luxembourg : 
M. Charles VERM.AIRE, Consul de Luxembourg 

à Genève. 
Le Président de la République de Nicaragua: 
M. A. SOTTILE, Consul de Nicaragua à 

Genève, Délégué permanent auprès de la So
ciété des Nations. 

Sa JJfajeBté la. R eine des Pays-BaB : 
M. W. G. VAN WETTUM, Membre de la 

Commission consultative de !'opium et aut.res 
drogues nuisibles de la Société des Nations; 

Le Dr. J. B. M. COEBERGH, Inspecteur prin-
cipal du Service de la Santé publique; 

M. A. D. A. DE KAT ANGELINO, Secrétaire 
pour les affaires chinoises au Gouvernement 
des Indes néerlandaises. 

Sa JJ1ajeBté impériale le Shah de Perse : 
Son Altesse Ie Prince i\firza Riza Khan 

ARFA-OD-DOVLEH, Ambassadeur, Représentant 
du Gouvernement impérial auprès de la Société 
des Nations. 

Le Président de la R épublique Polona,ise : 
Le Dr. W. CHODZKO, ancien Ministre d'hy

giène publique, Délégué du Gouvernement po
lonais à !'Office international d'hygiène pu
blique. 

Le Président de la République Portugaise : 
i\I. Bartholomeu FERREIRA, EnvoJé extra

ordinaire et Ministre plénipotent,iaire près Ie 
Conseil fédéral suisse ; 

Le Dr. R odrigo J. RoDRIGUES, Gouverneur 
de :i\lacao. 

Sa Jf ajesté le Roi deB erbeB, CroateB et Slovè
nes: 

i\I. :\I. YovANOVITCH, Envoyé extraordinaire 
et Ministre plénipotentiaire près Ie Conseil 
fédéral suisse, Délegué permanent auprès de la 
Société des Nations. 

Sa .Jfajesté le Roi de Siam : 
on Altesse Sérénissime Ie Prince DAMRAS, 

Chargé d 'affaires aux Pays-Bas. 
Son Excellence le Gouverneur général du 

Soudan: 
Sir Wasey TERRY, C.B.E ., Secrétaire juri

dique du Gouvernement du Soudan . 
Le Conseil fédéral suisse : 
M. Paul D rnrcHERT, i\finistre plénipotentiaire, 

Chef de la Division des Affaires étrangères du 
Département politique fédéral. 

Le Président de la Rép1iblique Tchécoslovaque : 
M. Ferdinand VEVERKA, Envoyé extraordi

naire et Ministre plénipotentiaire près Ie Conseil 
fédéral suisse, Délégue permanent auprès de la 
Société des Nations. 

Le Président de la République de l'Uruguay: 
M. Enrique E. BuERO, Envoyé extraordinaire 

et Ministre plénipotentiaire près Ie Conseil 
fédéral suisse. 
qui. après s'être communiqué leurs pleins pou
voirs, trouvés en bonne et due forme, sont 
convenus des dispositions suivantes : 

CHAPITRE I. 

Définitions. 

Article Ier. Aux fins de la · présente Con-

vention, les Parties contractantes conviennent 
d 'accepter les définitions sui vantes : 

Opium brut. - Par "opium brut". on entend 
Ie suc, coagulé spontanément, ·obtenu des cap
sules du pavot somnifère (Papaver somni/erum 
L.) et n'ayant subi que les manipulations néces
saires à son empaquetage et à son transport, 
quelle que soit sa teneur en morphine. 

Opium médicinal. - Par "opium médicinal", 
on entend !'opium qui à subi les préparations 
nécessaires pour son adaptation à l'usage mé
dical, soit en poudre ou granulé, soit en forme 
de mélange avec des matières neutres, selon 
les exigences de la pharmacopée. 

Morphine . - Par "morphine". on entend le 
principal alcaloïde de !'opium ayant la formule 
chimique C17H 19NO3 • 

Diacétylrrwrphine. - . Par "diacétylmorphine", 
on entend I a diacétylmorphine (diamorphine, 
héroïne) ayant la formule C21Hl?3NO5 . 

Feuille de coca. - Par "feuille de coca", on 
entend la feuille de l'Erythroxylon Coca Lamarck, 
de I'Erythroxylon navo-granatense (i\forris) Hier
onymus et de leurs variétés, de la familie des 
erythroxylacées et la feuille d 'autres espèces 
de ce genre <lont la cocaïne pourrait être extraite 
directement ou obtenue par transform ation chi
mique. 

Cocaïne brute. - Par "cocaïne brute", on 
entend tous produits extraits de la feuille de 
coca qui peuvent, directement ou indirectement, 
servi r à la préparation de la cocaïne. 

Cocaïne. - Par "cocaïne", on entend l'éther 
méthylique de la benzoylecgonine lévogyre 
([cx)D20o=-16o4 en solution chloroformique à 
20%) ayant la formule C17H 21NO4• 

Ecgonine. - Par "ecgonine", on entend l'ec
gonine lévogyre ([cx]D20°= ---45°6 en solution 
aqueuse à 5%) ayant l!l. formule C9H 15NO3• H~O, 
et tous les dérivés de cett e ecgonine qui pour
raient servir industriellement à sa régénération . 

Chan1Jre indien. - Par "chanvre indien" , on 
entend la sommité séchée, fleurie ou fructifère. 
des pieds femelles du Cannabis satim L. de laqu
elle la résine n'a pas été extraite, sous quelque 
dénomination qu'elle soit présentée dans Ie 
commerce. 

CHAPITRE II. - Contr6le intérieur de l'opium 
brut et deB feuilleB de coca. 

Arl . 2. Les P arties contranctantes s'enga
gent à édicter des lois et r èglement,s, si cela n 'a 
pas encore été fait, pour assurer un contróle 
efficace de la production, de la distrihution et 
de l'exportation de !'opium brut; elles s'enga
gent égalemept à reviser périodiquement et à 
renforcer, dans la mesure ou cela . sera néces
saire, les lois et règlements sur la matière 
qu'elles auront édictés en vertu de l'article I er 
de la Convention de La Haye de 1912 ou de 
la présente Convention. 

Art. 3. Les Parties contractantes limiteront. 
en tenant compte des difiérences de leurs _con
ditions commerciales, Ie nombre des V11les. 
ports ou autres localités par lesquels l'exporta
tion ou l'importation de !'opium brut ou de 
feuilles de coca sera permise. 

CHAPITRE III. - Contr6le intérieur des 
drogues manufactur-!es. 

Art. 4. Les dispositions du présent chapitre 
s'appliquent aux substances suivantes: 
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a) A !'opium médicinal; 
b) A la cocaïne brute et à l'ecgonine; 
c) A la morphine, dia<:étylmorphine, cocaïne 

et leurs seis r espectifs ; 
d) A toutes les préparations officinales et non 

officinales (y compris les rem èdes dits anti
opium) contenant plus de 0,2% de morphine 
ou plus de 0;l % de cocaïne ; 

e) A toutes les préparations contenant de la 
diacétylmorphine ; 

/) Aux préparations galéniques (extrait et 
teinture) de chanvre indien; 

g) Atout autre stupéfiant auquel la présente 
Convention peut s'appliquer, conformement à 
l'article 10. 

Art. 5. Les Parties contractantes édicteront 
des lois ou des règlements efficaces de façon 
à limiter exclusivement aux usages médicaux et 
scientifiques la fabrication, l 'lmportation, la 
vente, la distribution, l'exportation et l'empoi 
des substances auxquelles s'applique Ie présent 
chapitre. Elles coopéreron t entre elles afin 
d'emp êcher l'usage de ces substances pour tout 
au tre o bj et. . 

Art. 6. Les Parties contractantes contróle
ront tous ceux qui fabriquent, importent, ven
dent, distribuent ou exportent les substances 
auxquelles s'applique Ie présent chapitre, ainsi 
que les batiments ou ces personnes exercent 
cette industrie ou ce commerce. 

A eet- effet, les Parties contractantes de
vront : 

a) Limiter aux seuls établissements et locaux 
pour lesquels une autorisation existe à eet effet 
la fabrication des substances visées par l'article 
4 b), c), g); 
. b) Exiger que tous ceux qui fabriquent, im

portent, vendent, distribuent ou exportent les
dites substances, soient munis d'une autorisa
tion ou d'un permis pour se livrer à ces opéra
tions; 

c) Exiger de ces personnes Ia consi~nation 
sur leurs livres des quantités fabriquees, des 
importations, exportations, ventes et tous au
t res modes de cession desdites substances. Cette 
règle ne s'appliquera pas nécessairement aux 
quanti tés dispensées par les médecins, non plus 
qu'aux ventes faites sur ordonnance médicale 
par des pharmaciens dûment autorisés, si les 
ordonnances sont, dans chaque cas, dûment 
conservées par Ie médecin ou Ie pharmacien. 

Art. 7. Les Parties contractantes prendront 
des mesures pour prohiber, dans leur commerce 
intérieur, toute cession à des personnes non 
autorisées ou toute détention par ces personnes 
des substances auxquelles s'applique Ie présent 
chapitre. 

Art. 8. Lorsque Ie Comité d 'hygiène de la 
Société des Nations, après avoir soumis la 
question au Comité permanent de !' Office inter
national d'hygiène publique de Paris pour en 
recevoir avis et rapport, aura constaté que cer
taines préparations contenant les stupéfiants 
visés dans le présent chapitre ne pelivent donner 
lieu à la toxicomanie, en raison de Ia nature 
des substances médicamenteuses avec lesquelles 
ces stupéfiants sont associés et qui empêchent 
de les récupérer pratiquement, Ie Comité d 'hy
giène avisera de cette constatation Ie Conseil 
de la Société des Nations, Le Conseil communi
quera cette constatation aux Parties contrac
tantes, ce qui aura pour effet de soustraire au 

régime de la présente Convention les prépara-
tions en question. ' 

Art. 9. Toute Partie contractante peut au
toriser les pharmaciens à délivrer au public, de 
leur propre chef et à titre de médicaments pour 
l'usage immédiat en cas d'urgence, les prépara
tions officinales opiacées suivantes : teinture 
d'opium, laudanum de Sydenham, poudre de 
Dover; toutefois, la dose maximum qui peut, 
dans ce cas, être délivrée, ne doit pas contenir 
plus de 0,25 gr. d 'opium officinal, et Ie phar
ma.cien devra faire figurer dans ses livres, con• 
formément à l'article 6c), les quantités fournies. 

Art. 10. Lorsque Ie Comité d 'hygiène de la 
Société des Nations, après avoir soumis la 
question au Comité permanent de !'Office inter
national d 'hygiène publique de Paris pour en 
recevoir avis et rapport, aura constaté que 
tout stupéfiant auquel la présente Convention 
ne s'applique pas est susceptib!e de donner lieu 
à des abus analogues et de produire des effets 
aussi nuisibles que les substances visées par ce 
chapitre de la Convention, Ie Comité d 'hygiène 
informera Ie Conseil de la Société des Nations 
et lui recommandera que les dispositions de Ia 
présente Convention soient appliquéee à cette 
substance. 

Le Conseil de la Société des Nations commu
niquera cette recommantlation aux Parties con
tractantes. Toute Partie contractan te qui ac
cepte la recommandation signifiera son accep
tation au Secrétaire général de la Société des 
Nations, qui en avisera les autres Parties con
t ractantes. 

Les dispositions de la présente Convention 
deviendront immédiatement applicables à la 
substance en q uestion dans les relations entre· 
les Parties contractantes qui auront accepté la 
r ecommandation visée par les paragraphes 
précédents. 

CHAPITRE IV. - Ghanljre indien. 

Art. ll. 1. En addition aux dispositions 
du chapitre V de la présente Convention , qui 
s'appliqueront au chanvre indien et à la résine 
ci,ui en est extraite, les P arties contractantes 
s engagent : 

a) A interdire l 'exportation de la résine oh
tenue du chanvre indien et les préparations 
usuelles dont la résine est la base (telles que 
hachich, esrar, chira et djamba) à destination 
de pays qui en out interdit l 'usage et, lorsque 
l'exportation en est autorisée, à exiger Ia pro
duction d'un certificat d 'importation special 
délivré par Ie gouvernement du pays importa 
teur et attestant que l'importation est approu
vée pour les fins spécifiées dans Ie certificat et 
que la résine ou lesdites préparations ne seront 
pas réexportées ; 

b) A exiger, avant de délivrer, pour du 
chanvre indien, Ie permis d'exportation visé à. 
l 'article 13 de la présente Convention, la pro
duction d 'un certificat d'im.portation special 
délivré par Ie. gouvernement du pays importa
teur et attestant que l'importation est approuvée 
et est destinée exclusivement à des usages m é.
dicaux ou scienti.fiques. 

2. Les Parties contractantes exerceront un 
contróle efficace de nature à empêcher Ie tralie 
international illicite du chanvre indien et, en 
particulier, de Ia résine. 
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CHAPITRE V. - Gontr/J/,e du commerce inter
national. 

Art. 12. Chaque Partie contractante exi
gera. qu'une autorisation d'importation distincte 
soit obtenue pour cha(itie importation de l'une 
quelconque des substances auxquelles s'appli
que la. présente Convention. Cette autorisa.tion 
indiquera la quantité à importer, Ie nom et 
l'adresse de l'importateur, ainsi que Je nom et 
l'adresse de l'exportateur. 

L'autorisation d'importation spécifiera Ie dé
lai dans lequel devra êtreeffectuéel'importation; 
elle pourra admettre l'importa.tion en plusieurs 
envois. 

Art. 13. 1. Chaque Partie contractante 
exigera qu'une autorisation d'exportation dis
tincte soit obtenue pour chaque exportation de 
l'UDe quelconque des substa.nces auxquelles 
s'applique la présente Convention. Cette auto
risation indiquera. la. quantité à exporter, Ie 
nom et l'adresse de l'éxportateur, ainsi que le 
nom et l 'adresse de l'importateur. 

2. La Partie contractaDte exigera, avant de 
délivrer cett.e autorisation d'e~ortation, qu'UD 
<Jertificat d'importation, délivre par le gouver
nement du pays importateur et attestant que 
l'importation est approuvée, soit produit par 
la personne ou la maison qui demande l 'autori
sation d 'exportation. 

Chaque Partie contractante s'engage à adop
ter, dans la mesure du possible, Ie certificat 
d'importation <lont Ie modèle est annexé à la 
présente Convention. 

3. L'autoris!l.tion d'exportation spéci.fiera le 
délai dans lequel doit être ef ectuée l'exportation 
et mentionnera Ie numéro et la date du certificat 
d'im portation, ainsique l'autorité qui l'adélivré. 

4. Une copie de l'autoris!l.tion d 'exportation 
arcompagDera !'envoi et Ie gouvernement qui 
délivre l'autorisation d'exportation en enverra 
<iopie au gouvernement du pays im:portateur. 

5. Lorsque l'imrortation aura eté effectuée 
ou lorsque Ie délai Jixé pour l'importation sera 
expiré, le gouvernement du pays importateur 
renverra l'autorisation d'exportation endossée 
à eet effet au gouvernement du pays exporta
teur. L'endos spécifiera la quantité effective
ment importée. 

6. Si la quantité effectivement exportée est 
inférieure à celle qui est spécifiée dans l'autori
sation d'exportati ::m, mention de cette quantité 
.sera. faite par les autorités compétentes sur 
l'autorisation d'exportation et sur toute copie 
-officielle de cette autorisation. 

7. Si la demande d'exportation concerne UD 
envoi destiné à être déposé dans UD entrepot 
de douane du pays importateur, l'autorité com
pétente du pays exportateur pourra accepter, 
.au lieu du certificat d'importation prévu ci
dessus, un certi.ficat spécial par lequel l'autorité 
compétente du pays importateur attestera 
-qu'elle approuve l'importation de !'envoi dans 
les conditions susmentionnées. En pa.reil cas, 
l'autorisation d 'export-ation précisera que ]'en
voi est exporté pour être déposé dans un entre
pot de douane. 

Art. 14. En vue d'assurer dans les ports
irancs et dans les zones franches l'application 
et l'exécution intégrale des dispositions de la 
présente Convention, les Parties contractantes 
,s'engagent à appliquer les lois et règlements en 

vigueur dans le pays, aux ports-francs et aux 
zones fran ches situés sur leurs territoires et à 
y exercer la même surveillance et Ie m ême 
controle que dans les au tres parties de leurs 
territoires, en ce qui concerne les substances 
visées par ladi te Con vention. ' 

Toutefois, eet article n 'empêche pas une des 
Parties contractantes d 'a ppliquer aux dites 
substances des dispositions plus énergiques 
dans les ports-francs et les zones fraoches q_ ue 
dans les autres parties de son territoire. 

Art. 15. 1. Aucun envoi de l'urie quelcon
q ue des su bstances visées pa-r la présente Con
vention, si eet envoi est exporté d"un pays à 
destination d'un autre pays, ne sera autorisé à 
tra.verser UD t-roisième pays - c,ue eet envoi 
soit, ou non, transbordé du navire au du véhi
cule utilisé - à moins que la copie de l'auto
risation d'exportation (ou Ie certificat de dé
routement, si ce certificat a été délivré conformé
ment au paragraphe suivant) qui accompagne 
!'envoi ne soit soumis aux autorité compé
tentes de ce pays. 

2. Les autorités compétentes d'UD pays par 
lequel UD envoi de l'UDe quelconque des sub
stances visées par la présente Convention est 
autorisé à passer prendront toutes les mesures 
néeessaires pour empêeher Ie déroutement du
dit envoi vers une destination autre que celle 
qui figure sur la. copie de l'autorisation d'ex
portation (ou sur le certific.at de déroutement) 
qui aceompagne eet envoi, à moins que Ie gou
vernement de ce pays n'ait autorisé ce déroute
ment au moyen d'UD eerti.ficat spécial de dé
routement. Un certifieat de déroutement ne 
sera délivré qu'après réeeption d'un certificat 
d 'importation, conformément aux dispositions 
de l'artiele 13, et émanant du gouvernement du 
pays à destination duquel on se propose de dé
router !edit envoi ; ee certifieat contiendra les 
mêmes renseignements que ceux qui, selon 
l'article 13, doivent être mentionnés dans l'au
torisation d 'exporta.tion, ainsi que Ie nom du 
pays d'ou eet envoi a été primitivement ex
porté. Toutes les dispositions de l'article 13 
qui sont applicables à une aut-orisation d 'ex
portation s'appliqueront également a.ux certi
ficats de déroutement. 

En outre, le gouvernement du pays autori
sant le déroutement de !'envoi devra conserver 
Ja copie de l'autorisa.tion primitive d'exporta
tion (ou Ie certi.ficat de déroutement) qui ac
compagnait !edit envoi au moment de son arri
vée sur Ie territoire dudit pays et Ie retourner 
au gouvernement qui l'a délivré en notifiant en 
même temps à celui-ci Ie nom du pays à desti
nation duquel Ie déroutement a é~é autorisé. 

3. Dans les cas ou Je transport est effectué 
par la voie aérienne, les dispositions précédentes 
du présent article ne seront pas applicables si 
l'aéronef survole Ie territoire du tiers pays sans 
atterrir. Si l'aéronef atterrit sur Ie territoire 
dudit pays, lesdites dispositions seront appli
quées dans la mesure ou les circonstances Ie 
permettront. 

4. Les alinéas 1 à 3 du présent article ne 
préjudicient pas aux dispositions de tout ac
cord international limitant Ie controle qui peut 
être exercé par l'une des Parties contractantes 
sur les substances visées par la présente Con
vention, lorsqu'elles seront expédiées en transit 
direct. 
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5. Les dispositions du présent article ne 
s'appliqueront pas au transport d e Ruhstances 
par la post e. 

Art. 16. Si un envoi de l'une des substa nces 
visées par la présente Convention, est débarqué 
sur Ie t erritoire d 'une Partie contractante et dé
:posé dans un entrepot de doua ne, il ne pourra 
etre retiré de eet entrepot sans qu'un certificat 
d 'importation, délivré par Ie gouvernement du 
pays de destination et certifiant que l'impor
t a tion est approuvée, soit présenté à l'autorité 
<lont dépend !'entrepot de douane. Une aut o
risation spéciale sera délivrée par cett e autorité, 
pour chaque envoi ainsi retiré, et remplacera 
l'aut orisation d 'exportation viséeaux articles 13, 
14 et 15. 

A rt. l 7. Lorsque les substances visées par 
la présente Convention traverseront en transit 
les territoires d 'une Partie contractante, ou y 
seront déposées en entrepot de d ouane, elles ne 
pourront être soumises à aucune opération qui 
m odifierait, soit leur nature, soit, sauf permis
sion de l 'au tori té compétente, leur emballage. 

Art. 18. Si l'une des Par t ies contractantes 
estime impossible de fai re application de l'une 
quelconque des dispositions du présent chapit re 
à son commerce a vec un aut re pays, en raison 
du fait que ce dernier n 'est pas partie à la pré
sente Convent ion, cette Partie contractante ne 
sera obligée d 'appliquer les dispositions du 
présent chapit re que dans la mesure 011 les 
circonstances Ie permettent. 

CHAPITRE VI. - Comité central permanent. 
A rt. 19. Un Comité cent ra! permanent sera 

nommé, dans les trois mois qui suivront l'ent rée 
en vigueur de 1a présente Convent ion. 

Le Comité centra! comprendra buit personnes 
qui, par leur compétence technique, leur impar
tialité et leur indépendance inspireront une 
confiance universelle. 

Les m embres dn Comité centra! seront nom
m és par Ie Conseil de la Société des Nations. 

Les Etat s-Unis d'Amérique et l 'Allemagne 
seront invités à désigner chacun une personne 
pour par t iciper à ces nominations . 

En procédant à ces nominations, on prendra 
en considération l'importance qu'il y a à faire 
figurer dans Ie Comité cent ra!, en proportion 
équitable, des personnes a7,ant une connaissance 
de la question des stupefiants, dans les pays 
producteurs et m anufacturiers, d 'une part, et 
dans les pays consommateurs, d 'autre part , et 
a ppar tena nt à ces pays. 

Les mem bres du Comité centra! n 'exerceront 
pas des fonctions qui les met tent dans une 
posi tion de dépendance directe de leurs gouver
nements . 

Le~ mem bres du Comité exer ceront un mandat 
d 'une durée de cinq ans et seront rééligibles. 

Le Comité élira son président et fixera sou 
rèalement intérieur. 

L e quorum fixé pour les réuni ons du Comi té 
sera de quatre membres. 

Les décisiovs du Comité relatives a ux ar t icles 
24 et 26 devront être prises à la majorité absolue 
de t ous les m embres du Comi té. 

A rt. 20. Le Conseil de la Sociét é des Nations, 
d 'accord avec Ie Comité, prendra les disposit ions 
nécessaires pour l'organisation et Ie fonctionne
m ent du Comité, en vue de garantir la pleine 
indépendance de eet organisme dans l'exécut ion 
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de ses îo'nctions t echniques, conformément à la 
présente Convention, e t d 'assurer, par Ie Secré
t aire général, Ie .,fonctionnement des services 
administratifs du Comité. 

Le Secrétaire génér al nommera Ie secrétai:re 
et les fonctionnaires du Comité centra!, sur la 
désignation dudit Comité et sous réserve de 
l'approbation du Conseil. 

A rt. 21. Les P arti es contract antes convien
ne'ht d 'envoyer chaque année, a va nt Ie 31 dé
cembre, au Comité centra\ perma nent prévu à 
l'ar ticle 19, les évaluations des qua ntités de cha
cune des substances visées par la Convention à 
importer sur leurs territoires, en vue de leur 
consommation intérieure au cours de l'année 
suivante pour des fins médicales, scientifiques 
et autres. 

Ces chiffres ne doi vent pas être considérés 
comme ayant, pour le gouvernement intéressé, 
un caract ère ob1igat oire, mais seront donnés au 
Comité centra! à tit re d 'indication pour l'exer
cice de son mandat. 

Dans le cas 011 des circonstances obligeraient 
un pays à modifier, a u cours de l'année, ses 
év1;1luations, ce p1;1ys communiquera au Comité 
centra! les chiffres r evisés. 

a) De la production d 'opium brut et de 
feuilles de coca ; 

Art. 22. 1. Les P ar t ies contract a ntes con
viennent d 'envoyer chaque année au Comité 
centr a!, t rois mois 1dans les cas prévus a u 
paragraphe c), cinq m ais) au plus tard après 
la fin de l'année, et de la manière qui sera 
indiquée par Ie Comité, des statistiques aussi 
compl ètes et exactes que possible, relatives à 
l'année précédente : 

b) De la fabrication des substances visées a u 
chapitre III, article 4 b) c) q), de la présente 
Convention et des matières premières employées 
pour cette fabrication. La qua ntité de ces 
su bstances, employée à la fabrication d'aut res 
dérivés non visés par la Conven tion, sera. 
déclarée séparément ; 

c) Des stocks de substances visées par les 
chapitres II et III de la présente Convention, 
détenus par les négociants en gros ou par l'Etat, 
en vue de la consommation da ns Ie pays, pour 
d es besoins autres que les besoins de l'E tat; 

d) De la consommation, en dehors des besoins 
de l'Etat, des substances visées aux chapi t res II 
et III de la présente Convent ion ; 

e) Des quantités des substances visées par la 
présente Convention qui auront été confisquées, 
à la suite d 'import ations et d 'exportations illi
cites ; ces statistiques indiqueront la manière 
dont on aura disposé des substances confisquées, 
ainsi que t ous a ut res renseignements u t iles re
latifs à la confiscation et à l'emploi fait des 
substances confisquées. 

Les st atistiques visées s•1b litteris a, b. c, d, e, 
seront communiquées par Ie Comité centra! aux 
P arties contractantes. 

2. Les Parties contractantes con viennent 
d 'envoyer au Comité centra!, de la m,a nière qui 
sera prescrite pa r celuici, dans les quatre semai
nes qui suivront la fi n de chaque période de t r ois 
mais, et pour chacune des substances visées 
par la présente Convention, les s tatistiques de 
leurs importations et de leurs exportations, en 
provenance et à destination de chaque pays au 
cours des t rois mais précédents. Ce~ statistiques 
seront, dans les cas qui pourront être déterminés 
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par Je Comité, envoyées par t-élégramme, sauf 
si les quantités descendent audessous d'un 
minimum qui sera fixé pour chaque substA,nce 
par Ie Comité centra!. • 

3. En fournissant les statistiques, confor
mément au présent article, les gouvernements 
indiqueront séparément les quantités importées 
ou achetées en vue des besoins de !'Et.at, afin 
qu'il soit possible de déterminer les quantités 
requises dans Ie pays pour les besoins gébémux 
de la médecine et de la science. Le Comité 
centra! n'aura aucun pouvoir de poser des 
questions ou d'exprimer une opinion quelconque 
quant aux quantités importées ou achetées en 
vue des besoins de l'Etat ou quant à l'usage 
qui en sera fait. 

4 . Au sens du présent article, les substances 
détenues, importées ou achetées par l'Etat en 
vue d'une vente éventuelle, ne sont pas consi
dérées comme véritablement détenues, impor
tées ou achetées pour les besoins de l'Etat. 

Art. 23. Afin de compléter les renseigne
ments fournis au Comité centra! au sujet de 
l'affectation définitive donnée à la quantité 
totale d'opium existant dans Ie monde entier, 
les gouvernements des pays 011 l'usage de 
!'opium préparé est temporairement autorisé 
fourniront chaque année au Comité, de la 
manière qui sera prescrite par celui-ci, outre 
les statistiques prévues à l'article 22, trois mois 
au plus après la fin de l'année, des statistiq_ues 
aussi complètes et exactes que possible, relatives 
à, l'année précédente : 

I) De la fabrication d'opium préparé et des 
matières premières employées à, cette fabri
cation; 

2) De la consommation d'opium préparé. 
Il est entendu que Ie Comité n'aura aucun 

pouvoir de poser des questions ou d 'exprimer 
une opinion quelconque au sujet de ces statisti
ques et que les dispositions de l'article 24 ne 
seront pas afplicables en ce qui touche aux 
questions visees par Ie présent article, sauf si 
Ie Comité vient à constater l'existence, dans 
une mesure appréciable, de transactions inter
nationales illicites. 

Art. 24. I. Le Comité centra! surveillera 
d'une façon constante Ie mouvement du mar
ché international. Si les renseignements dont 
il dispose Ie portent à conclure q,u'un pays 
donné accumule des quantités exagerées d'une 
substance visée par la présente Convention et 
risque ainsi de devenir un centre de t.rafic 
illicite, il aura Ie droit de demander des explica
tions au pays en question par l'entremise 
du Secrétaire général de la Société des Na
tions. 

2. S'il n'est fourni aucune explication dans 
un délai raisonnable, ou si les explications 
données ne sont pas satisfaisantes, Je Comité 
centra! aura Ie droit d'attirer, sur ce point, 
l'attention des gouvernements de toutes Jes 
Parti es contractantes ainsi que celle du Conseil 
de la Société des Nations, et de recommander 
qu'aucune nouvelle exportation des substances 

auxquelles s'applique la présente Convention, 
ou de l'une quelconque d 'entre elles, ne soit 
ef{ectuée, à destination du pays en question, 
jusqu'à ce que Ie Comité ait signalé qu 'il a ob
tenu tous les apaisements quant à la situation 
dans ce pays en ce qui concerne lesdites sub
stances. Le Comité centra! notifiera en même 

temps au llouvernement du pays intéressé la 
recommanctation ~u'il a faite. 

3. Le pavs interessé pourra porter la ques
tion devant fe Conseil de la Société des Nations. 

4. Tout gouvernement d'un pays exporta
teur quine sera pas disposé à agir selon la recom
mandation du Comité centra! pourra également 
porter · la question devant Ie Conseil de la 
Société des Nations. 

S'if ne croit pas devoir Ie faire, il informera 
iinmédiatement Ie Comité centra! qu'il n'est 
pas disposé à se conformer à la recommandation 
du Conseil, en donnant, si possible, ses raisons. 

5. Le Comité centra! aura Ie droit de publier 
un rapport sur la question et de Ie communiquer 
au Conseil, qui Ie transmettra aux gonverne
ments des Parties contractantes . 

6. Si, dans un cas quelconque, la décision 
du Comité centra! n'est pas prise à J'unanimité, 
les avis de la minorité devront également être 
exposés. 

7. Tout pays sera invité à, se faire représen
ter aux séances du Comité centra! au cours 
desquelles est examinée une question l'intéres
sant directement. 

Art. 25. Toutes les Parties contractantes 
auront Ie droit, à titre amical, d'appeler l'atten
tion du Comité sur toute question qui leur 
paraîtra nécessiter un examen. Toutefois, Ie 
présent article ne pourra être interprété co=e 
étendant les pouvoirs du Comité. 

Art. 26. En ce qui concerne les pays qui 
ne sont pas parties à la présente Convention, 
Ie Comité cent.ral pourra prendre les mesures 
spécifiées à l'article 24 dans Ie cas 011 les ren
seignements dont il rlis,Pose Ie portent à con
clure qu'un pays donne risque de devenir un 
centre de trafic illicite; dans ce cas, Ie Comité 
prendra les mesures indiquées dans l'article 
en question en ce qui concerne la notification 
au pays intéressé. · 

Les alinéas 3, 4 et 7 de l'article 24 s'appli-
queront dans ce cas. · 

Art. 27. Le Comité centra! :présentera cha
que année au Conseil de Ja Societé des Nations 
un ra,Pport sur ses travaux. Ce rapport sera 
publie et communiqué à toutes les Parties con
tractantes. 

Le Comité centra! prendra toutes les mesures 
nécessaires pour que les évaluations, statisti
q ues, renseignements et explications dont il 
dispose, conformément aux articles 21, 22, 23, 
24, 25 ou 26 de la présente Convention, ne 
soient pas rendus publics d'une manière qui 
pourrait faciliter les opérations des spéculateurs 
ou porter atteinte au commerce légitime de 
l'une quelconque des Parties contractantes. 

CHAPITR E VII. -

Disposit ions général,s. 

Art. 28. Chacune des Parties contractantes 
s'engage à rendre passibles de sanctions pénales 
adéquates, y compris, Ie cas échéant., la con
fiscation des substances, objet du délit, les 
infractions aux Iois et règlements relatifs à, 
l'application des dispositions de la présente 
Convention. 

Art. 29. Les Parties contractantes exami
neront dans !'esprit Ie plus favörable la possi
bilité de prendre des mesures législatives pour 
punir des actes commis dans Ie ressort de leur 
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juridiction en vue d'aider ou d'assister à la 
perpétration, en tout lieu situé hors de leur 
juridiction, d'un acte constituant une infrac
t.ion aux lois en v:i~uet1r en ce lieu et ayant 
trait aux objets vises par Ja présente Conven 
tion. 

Art. 30. Les Part ies contractantes se com
muniqueront, par l'intermédiaire du Secrétaire 
général de la Société des N ations, si elles ne 
l'ont déjà fait, leurs lois et r èglements concer
nant les matières visées par fa présente Con
vention, de même que les lois et r èglements 
qui seraient promulgués pour la mettre en vi
gueur. 

Art. 31. La présente Convention remplace, 
entre les Pa rties contractantes, les dispositions 
des chapitres I, III et V de la Convention 
signée à La Haye Ie 23 janvier 1912. Ces 
dispositions resteront en vigueur entre les 
Parties contractantes et tout Etat part ie à la 
Convention de La Haye, et qui ne serait pas 
partie à la présente Convention. 

Art. 32. 1. Afin de régler, autant que 
possi bie, à l 'amiable les différends qui s 'élèverai
ent entre les Parties contractar>tes au sujet 
de l'interprétation ou de l'exécution de la 
présente Convention et qui n 'auraient pu être 
résolus par la voie diplomatique, les Parties 
en litige pourront, préalablement à toute procé
dure judiciaire ou arbitrale, soumettre ces 
différends, pour avis consultatif, à !'organisme 
technique que Ie Consei l de la Société des 
Nations désignerait à eet effet. 

2. L'avis consultatif devra être formulé 
dans les six mois à compter du jour ou !'orga
nisme dont il s'agi t aura été saisi du différend, 
à moins que, d 'un commun accord, les Parties 
en litige ne décident de proroger ce délai . Cet 
organisme fixera Ie délai dans lequel les Parties 
auront à se prononcer à l'égard de son avis. 

3. L'avis consultatif ne liera pas les Parties 
en litige, à moins qu'il ne ~oit accepté par 
chacune cî'elles. · 

4. Les différends qui n'auraient pu être 
réglés ni directement, ni, Ie cas échéant, sur 
la base de !'avis de !'organisme technique 
susvisé, seront portés, à la demande d'une des 
Parties au litige, <levant la Cour permanente 
de Justice internationale, à moins que, par 
application d 'une convention existante ou en 
vertu d'un accord spécial à conclure, il ne soit 
procédé au r èglement du différend par voie 
d 'arbitrage ou de toute autre manière. 

5. Le recours à la Cour de Justice sera 
formé ainsi qu 'il est prévu à l'ar t icle 40 du 
Statut de la Cour. 

6. La décision prise par les Parties au litige 
de Ie soumettre, pour avis consultatif, à !'orga
nisme technique désigné par Je Conseil de la 
Société des Nations, oude recourir à !'arbitrage, 
sera communiquée au Secrétaire général de la 
Société et, par ses soins, aux autres Parties 
contractantes, qui auront Ie droit d'intervenir 
dans la procédure. 

7. Les P arties au litige devront porter 
devant la Cour permanente de ,Justice, inter 
nationale tout point de droit international ou 
toute question d'interprétation de la présente 
Convention qui pourra surgir au cours de la 
procédure devant l'orga,nisme tecbnique ou Ie 
tribunal arbitral dont eet organisme ou ce 
tribunal estimerait, sur demande d'une des 

Parties, que la solu tion préalable par la Cour 
est indispensable pour Ie r èglement du différend. 

Art. 33. La présente Convention, dont les 
textes fran çais et anglais feront également foi, 
portera la date de ce jour et sera, jusqu'au 30 
septembre 1925, ouverte à la signature <le 
tout Etat représenté à la Conférence on fut 
élaborée la présente Convention, de tout 
Membre de la Société des Nations et de tout 
Etat à qui Ie Conseil de la Société des Nations 
aura, à eet effet, communiqué un exemplaire 
de la présente Convention. 

Art. 34. La présente Convention est snjett,e 
à ratification. Les instruments de ratification 
seront déposés auprès du Secrétaire générnl 
de la Société des ations, qui en notifiera Ie 
dépöt aux Membres de la Soeiété des Nations 
signataires de la Convention, ainsi qu'aux 
autres Etats signataires. 

Art. 35. A partir du 30 septembre 1925, 
tout Etat représenté à la Conférence ou fut 
élaborée la presente Convention et non signat.aire 
de celle-ci, tout Membre de la Société des 
Nations et t Jut Etat auquel Ie Conseil de la 
Sociét-~ des Nations en aura, à eet effet, com
muniqué un exemplaire, pourra adhérer à la 
présente Convention. 

Cette adhésion s'effectuera au moyen d'un 
instrument communiqué au Secrétaire général 
de la Société des Nations, et qui sera déposé 
dans les archives du Secrétariat. Le Secrétaire 
général notifiera immédiatement ce dépöt 
aux Membres de la Société des Nations signa
taires de la Convention, et aux autres Etats 
signataires, ainsi q.u'aux Etats ad hérents. 

Art. 36. La presente Convention n 'ent rera 
en vigueur qu 'après avoir été ratifiée par dix 
Puissances, y compris sept des Etats qui parti
ciperont à la nomination du Comité central. en 
conformité à l'article 19, dont au moins deux 
Etats membres permanents du Conseil de la 
Société des Nations. La date de son entrée 
en vigueur sera Ie quatre-vingt-dixième jour 
après la réception , par Ie Secrétaire général de 
la Société des Nations, de la derni ère des rati
fications nécessaires. Ultérieurement, la pré
sente Convention prendra effet en ce qui 
concerne chacnne des Parties, quatre-v:ingt-dix 

1
. ours après la réception de la ratification ou de 
a notification de l'adbésion. 

Conformément aux dispositions de l'article 
18 du Pacte de Ia Société des Nations, Ie Secré
taire général enregistrera la présente Convention 
le jour de son entrée en vigueur. 

Art. 37. Un recueil spécial sera tenu par 
Ie Secrétaire général de la Société des Nations, 
indiquant_ quelles Parties ont signé ou ratifié la 
présente Convention, y ont adhéré ou l'ont 
dénoncée. Ce recueil sera constamment ouvert 
aux Parties contractantes et aux Membres de 
la Société, et publication en sera faite aussi 
souvent que possible, suivant les indications 
du Conseil. . 

Art. 38. La présente Convention pourra 
être dénoncée :par notification écrite, adressée 
au Secrétaire genéra.1 de Ia. Société des N ations. 
La dénonciation deviendra effective un an 
après la date de sa réception par Ie Secrétaire 
général et n'au ra d'effet qu'en ce qui concerne 
l'Etat dénonçant. 

Le Secrétaire général de la Société des Nati
ons portera à la connaissance de cliacur. das 

6S• 
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Mem bres de la Société des Nations, si~nataires 
de la Convention ou y ayant adhére, et des 
autres Etats qui sont signataires ou qui y 
ont adhéré, toute dénonciation reçue par 
lui. • 

Art. 39. Tout Etat participant à la présente 
Convention pourra déclarer, soit au moment de 
sa signature, soit au moment du dépót de S!J, 
ratification ou de son adhésion, que son accep
tation de la présente Convention n 'engage pas, 
soit l'ensem bie, soit t el de ses protectorats, 
colonies, possessions ou territoires d'outre. 
mer soumis à sa souveraineté ou à son autorité, 
ou pour lequel il a accepté un mandat de la 
Société des Nations, et pourra, ultérieurement 
et conformément à l'article 35, adhérer séparé
ment au nom de l'un quelconque de ses protec
torats, colonies, possessions ou territoires d'ou
tre-mer soumis à sa souverainité ou à son 
autorité. ou pour lequel il a accepté un man
dat, de la Société des Nations, et pourra, ul
t érieurement et conformemet à l'article 35, 
adherer séparément au nom de l'un quelcon
que de ses protectorats, colonies, possessions 
ou territoires d 'ooutre-mer, exclus par une 
·t elle déclaration. 

La dénonciation pourra également s'effectuer 
séparément pour tout protectorat, colonie, 
possession ou territoire d'outre-mer; les dis
positions de l'article 38 s'appliqueront à cette 
dénonciation. 

En foi de quoi les plénipotentiaires susmen
tionnés ont signé la présente Convention. 

FAIT à Genève, Ie dix-neuf février 1925, en 
une seule expédition qui sera déposée dans les 
archives du Secrétariat de la Société des 
Nations; copie certifiée conforme en sera remise 
à tous les Etats représentés à la Conférence et 
à tout Membre de la Société des Nations. 

Albanie : B. BLINISHTI. 
Allemagne: H . V0N ECKARDT. 

Sous la résen' e annexée au procès
v~r~al de la ,5éance plénière du l 6 
fevner 1925. H. v. E. 

Sous réserve de la suspension provisoire de 
l'application de l'article 13, alinéa 4 de la dispo
sition correspondante de l'article 15 et de 
l'article 22, alinéa 2. 

Etant donné les conditions spéciales dans 
lesquelles il se trouve, Ie Gouvernement fédéral 
se réserve la faculté de su pendre provisoire
ment, et tant que ces circon tances continuent, 
l'application de dispositions précitées visant 
!'envoi d'une copie de l'autorisation d 'exporta
tion ou du certificat de déroutement au Gouver
nement du pays importateur. Il continuera, 
cependant, à appliquer Ie régime des certificats 
d 'importation et d'exportation adopté à la 
suite des recommandations de la Commission 
Consultative du trafic de !'opium et des autres 
drogues nuisibles. Pour les mêmes motifs, et 
également tant que lesdites circonstances spéci
ales subsistent, Ie Gouvernement fédéral se 
réserve la facu lté de suspendre provisoirement 
l 'application de la disposition visant !'envoi 
au Comité centra! de statistiques trimestrielles. 

(Translations.) • 
1 Subject to the reservation annexed to the 

Procès-verbal of the plenary meeting of 
, ?.ruary 16, 192/i. 

Il continuera, cependant, à faire un rapport 
annuel. 1 

Autriche: 
Emerich PFLüGL. 

B elgique: 
Fernand PELTZER. 
Dr. Ferd. De MYTTENAERE. 

Brésil: 
Pedro PERNAMBUCO f. 
H. GoTuzzo 

Empire Britannique : 
Malcolm DELEVINGNE. 

Canada: 
R. DANDURAND. 

Commonwealth : 
D' A ustralie : 

M. L . SHEPHERD. 
Union Sud-A/ricaine : 

J. s. SMIT. 
Nouvelle-Zélande: 

J. ALLEN. 
Under article 39 on behalf of New Zealand the 

Convention is accepted for the Mandated 
territory of Western Samoa 2• 

J. A. 11 Sept. 1925 . 
Inde: 

R. SPERLING. 
Etat Libre D' lrlande : 

Michael .i\1AcWHITE. 
Bulgarie: 

D. MnrnFF. 
Chilt: 

Emilio BELLO-C. 
Cuba: 

Aristides DE AGüERO y BETHENCOURT, 
Danemark : 

A. ÛLDENBURG. (sauf ratification) 3
• 

Espagne: 
Emilio de P ALAcros. 

1 Subject to the provisional suspension of the 
application of Article 13,. paragraph 4, the 
corresponding clause of Article 15, and Article 
22, paragraph 2. 

In view of the special circumstances in which 
it is situated, the Federal Government reserves 
the right to suspend provisionally, for so long as 
those circumstances continue, the application 
of the above-mentioned clauses providing for 
the despatch of a copy of the export authori
sation ordi version certificate to the Government 
of the importing country. The Federal Govern
ment will, however, continue to apply the sy
stem of import and export certificates adopted 

. on the recommendation of the Advisory Com
mittee for Traffic in Opium and other Dangerous 
Drugs. For the same reasons, and again so 
long as the said special circumstances continue, 
the Federal Government reserves the right to 
suspend provisionnally the application of t he 
clause providing for the forwarding of q uarterly 
statistics to the Centra! Board. It will, however, 
continue to make an annual report. 

( Traduction.) 
2 Conformément à l'article 39, la Convention 

est acceptée par la ouvelle-Zélande au nom 
du territoire sous mandat du Samoa Occidental. 

(Translation.) 
3 (Subject to ratiföation.) 
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France: 
G. BOURGOIS. 
A. KIRCHER. 

Le Gouvernement français est obligé de 
faire toutes ses réserves en ce qui concerne les 
Colonies, Protectorats et Pays sous _mandat, 
dépendant de son autorité, sur la possibilité de 
produire régulièrement dans Ie délai striote
ment imparti, des statistiq ues trimestrielles 
prévues à l'alinéa 2 de l'article 22 1 • 

G.B. A.K. 
Grèce : 

Ad referendum. 
Vassili DENDRAMIS. 

Hongrie: 
Dr. BARANYAI Zoltän. 

Japon: 
• 8. KAKU. 

'i;. SuornuRA. 
Lettonie: 

W. G. SALNAIS. 
Luxembourg. 

Ch. G. VERMAIRE. 
Nicaragua. 

A. SoTTILE. 
Pays-Bas: 

v. WETTUM. 
J. B. M. Ü0EBERGH .. 
A. D. A. DE KAT ANGELIJ\'O. 

P erse : 
Ad referendum et sous réserve de 
la satisfaction qui sera donnée par la 

Société des Nations à la demande 
de la P erse exposée dans son mé
morand um. O.D.C. 24. 2 

Prince ARFA-OD-D0VLEH MTRZA RIZA KHAN. 
Pologne: ; 

ÛH0DZK0. 
Portugal: 

A. M. Bartholomeu FÈRREIRA . 
R. J. RoDRIGUEs. 

Royaume des Serbes, 
Croates et Slovènes : 

M. JovAN0VITCH. 
Siarn: 

DAMRAS. 
Soudan: 

WASEY STERRY. 
Suis.se : 

Paul DINICHERT. 
en se référant à la déclaration formulée par 

la Délégation suisse à la 36ème séance plénière 
de la Conférence concernant !'envoi des statisti
ques trimestrielles prévues à l'article 22, 
chifirii 2. 3 

( Translations.) 
1 The French Government is compelled to 

make all reservations, as regards the colonies, 
protectorates and mandated territories under 
its authority, as to the possibility of regularly 
producing, within the strictly prescribed time
limit, the quarterly statistics provided for in 
paragraph 2 of Art-iele 22. 

2 Ad referendum and subject to the League 
of Nations complying with the request made 
by Persia in the Memorandum O.D.C. 24. 

( Translation.) 
3 With reference to the declaration made by 

the Swiss Delegation at the 36th plenary mee
ting of the Conference, concerning the forwar
ding of the quarterly statistics provided for 
in Article 22, paragraph 2. 

Tch.écosinvaquie : 
Ferdinand VEVERKA. 

Uruguay: 
E. E. Buero. · 

ANNEXE. 

M0DÈLE 
DE CERTIFICAT D'JMPORTATION. 

Convention internationale de !'opium. 

Certificat offici'.el d'importotion. 

N ous certifions par la présente · que Je Minis
tère du .... chargé de l'application de la loi 
sur les stupéfiants visés par la Convention 
internationale de !'opium a approuvé l'importa-
t.ion par : · 
a) ... . .. . .. .. . ... de b\ ... . . . ..... .. .. . 
en provenance de c) ......... . ... . ... . . . 
sous réserve des conditions suivantes d) . . . . .. . 

et déclarons que !'envoi destiné à l'importation 
est nécessaire : 

1) pour · les besoins légitimes (dans Ie cas 
d'opium brut et de la feuille de coca) 1 ; 

2) pour des besoins médicaux ou scientifiques 
exclusivement (dans Ie cas des stupéfiants visés 
par Ie chapitre III de la Convention, et du 
channe indien). 

Pour le ministre et par son ordre ........ . 
(Signé) ..... .... . .... . 
(Titre) .... . ... ... .. ... . 

(Date) .......... . 

a) Nom, adresse et profession de l'importa
teur. 

/,) Description exacte du stupéfiant et quan
tité destinée à l'importation. 

c) Nom et adresse de la maison du pays 
exportateur qui fournit Ie stupéfiant. 

d) Tndiquer toutes les conditions spéciales 
à observer; mentionner, par exemple, que Ie 
stupéfiant ne doit pas être expédié par la poste. 

BIJLAG]:: II. 

PROTOCOLE. 

Les soussignés, représentants de certains des 
Etats signataires de la Convention relative 
aux st.upéfiants, signée à la date d'aujourd' hui, 
et dûment autorisés à eet effet ; 

Prenant acte du Protocole signé Ie onze 
février mi 1 neuf cent vingt-cinq par les repré
sentants des Etats signataires de l'Accord 
signé Ie même jour relativement à l'usage de 
! 'opium préparé. 

Conviennent des dispositions suivantes : 

1 Les pays qui n'ont pas supprimé l'habitude 
de fumer !'opium et qui désirent importer de 
!'opium brut pour la fabrication de !'opium 
préparé doivent délivrer des certificats établis
sant que !'opium brut réservé à l'importation 
est destiné à la fabrication de !'opium préparé, 
que les fumeurs sont soumis aux restrictions 
gouvernementales, en attendant la suppression 
complète de !'opium et que ]'opium importé ne 
sera pas réexporté. 
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I. 

Les Etats signataires du présent Protocole, 
reconnaissant qu'ils ont -Ie devoir, aux termes 
du chapitre I de la Convention de La Haye, 
d 'exercer eur la production, la distribution et 
l'exportation de !'opium brut, un controle 
suffisant pour arrêter Ie trafic illicte, s'engagent 
à prendre les mesures nécessaires pour empêcher 
cotnplètement, dans un délai de cinq ans à 
dater de ce jour, que la contrebande de !'opium 
ne constitue un obstacle sérieux à la suppression 
effective de l'usage de !'opium prépare dans les 
territoires ou eet usage est tem porairement 
autorisé. 

II. 

La question de savoir si "!"engagement men
tionné à l'arti cle I a été complètement exécuté 
sera décidée, à la fin de ladite période de cinq 
ans, par une Commission qui sera constituée 
par Ie Consei l de la Sociéte des Nations. 

III. 
Le présent Protocole entrera en vigueur, 

pour chacun des Etats signataires, en même 
temps que la Convention relative aux stupéfi
ants, signée à la date d 'aujourd'hui . Les 
articles 33 et 35 de la Convention sont applica
bles au présent Protocole. 

En foi de q uoi Ie présent Protocole a été 
dressé à Genève Ie dix-neuf février 1925 en 
un seul exemplaire qui sera déposé dans les 
archives du Secrétariat de I Société des 
Nations et dont copie certifiée conforme sera 
remise à tous les Etats représentés à la Conféren
ce à tout Membre de la Société des Nations. 

Albanie: 
B. BLINISHTI. 

AUemagne. 
H. von EcKARDT. 

Empire Britannique: 
i\falcolm DELEVINGNE. 

Canada. 
W. A. RrnoELL. 

Commonwealth : 
d' A ustralie : 

i\1. L. SHEPHERD. 
Union Sud-Africaine : 

J. s. SMIT. 
Nouvelle-Zélande: 

J. ALLEN. 
Inde: 

R. SPERLING. 
Bulga.rie : 

D. MrKOFF. 
Chili: 

Emilio BELLO-C. 
Cuba: 

Aristides DE Ao üERO y BETHENCOURT. 
Grèce: 

Ad re/erendurn 
Vassili D ENDRAMCS. 

J apon: 
8. K.AKU. 
Y. SuornwRA. 

LeUonie . 
W. G. SALNAIS 

Luxemhourg : 
Oh. G. VERMAIRE. 

Nicaragua : 
A. SOTTILE. 

Paus-Bas : 
. V. \1/ETTUM. 

,J. B. i\f. COEBERGH. 
A. D. A. de KAT ANOELINO. 

Perse: 
Prince ARFA-0D-DOVLEH )!IRZA RrzA KHAN
Portug"l: 

A. M. Bartholomeu FERRETRA. 
R. J. RODRIOUES. 

Royaume des Serbes, 
Croates et Slovenes : 

M. JOVANOV[TCH. 
Siam: 

DilIRAS. 
Soudan: 

w ASEY STERRÏ. 
Tchécoslovaquie : 

Ferdinand VEVERKA. 

30 Deceniber 1926. \VET, houdende goedkeu
ring van het op 12 Mei 1926 t e Athene 
tusschen Nederland en Griekenland gesloten 
handelsverdrag met twee daarbij behoo
rentle protocollen en protocol van onder
teekening. S. ,176. 

Wu WILHELMINA, ENZ ... . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genom n hebben, 

dat het op 12 Mei 1926 te Athene tusschen 
Nederland en Griekenland gesloten handels
verdrag, met twee daarbij behoorende proto
collen en protocol van onderteekening, inge
volge art. 58 der Grondwet de goedkeuring der 
Staten-Generaal behoeft ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. Het nevens deze wet in afdruk ge

voegde verdrag tusschen Nederland en Grieken
la-nd, met twee daarbij behoorende protocollen 
en protocol van onderteekening, op 12 Mei 1926 
te Athene gesloten, wordt goedgekeurd. 

Art. II. Wij behouden Ons de bevoegdheid 
voor om de verdragen te bekrachtigen, hon
dende de compromissen, waartoe artikel VU 
va n het verdrag aanleiding kan geven . 

Art. III. Deze wet treedt in werking met 
ingang van den dag, volgende op dien van hare 
afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 30sten Decem

ber 1926. 
WILHELMINA. 

De ~iJfinister van Buitenlandse/ie Za ken, 
VAN KARNEBEEK. 

De 1lfinister van Justitie, J. DoNNER. 
De l,f in. van Binnenl. Zaken en Landbouw, 

J. B. KAN. 
De Minister van .Z,'inanciën, DE GEER. 
De Minister van Waterstaat, H. v. D. VEOTE. 
De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 

J. R. SLOTEMAKER DE BRUÏNE. 
De j)finister van Koloniën, KoNINOSBERGER. 

(Uitgeg. 20 Jan. 1927.) 

CONVE TION Cüi\fi\IERCIALE ENTRE 
LES PAYS-BAS ET LA GRECE. 

Sa Maj esté la R eine des Pays-Bas, et Ie 
Président de la République H ellénique, désireux 
de favoriser les relations économiq ues entre 
les denx Pay , ont résolu de conclure une 
con,ention de commerce et ont nommé à. eet 
effet pour Leurs Plénipotentiaires respectifs 
savoir: 
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Sa ilfajesté la Reine des Pays-Bas, 
Son Excellence Monsieur C. D. Schuiler tot 

Peursum, Envoyé Extraordinaire . et ,;Ministre 
Plénipotentiaire. . 

Le Président de la République Hellénique, · 
Son Excellence Monsieur L. Kanakaris 

Rouphos, Ministre des Affaires Etrangères, 
lesquels dûment autorisés à eet effet sont 

convenus des dispositions suivantes : 
Art. J. I. Les ressortissants de chacupe 

des Hautes Parties contractantes seront traités 
sur Ie territoire de l'autre sous tous les rapports 
et notamment en ce qui concerne l'établissement 
et l'exercice du commerce, de !'industrie et de 
la navigation et l'exercice de leurs métiers et 
professions et pour tout ce qui concerne leurs 
biens mobiliers et immobiliers, leur situation 
juridique, leurs droits et intérêts, au moins 
aussi avantageusement que les ressortissants 
de la nation la plus favorisée. 

2. lis seront libres de régler leurs affaires 
sur Ie t erritoire de l'autre Partie, soit person
nellement, soit par un intermédiaire de leur 
pro pre choix, sans être soumis · à eet égard à 
d'autres restrictions que cellea prévues par les 
lois et règlements. en vigueur dans Ie territoire 
respectif. lis auront en se conformant aux loi~ 
du pays, Ie droit d'ester en justice et libre 
accès auprès de toutes les autorités. 

3. Ils n'auront à payer pour l'exercice de 
leur commerce, de leur industrie, de leur navi
gation et de leurs métiers et professions sur 
Ie territoire de l'autre Partie aucun impöt, 
taxe ou droit, autres ou plus élevés que ceux 
qui sont ou seront perçus des nationaux ou 
des ressortissants de la nation la plus favorisée. 

Art. II. I. Les sociétés anonymes et autres 
sociétés commerciales, industrielles, agricoles 
ou financières, y compris les compagnies de 
navigation et d'assurance, qui ont leur siège 
sur Ie territoire de l'une des Hautes Parties 
Contractantes et qui d'après les lois de cette 
Partie y sont légalement constituées, seront 
autorisées également sur Ie territoire de l'autre 
Partie à défendre tous leurs droits et intérêts 
et spécialement à ester en justice en se sou
mettant aux lois et ordonnances y relatives 
en vigueur sur Ie territoire de cette autre Partie. 

2. L 'admission, sur Ie territoire de l'une 
des Hautes Parties Contractantes, des 13ociétés 
énoncées ci-dessus, Iégalement constituées sur 
Ie territoire de l'autre Partie sera réglée par 
les lois et ordonnances en vigueur de l'Etat 
respectif. 

3. Toutes les sociétés, jouiront tant pour ce 
qui concerrie leur admission que leur fonction
nement, et à tout autre égard, du traitement 
sur Ie pied de la nation la plus favorisée. 

Art. III. I. Chacune des Hautes Parties 
Contractantes s'engage à accorder à l'autre Ie 
traitement_ Ie plus favorable qu'elle accorde 
ou pourrait accorder à l'avenir à un tiers Etat 
quelconque en ce qui concerne.. l'exportat10n, 
l'importation, l'entreposage et Ie transit des 
marchandises, l'acquittement des droits et des 
taxes et l'accomplissement des formalités 
douanières. 

2. Les produits du sol et de !'industrie de 
la Grèce importés dans les Pays-Bas, aux 
Indes-Néerlandaises, au Surinam et a u Curaçao, 
et réciproquement les produits du sol et de 
!'industrie des Pays-Bas, des IndeR-Néerlan-

· daises, du Surinam et du Curaçao, importés en 
territoire hellénique ne seront _pas assujettis à 
des droits, taxes, surtaxes de consommation 
ou majorations de toutes sortes autres ou plus 
élevés que les produits similaires de la nation 
étrangère la plus favorisée. 

3. Les disposi tions fixées par eet art iele ne 
s'appliqueront pas: · · ,_. · ·· 

rt. aux privileges accordés ou qui pourraient 
être accordés par u•le des Parties dans Ie tralie 
frontière avec les Pays limitrophes; 

b. aux faveurs spéciales résultant d 'une 
nnion douanière. 

Art. IV. Si les circonstances Ie rePdent 
inévitable. les deux .Hautes Parties Contrac
tantes pourront exigér que \es produits et mar
chandises importés sur leurs territoires soient 
accompagnés d'un certificat d'origine, délivré 
par l'autorité corn pétente. Da.ns Ie cas ou elles 
exigeraient la légalisation des certificats eû 
question par un fonrtionnaire consulaire, les 
deux Gouvernements s'accorderont pour la 
fixation des droits qui éventuellern ent _seraient 
perçus pour cette légalisation. 

Art. V. 1. Les objets passibles de droits 
et servant d 'échantillons, à l'exception des 
marchandises prohibées, seront admis de part 
et d'autre en franchise temporaire, sous réserve 
de l'observation des formalités douanières 
nécessaires pour en assurer la réexportation 
intégrale. · 

2. Les marques de reconnaissance apposées 
aux échantillons par les autorités de l'une des 
Hautes Partier- Contractantes seront pour 
l'établissement de leur indentité, reconnues 
par les autorités de l'autre Partie, sous réserve 
de la faculté de celles-ci d'y apposer en plus 
des marques de reconnaissance nationales dans 
tous les cas ou cela leur paraîtra nécessaire. 

3. Le bénéfice de cette franchise pourra 
être retiré aux voyageurs ou aux maisons de 
commerce qui ne se conforment pas aux con
ditions établies. 

Art. VI. Sous réserve de la stipulation de 
l' alinéa 2, de eet article, chacune des Hautes 
Parties Contractantes accordera à la n!1vigation 
de l'autre sous tous les rapports un traitement 
au moins aussi favorable que celui accordé à 
la navigation des nationaux ou de la nation 
la plus favorisée. 

Toutefois les Hautes Parties Contractantes 
se réservent Ie droit de régler Ie cabotage. 

Art. VII . Tout différend sur l'interpré
tation, l'application ou l'exécution de la pré
sente convention qui n'a pu être résolu entre 
les Hautes Parties Contractantes par la voie 
diplomatique sera soumis à la Cour Permanente 
de ,Justice Internationale. 

Art. VIII. Les dispositions de la présente 
Convention sont égalem ent applicables aux 
Indes Néerlandaises, au Surinam et au Curaçao. 

Art. IX. La présente Convention sera 
ratifiée et les ratifications seront échangées à 
Athènes, aussitöt que faire se pourra. Elle 
entrera en vigueur quinze jours après !'échange 
des ratifications et demeurera obligatoire 
pendant une année à partir du jour de son 
entrée en vigueur avec tacite réconduction 
pour une mêrne période chaque fois ou elle ne 
sera pas dénoncée par une des Hautes Parties 
Contractantes au moins six mois avant !'éché
ance . 

.. 
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En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé 
la présente convention. . 

Fa-it en double à Athènes Ie douze mai mil 
neuf cent vingt six. 

(L.S.) C. D. ScHULLER TOT PEURSUM. 
(L.S.) L . KANAKARIS R0UPH0S. 

PROTOCOLE. 

Il est entendu que partout ou, dans Ie présent 
traité il est prévu que l'une des Hautes Parties 
Contractantes accordera à l'autre Ie même 
traitement qu'aux nationaux ou aux ressor
tissants de la nation la plus favorisée, Ie 
plus favorable de ces deux traitements sera 
acr.ordé. 

Il est également entendu que la clause de la 
nation la plus favorisée ne pourra être invoquée 
pa.r une des Hautes Parties Contractantes pour 
obtenir des droits ou privilèges découlant de 
conventions de droit international privé. 

Fait en double à Athènes Ie douze mai mil 
neuf cent vingt six. 

(L.S.) C. D. ScHULLER TOT PEURSUM. 
(L. S.) L. KANAKARrs RouPHOS. 

PROTOCOLE. 

Les Plénipotentiaires pour les Pays-Bas et la 
Grèce, dûmentautorisés à cette fin, en procédant 
à- la signature de la Convention commerciale 
entre les Pays-Bas et la Grèce en date de ce 
jour, et en vue de l 'article IV- de la susdite 
convention, déclarent que leurs Gouvernements 
respectifs prennent !'engagement, pendant 
toute la durée de la susdite convention, de ne 
pas exiger, pour les certificats d'origine, des 
droits de légalisation consulaire dans Ie cas 
ou cette légalisation serait jugée nécessaire. 

Fait en double à Athènes, Ie douze mai mil 
neuf cent vingt six. 

Pour les Pays-Bas : 
(L.S.) C. D . SCHULLER TOT PEURSUM. 

Pour la Grèce : 
(L.S.) L. KANAKARIS ROUPHOS. 

PROTOCOLE DE SIGNATURE. 

Au moment de procéder à la signature de 
la convention commerciale entre les Pays-Bas 
et la Grèce, les Plénipotentiaires respectifs 
dûment autorisés à cette fin , déclarent que leurs 

Gouvernements prennent !'engagement de 
s'assurer réciproquement les droits et privilèges 
accordés à la nation la plus favorisée à partir 
d'aujourd'hui, date de la signature de la 
convention commerciale susindiquée, jusqu'à 
la date de l'entrée en vigueur de cette conven
tion. 

Fait en double à Athènes, Ie douze mai mil 
neuf cent vingt six. 

Pour les Pa.ys-Bas : 
(L.S.) C. D. ScHULLER TOT PEURSUM. 

Pour la Grèce : 
(L. S.) L. KANAKARIS ROUPHOS. 

30 December 1926. WET, houdende wijziging 
en aanvulling van het vierde hoofdstuk 
der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 
1925. s. 477 . 

30 December 1926. BESLUIT, tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van be
stuur als bedoeld in art. 38 der Militaire 
Weduwenwet 1922. S. 478 . 

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

Oorlog, van Marine a.i. en van Financiën van 
6 December 1926, IIIde Afd., n°. 51 ; 

Gelet op artikel 38 der Militaire Weduwenwet 
1922; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
21 December 1926, n°. 26); 

Gelet op het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 28 December 1926, 
Tilde Afd., n°. 44; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen, dat Ons besluit van 23 December 

1925 (Staatsblad n°. 482) van overeenkomstige 
toepassing zal zijn ten aanzien van · de uitbe
taling van pensioenen, verleend volgens de 
Militaire Weduwenwet 1922. 

Onze Ministers van Oorlog, van Marine en 
van Fianciën zijn, ieder voor zooveel hem be
treft, belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 30sten December 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, LAMBOOY. 
De 11finister van Marine a. i., LAMB00Y. 
De ·Minister van Financiën, DE GEER. 

( Uitgeg. 18 Jan. 1927.) 
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AANVULLINGEN 1926 

25 Februari 1926. KONINKLIJK BESLUIT. 
Artt. 3 en 4 der Belemmeringenwet. -

De gemeente Laren (N.-H.) .contra het 
Provinciaal Waterleidingbedrijf van Noord
holland. 

WIJ WILH~LMINA, ENZ .. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
Burgemeester en Wethouders van Laren 
(Noordholland) tegen het besluit van Gedepu
teerde Staten van Noordholland van l October 
1924, n°. 133, waarbij aan het Provinciaal 
Waterleidingbedrijf van Noordholland onder 
daarbij aangegeven voorwaarden vergunning 
is verleend tot het leggen en hebben van water
leidingbuizen met toebehooren en tot het ·en 
behoeve daarvan graven of spitten, als.mede 
het tijdelijk opbreken van de kunstbaan, in 
wegen in de gemeente Laren ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
geschillen van bestuur, gehoord, advies van 
23 September Hl25, no. 600; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 23 Februari 1926, La. a afd. 
\Vaterstaat A; 

Overwegende : dat de Directeur van het 
Provinciaal Waterleidingbedrijf van Noord
holland bij schrijven van 10 Mei 1924 op grond 
van de Algemeene Politieverordening voor de 
gemeente La.ren en van het R eglement op de 
Wegen in de provincie Noordholland aan Bur
gemees~er en Wethouders van Laren vergunning 
heeft verzocht voor het leggen van een buizen
net met toebehooren ten behoeve van de drink
watervoorziening in een aantal binnen- en 
buiten de bebouwde kom der gemeente gelegen 
wegen ; 

dat op deze aanvrage door het gemeente
bestuur van Laren bij schrijven van 17 Juli 
1924 afwijzend is beschikt, waarna met toe
passing van de Belemmeringenwet door Gede
puteerde Staten van Noordholland op 1 October 
1924 is besloten aan het Provinciaal Water
leidingbedrijf van Noordholland vergunning te 
verleenen tot het leggen en hebben van water
leidingbuizen met toebehooren en het ten be
hoeve daarvan graven of spitten, alsmede tijde
lijk opbreken van de kunstbaan, in wegen in 
de gemeente Laren, onder de navolgende voor
waarden: 

1°. de hoofdbuisleiding met dienstleidingen 
en toebehooren moet worden gelegd in de wegen 
in kleuren aangegeven op de hierbijgevoegde 
situatieteekening van een gedeelte der gemeente 
Laren, op een schaal van 1 op 2500, gemerkt 
nos. 60/1216 en 60/1217 ; 

2°. de hoofdbuisleiding zal bestaan uit ge
goten ijzeren mofbuizen en hulpstukken, in
wendig wijd 175 m.M. of minder, alsmede de 
benoodigde afsluiters, brandkranen, lucht- en 
spuikranen en alle verdere toebebooren. Zij zal 

in den regel in de onbeharde bermen of de zij
kanten der wegen met den bovenkant één 
Meter beneden het oppervlak der wegen worden 
gelegd; de deksels der straatpotten van af
sluiters, brandkranen, lucht- en spuikranen 
komen gelijk met het oppervlak der wegen te 
liggen; 

3°. de dienstleidingen zullen bestaan uit ge
goten of getrokken ijzeren, dan wel uit looden 
buizen, met bijbehoorende kranen, afslui ters, 
kraan- en meterputten. Zij zullen inwendig 
50 m.M . . of minder wijd zijn ; de deksels der 
straatpotten van afsluiters en kraan- of meter
putten komen gelijk met het oppervlak van 
het omliggend terrein te liggen ; 

4°. de ontgravingen in het weglichaam mo
gen niet dieper geschieden dan voorjhet leggen 
der buisleiding met toebehooren strikt nood
zakelijk is ; de aanwezige beharding wordt 
daarbti zorgvuldig opgebroken en met den 
ontgraven grond ter zijde gelegd; de wortels 
van de boomen en van andere soort beplanting 
mogen zoo min mogelijk worden beschadigd ; 
schg,de aan kabels of andere leidingen, riolen 
enz.' toegebracht, moet zoo spoedig mogelijk 
door het Provinciaal Wat,erleidingbedrijf op 
zijne kosten worden hersteld ; 

5°. de ontgravingen moeten wederom aan
gevuld worden met de uitgekomen of minstens 
in hoedanigheid daarmede overeenkomende 
specie; 

6°. de aanvulling moet geschieden in lagen 
van ten hoogste 0.20 Meter diktE', welke zorg
vuldig moeten worden aangestampt ; voor
zoover in_ de beharding is gegraven, wordt deze • 
opnieuw aR.ngebracht met b(ilevering en ver
werking van evenweel tekort komend behar
dingsmateriaal; waar dit door den Hoofd
ingenieur-Di-r!'cteur van den Provincialen \Va
terstaat noodig wordt geoordeeld moeten de 
st,raatpotten der afsluiters en brandkranen 
worden omgeven door een bestrar.t oppervlak, 
afgesloten door een koplaag ; in begroeide her
men moet de aanvulling met levende plaggen 
of graszoden worden bezood; 

7°. ten ,ninste veertien dagen voor tot uit
voering van de werken zal worden overgegaan, 
moet aan Burgemeester en Wethouders daar
van worden kennis gegeven met bereidverkla
ring om, mits zulks tijdig geschiedt, over de 
wijze van uitvoering overleg te plegen ; de 
uitvoering geschiedt ten genoegen van den 
Hoofdingenieur-Directeur van den Provincialen 
Wr.terstaat van Noordholland; 

8°. de wegen moeten tot zes maanden na 
de voltooiing der leiding enz. worden on<ler
houden door het Provinciaal Wg,terleidingbe
drijf van Noordholland; voor zoover de noodige 
onderhoudswerken een gevolg zijn van het 
leggen der buisleiding, enz. ; 
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9°. h;j het ontdekken van een lek in de lei
ding moeten onverwijld maatregelen geno:nen 
worden om in dat gebrek te voorzien ; 

10°. bij het eindigen der vergunning moeten 
de wegen in zoodanigen toestand worden ge
bracht, als door Gedeputeerde Staten - het 
gemeentebestuur gehoord - zal worden be
paald; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij hebben 
overwogen dat de vergunning voor het leggen 
der buizen, zoowel in de wegen binnen, als in 
die buiten de bebouwde kom door hun Co!lege 
met toepassing van de Belemmeringenwet kan 
worden verleend, en dat wijders, voor zooveel 
het Provinciaal Reglement op de Wegen in 
deze van toepassing kan worden geacht, het 
door den Directeur van het Provinciaal Water
leiding1'edrijf ingestelde beroep gedaan is binnen 
den daarvoor bij art. 28 van dat reglement 
gestelden termijn en met inachtneming van 
het voorschrift der laatste zinsnede van het 
eerste lid van dat artikel; dat ingevolge de Be
lem meringenwe,t de gevraagde vergunning moet 
worden verleend onder geen andere voorwaar
den dan die, welke op grond van de vergunning 
in het belang van de gemeente moeten worden 
gesteld, terwijl volgens art. 26 van het Pro
vinciaal Wegenreglement de gevuagde ver
gunning niet mag worden geweigerd, dan wan
neer dit vereischt, wordt voor de instandhouding, 
bruikbaarheid, vrijheid en veiligheid der wegen, 
hetgeen in het onderhavige geval niet kan 
worden aangenomen, zoodat het door den 
Directeur ingestelde beroep, voor zooveel het 
reglement in deze van toepassing kan worden 
geacht, gegrond is te achten; 

dat de gemeenteraad van Laren intusschen 
op 4 Juli 1924 had besloten tot stichting van 
een gemeente-waterleidingbedrijf en tot het 
daartoe aangaan van eene geldleening; dat 
dit besluit ingevolge art. 194a der Gemeentewet 
door Burgemeester en Wethouders aan de 
goedkeuring van Gedeputeerde Staten bij brief 
van 10 Juli 1924 werd onderworpen, waarop 
Gedeputeerde Staten op 30 Juli d. a . v., gelet 
op de artt. 196 en 197 der Gemeentewet, heb
ben besloten hunne beslissing omtrent dit 
raadsbeslui t te verda.gen; 

dat van het beslui t van Gedeputeerde Staten 
van Noordholland van 1 October 1924 Bur
gemeester en Wethouders van Laren (Noord
holland) bij Ons in beroep zijn gekomen, daarbij 
verzoekende hetz\i dit beslvit te willen ver
nie~i~en, hetzij dit besluit alsnog in dier voege 
te w1jzigen, dat de daarbij aan de vergunning 
verbonden voorwaarden in het belang der ge
meente worden aangevuld ; 

dat Burgemeester en Wethouders van Laren 
aanvoeren dat de Raad der gemeente Laren 
bij besluit van 4 Juli 1924 heeft besloten een 
zelfstandig gemeentelijk drinkwaterleidingbe
drijf op te richten, maar dat de goedkeuring 
van Gedeputeerde Staten op dit besluit, waarbij 
o. a . werd besloten tot het aangaan van eene 
geld leening niet werd verkregen, aangezien 
Gedeputeerde Staten hunne beslissing hebben 
verdaagd ; dat Gedeputeerde St!l.ten dit niet 
hebben ged'l.an op grond van eenig motief, 
ontleend aan de Gemeentewet, waaruit het 
goedkeuringsrecht voortvloeit, maar omdat zij 
van oordeel zijn, dat het Provinciaal Water
leidingbedrijf water in de gemeente Laren zal 
hebben te leveren ; dat het gemeentebestuur 
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meent recht te hebben op eene beslissing van 
Gedeputeerde Staten i. z. het raadsbesluit tot 
het oprichten van een gemeentelijk drinkwater
leidingbedrijf, omdat de raad immers een der
gelijk bedrijf mag oprichten; dat immers het 
raadsbesluit tot stichting van een gemeentelijke 
waterleiding geheel ligt binnen het kader der 
Provinciale verordening betreffende de winning 
en de levering van water in de provincie Noord
holland ; dat toch art. 14 dezer ProvinciJ.le 
verordening uitdrukkelijk bepaalt, dat eene 
vergunning van Gedeputeerde Staten niet wordt 
vereischt voor de oprichting van een water
leidingbedrijf van eene gemeente, wanneer de 
levering van het water beperkt blijft binnen 
het gebied der gemeente ; dat het op t e richten 
waterleidingbedrijf der gemeente Laren hare 
waterleveringen niet verder zal uitstrekken dan 
de gemeent e Laren en de bevoegdheid van de 
gemeente Laren om tot oprichting van dit 
bedrijf over te gaan, uitdrukkelijk in de pro
vinciale verordening is erkend ; dat dus Gede
puteerde Staten en in beroep de Kroon, eerst 
hebben te beslissen omtrent de · vraag, of het 
gemeentelijk drinkwaterleidingbedrijf toelaat
baar is, en daarna pas - mocht het bedrijf 
ontoelaatbaar worden geacht - kan worden 
overwogen, of op eene andere wijze in de be
hoefte aan drinkwater kan worden voorzien ; 
dat het gemeentebestuur nog steeds uitvoering 
wil geven aan zijn bovenvermeld plan en daarin 
thans door het besluit van Gedeputeerde Staten 
waarbij aan het Provinciaal Waterleidingbedrijf 
van Noordholland vergunning is verleend tot 
regeling der drinkwatervoorziening, wordt ,er
hinderd; dat het gemeentebestuur tegen het 
verleenen van de vergunning bezwaar heeft, 
omdat hierbij met het gemeentebelang op on
voldoende wijze is rekening gehouden, en het 
besluit van Gedeputeerde S~aten door het 
provinciaal belang niet wordt gevorderd; dat, 
waar thans tot toepassing der Belemmeringen
wet is overgegaan, allereerst in rechten zal 
moeten -worden v;i.stgelegd op welke 1vegen 
de te verleenen vergunning betrekking heeft ; 
dat Gedeputeerde State hunne beslissing uit
strekken zoowel over de wegen binnen de 
bebouwde kom als over de wegen buiten de 
bebouwde kom, zoodat voor de wegen buiten 
de bebouwde kom in het st elsel van Gedepu
teerde Staten vergunning moest worden ver
leend voor het in een weg graven of spi tten 
en de kunstbaan van een weg tijdelijk opbreken 
(art. 24 onder 20. en 3°. van het Provinciaal 
Reglement op de Wegen in Noordholland), en 
voor de wegen binnen de bebouwde kom ont
heffing voor het opbreken of beschadigen van 
de bestrating of wegbedekking van een weg 
en voor het graven in een weg (art. 12 in ver
band met art. 132 der Algemeene Politiever
ordening) ; dat krachtens de redactie van het 
be~treden besluit evenwel door Gedeputeerde 
Staten vergunning is verleend tot het leggen 
en hebben van waterleidingbuizen met toebe
hooren en het ten behoeve daarvan graven of 
spitten alsmede tijdelijk opbreken van de 
kunstbaan in wegen in de gemeente Laren; 
dat Burgemeester en Wethouders opmerken, 
dat het verleenen van eene vergunning tot het 
leggen en hebben v!l.n waterleidingbuizen ge
heel staat buiten eene toepassing der Belem
meringenwet, daar zulks noch in het Provin
ciaal Wegenreglement, noch in de Algemeene 
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Politieverordening is verboden, zoodat daar
voor geene ontheffing of vergunning behoefde 
te worden verleend; dat het leggen en hebben 
van buizen door het Provinciaal Waterleiding
bedrijf in grond, welke in eigendom aan een 
ander toebehoort, eene vraag is van privaat
recht, welker beoordeeling aan den Burger
lijken Rechter toekomt en niet aan het Admi
nistratief gezag, terwijl Burgemeester en Wet
houders kunnen mededeelen, dat de gemeente 
Laren in geen enkel opzicht afstand wil doen 
van de burgerlijke rechten, welke haar te dezer 
zake toekomen ; da t derhalve de vergunning 
tot het leggen en hebben van waterleiding
buizen met toebehooren ten onrechte in het 
bestreden besluit is opgenomen : dat het ge
meentebestuur ook bezwaar t egen de voor
waarden . welke aan het Provinciaal ,v ater
leidingbedrijf zijn opgelegd; 

Overwegende : dat bij het gerezen geschil 
de vraag moet worden beslist of Gedeputeerde 
Staten van Noordholland art. 3 der wet van 
23 Mei 1899 (St.bl. n°. 129) tot opheffina van 
belemmeringen bij de uitvoering van w~rken, 
in het openbaar belang bevolen of ondernomen, 
uit bepalingen van verordeningen voortsprui
tende, op juiste wijze hebben t oegepast; 

dat art. 3 der bovengenoemde wet hiertoe 
strekt, het aan Gedeputeerde St<i.ten mogelijk 
te maken het belang van eene geheele streek 
in de provincie t e stellen boven het belang van 
eene gemeente in die streek gelegen; 

dat Gedeputeerde Staten derhalve de door 
het Provincia<tl Waterleidingbedrijf van Noord
holland aangevraagde vergunning hadden t e 
t oetsen aan het provinciaal belang ; 

dat uit de stukken is gebleken, dat het streek
belang, in deze samenvallende met het pro
vinciaal belang, zou worden geschaad, wanneer 
aan het gemeentebestuur van Laren werd to e
gestaan, zich aan de pro,inciale watervoor
ziening te onttrekken ; 

dat daarenboven de vernietiging van het 
bestreden besluit van Gedeputeerde Sta ten 
tengevolge zoude kunnen hebben, dat ook 
andere gemeenten zich aan samenwerking ont
t rokken omdat, wa t aan de eene gemeente 
werd toegestaan, aan andere gelijksoor tige ge
meenten niet zou kunnen worden geweigerd 
en derhalve de in het provinciaal belang ver
eischte samenwerking ernstig zou worden be
lemmerd; 

dat derhalve het gemeentebestuur ten on
rechte heeft betoogd, dat Gedeputeerde Staten 
het verzoek om vergunning hadden moeten 
t oetsen aan de vraag, of het voor de gemeente 
voordeeliger moet worden geacht , zelf een water
leidingbedrijf te exploiteereu dan wel de water 
voorziening in haar gemeente aan het Provin
ciaal ·w at erleidingbedrijf over t e laten; 

dat immers de vraag, welke wijze van wat er
voorziening voor de gemeente voordeeliger is, 
bij de toepassing van a rt. 3 der wet van 23 Mei 
1899 (St.bl. n°. 129) voor Gedeputeerde Staten 
slechts van bijkomstig belang is, nu als vast
staande moet worden aangenomen, dat de 
provinciale watervoorziening in de gemeente 
Laren door het provinciaal belang wordt ge
eischt, en het bela.ng van de gemeente Laren 
door handhaving van het bestreden besluit 
van Gedeputeerde Staten niet in zoo belangrijke 
mate wordt geschaad, da t daardoor inbreuk op 
het provinciaal belang verantwoord zoudP, zijn ; 
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dat ook de bewèring dat door de beslissing 
van Gedeputeerde Staten inbreuk zou worden 
gemaakt op de gemeentelijke autonomie niet · 
opgaat, omdat de plaatselijke verordeningen . 
niet treden in hetgeen van provinciaal belang 
is en de beslissing omtrent het provinciaal be
lang nièt aan de gemeentebesturen, maar aan 
de provinciale besturen en aan Ons toekomt ; 

dat een beroep door het gemeentebestuur 
van Laren gedaan op de omstandigheid, dat 
Gedeputeerde Staten hunne beslissing tot al
of niet-goedkeuring van het besluit van den 
Raad der gemeente Laren van 4 Juli 1924 
·ot stichting van een gemeentelijk waterlei
dingbedrijf en tot het daartoe aangaan van 
eene geldleening, bij hun besluit van 30 Juli 
1924 hebben verdaagd, in plaats van naar 
aanleiding van dit raadsbesluit eene beslissing 
t e nemen, vóór zij besloten aan het Provin
ciaal Waterleidingbedrijf vergunning te ver
leenen, voor de beslissing in dit geschil van 
geen belang is, omdat een oordeel over het 
verdagingsbesluit van Gedeputeerde Staten 
van 30 Juli 1924 bij de behandeling van dit 
geschil aan Ons oordeel is ontrokken ; 

dat evenzeer voor de beslissing van dit ge
schil niet van gewicht is, dat art. 14 der Pro
vinciale Verordening betreffende de winning 
en de levering van water in de provincie Noord
holland bepaalt, dat eene vergunning van 
Gedeputeerde Stat en niet wordt vereischt voor 
de oprichting van een waterleidingbedrijf van 
eene gemeente, wanneer de levering van het 
water beperkt blijft binnen het gebied der 
gemeente; 

da t immers de strekking dezer bepaling in 
eene verordening, regelende een provinciaal 
belang, niet kan zijn het verleenen van een 
vrijbrief aan de gemeente, welke vrijbrief t en 
eenenmale met het provinciaal belang en met 
de bovenvermelde bepaling der Belemmerin
genwet in strijd zoude zijn ; 

dat derhalve voor vernietiging van het be
streden besluit geen aanleiding bestaat ; 

dat echter, wat betreft het verzoek van 
Burgemeester en Wethouders ~an Laren t ot 
wijziging der aan de vergunning verbonden 
voorwaarden, ingeval tot vernietiging van het 
bestreden besluit niet wordt overgegaan, uit 
de overgelegde stukken is gebleken dat, t en 
einde het belang der gemeente Laren voldoende 
te verzekeren, wijziging en aanvulling der ge
stelde voorwaarden noodzakelijk zijn ; 

Gezien de wet van 23 Mei 1899 (St.bl. n°. 129) ; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

met wijziging van het bestreden besluit van 
Gedeputeerde Staten van Noordholland van 
1 October 1924, n°. 133 ; 

1°. de aan de vergunning verbonden voor
waarden onder 6°. en 7°. aldus t e w~jzigen, dat 
de daarin voorkomende woorden "den Hoofd
ingenieur Directeur van den Provincialen \Va
terstaat van Noord-Hooiland" worden ver
vangen door de woorden " Burgemeester en 
"Vethouders van de gemeente Laren" ; 

2°. de aan de vergunning verbonden voor
waarde onder 8°. te vervangen door de volgende: 

8°. alle zakkingen of ongelijkheden, die in 
de oppervlakte van wegen of bermen ontstaan 
ter plaatse waar en binnen twee jaren, nadat 
t en behoeve van het leggen, het gebruiken, 
het onderhouden of het opruimen van buis
leidingen of toebehooren een ontgraving is 
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geschied, worden onder bijlevering van alle te 
kort komende materialen door en op kosten 
van het Provinciaal Waterleidingbedrijf van 
Noordholland ten genoegen van Burgemeester 
en Wethouders va,n Laren hersteld; 

3°. aan de aan de vergunning verbonden 
voorwaa-rden alsnog de volgende voorwaarde 
toe te voegen : 

"Alvorens met het leggen der buizen wordt 
begonnen behooren aan Burgemeester en Wet
houders van Laren een of meer voldoend dui
delijke teekeningen te worden overgele~d, waar
uit door ingeschreven maten duideliJk b~jkt, 
waar de buizen met daarbij behoorende afslui
ters e.d. zullen komen te liggen. 

Deze teekeningen behoeven de goedkeuring 
van Burgemeester en Wethouders van Laren, 
a lvorens met de werkzaamheden wordt aan-
gevangen". · 

Onze Minister van Waterstaat is bela~t enz. 
(W. v. G.). 

28 Ji ei 1926. KONINKLIJK BESLUIT. 
W oonforens. 
In aanmerking genomen de afmetingen 

en de meubileerin", beslist de Kroon dat 
de enkele omstand'if1heid, dat het perceel 
niet tot nachtverbliJf is ingericht, daaraan 
het karakter van woning niet ontneemt. 

WrJ WILHELl\H A, ENZ. 

Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 
bet gemeentebestuur van Tubbergen tegen de 
l'itspraak van Ged. Sta.ten van Overijssel van 
'± November 1924, 2° Afdeeling n°. 9361/7179 
op de bezwaarschriften van G. Jannink te 
Enschede tegen den aanslag in de gemeente
lijke inkomstenbelasting over het belastingjaar 
l 922/23 en 1923/24 in de ll"emeentc Tubbergen; 

Den Raad van l:ltate, Afrleeling voor do Ge
schillen van Bestuur gehoord, advies van 
17 Juni 1925, n°. 489; 

Op de voordracht van Onzen :M:inister van 
Financiën van 27 Mei 1926, n°. 78, afd. Directe 
Belastingen ; 

0. dat G. Jannink te Enschede over de 
belastingjaren 1922/23 en 1923/24 als woon
forens in de plaatselijke inkomstenbelasting 
der gemeente 'rubberg,m is aangeslagen ; 

dat nadat hij tegen die aanslagen bezwaren 
bij Ged. Staten had ingebracht, laatstgemeld 
college bij besluit van 4 November 1924 de 
bestreden aanslagen heeft vernietigd, uit. over
weging dat art. 244a, 1 c lid der gewijzigde 
Gemeentewet in zoover afwijkt van art. 245 
zo<,als dit luiddP vóór de d11arin bij de wet van 
ao December 1920, S. 923 aangebrachte wijzi 
ging, dat thans voor het opleggen van een aan
slag als eisch wordt gesteld het meer dan 90 
malen nachtverblijf houden, t erwijl in art. 245 
(oud) gesproken wordt van meer dan 90 dagen 
verblijf houd en ; dat deze wijzigine:, voor zoo
ver door Ged. Staten kan worden nagegaan 
in het betrekkelijk wetsvoorschrift is aange
bracht, om den twijfel, welke voorheen bestond 
omtrent de vraag of een verblijf gedurende een 
gedeelte van een etmaal, bij de toepassing van 
dat wetsvoorschrift mede in aanmerking moest 
worden genomen, op te heffen, dat de aange
ba-alde wetsbepaling, behoudens eene redactie
wijziging van onderges bikt belang, overeen
stemt, met de betrekkelijke bepaling in art. 
245 (oud) der Gemeentewet; dat rle in art. 245 
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(oud) van de Gemeentewet voorkomende be
palingen betreffende de belastingplichtigheid 
als woonforens blijkens de destijds daartoe ge
geven toelichting moesten worden beschouwd 
in onderling aanvullend verband, in dier voege, 
dat het beschikbaar hou<len van eene gemeu
belde woning als een eenvoudig en stellig ken
teeken van een blijvend verband met de ge
meente kan worden aangemerkt, zoodat geen 
controle behoeft te worden gehouden of er 
wel een hepaald aantal dagen gebruik van werd 
gemaakt, doch dat, indien zoodanig kenteeken 
ontbrak, hPt aantal verblijfsdagen moest be
slissen ; dat door de wet van 30 December 1920, 
S. 92:{ geen wijziging is gekomen in de boven
aangegeven strekking van die wetsvoorachrif
ten ; dat derhalve naar het oordeel van Ged. 
Staten roet het oog op de aangehaalde wets
bepalingen in hun onderling verband, een aan
slag als woonforens op grond van het gedurende 
meer dan !lO dagen beschikbaar houden van 
eene gemeubileerde woning, slechts mag worden 
o_pgelegd, indien die woning bestemd en in$e
ncht is voor het houden van nachtverbliJf; 
dat, wat het onderhavige geval betreft, gebleken 
is, dat het aan de .V. Land- en Boschbouw
maatschappij "De Braamber.e" toebehoorende 
huis, gedurende de betrekkelijke belaRtingjaren 
niet ingericht was voor het houden van nacht
verblüf doch daarvan alleen gebruik werd ~e
maakt om daarin des daags te vertoeven ; ctat 
bedoeld huis mitsdien, naar het oordeel van Ged. 
Stat,eTJ niet kan worden aangemerkt a.ls eem, 
gemeubileerde woning in den zin van art. 244a 
der Gemeentewet, ; dat derhalve de adressant 
naar het oordeel van Ged. Staten niet in de 
termen valt voor oon aanslag a ls woonforenB ; 

dat het gemeent,ebestuur van Tubbergen in 
beroep ten aanzien van het belast-ingjaar 
1922/2:l aanvoert dat het huis in kwestie een 
groot !Ila.ssief gebouw is, aaTJge~lagen in de 
personeele belasting op eene huurwaarde van 
f 1200, het meubilair op f 1000; dat, wat de 
bestei:ni:ning en het ingericht zijn voor nacht
verblijf betreft, het al dan niet bestaan van die 
bestemming moet worden afgeleid uit den 
bouw en de indeeling van het huis, dat het huis 
twee Yerdiepingen heeft, waarvan de benedenste 
geheel ingedeeld en gebouwd is om daarin des 
daags te verblijven en de bovenste verdeeld is 
in !"enige kamers met linoleum belegd ; dat de 
ramen van spiegelglas en gordijntjes zijn voor
zien, zoodat het gebouw blijkbaar ingedeeld 
en gebouwd is voor het verblijf gedurende den 
nacht, hetgeen on niskenbaar aantoont dat 
men hier t e doen heeft me-.; een huis, dat be
stemd is om daarin niet alleen overdag, maar 
ook des nachts te verblijve'1 ; dat a.an die be
stemming en inrichting zoo voor dag- als voor 
nachtverL!jjf niet, afdoet dat mogelijk is dat 
in de op de verdieping gelegen slaapkamers 
voorloopig geen ledikanten met èeddegoed aan
wezig zijn ; dat een bezwaar van den aange
slagene t egen zijn aansla!! hierop is gegrond 
dat niet h~j zelf, maar eene Naamlooze Vennoot
schap de beschikking zou hebben gehad over 
het huis in kwestie en deze Naamlooze Vennoot-
chap a-an den aangeshgene welwillend zou 

hebben vergund, nu en dan van het hnis gel ruik 
te maken ; dat deze verdediging onmogelijk 
ei•n tig gemeend kan zijn; dat toch de Naam
loozc Vennoots~hn.p, welke eigenaresse iq van 
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het bedoelde huis, een kapitaal heeft groot 
f 100,000, waa.rvan f 98,000 111 handen 7.ijn van 
den aangeslagene en van zijne echtgenoote, 
terwijl de twee resteerende aandeelen in handen 
zijn van zijne kinderen en a ls commissarissen 
fungeeren de echtgenoote van de'l aangeslagene 
en een hunner kinderen ; dat daaruit volgt dat 
deze Naamlooze Vennoot~chap opgericht is 
enkel en alle"n als poging om van forensalen 
belastingplicht bevrijd te blijven ; 

dat voorts bij Ons is ingekomen een beroep
schrift van het gemeentebestuur van Tubbergen 
waarin verzocht wordt het aangevoerde be
treffende het belastingjaar 1922/23 alsook be
treffende het belastingjaar 1923/24 te be
schouwen; 

0. dat moet worden aanqenomen dat G. 
,Jannink in de gemeente Tubbergen gedurende 
meer dan 90 dagen van elk der belastingjaren 
1922/23 en 1923/24 voor zich of zijn gezin eene 
gemeubileerde woning in den zin van art. 244a 
4°. der Gemeentewet heeft beschikbaar ge-
houden; · 

dat, toch in aanmerking genomen de afme
tingen en de meubi.leering van dit perceel, de 
enkele omstandigheid dat het perceel niet tot 
nachtverblijf is ingericht daaraan het karakter 
van woning niet ontneemt ; 

dat evenmin aannemelijk is gemaakt dat de 
aangeslagene de beschikking zou missen over 
het perceel aangezien de Naamlooze Vennoot
schap welke eigenaresse is van het huis, een 
kapitaal heeft groot f 100,000 waarvan f 98,000 
toebehooren aan den aangeslagene en aan zijne 
echtgenoote, terwij l de twee overblijvende aan
deelen in handen zijn van zijne kinderen en de 
echtgenoote van den aangeslagene en een der 
kinderen commissarissen zijn ; 

Gezien de gewijzigde Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten van Overijssel van 4 November 
1924, 2• Afdeeling n°. 9361 /7179 de aanslagen 
van G. Jannink te Enschede over de belasting
jaren 1922/23 en 1923/24 als woonforens in de 
plaatselijke inkomstenbelasting der gemeente 
Tubbergen te handhaven. 

Onze Minister van Financiën is belast met de 
uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

Het Loo, den 28 Mei 1926. 
WILHELMTNA. 

De JJ1ini.~ter van Financiën. DE GEER. 
. (B.) 

28 Mei 1926. KONI~KLIJK BESLUIT. 
Hij, die in den loop van het belastingjaar 

in de forensaal gemeente hoofdvervlijf 
verkrijgt, kan alleen worden aangeslagen, 
ingeval hij te rekenen tot den datum van 
dat hoofdverblijf, meer dan 90 dagen in 
die forensaal gemeente aanwezig is geweest 
ter vervulling van eene betrekking. 

1926 

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

het gemeentebestuur van Zaandam tegen de 
uitspraak van Ged. Staten der provincie Noord
Holland op het bezwaarschrift tegen den aan
slag in de gemeentelijke inkomstenbelasting 
over het belastingjaar 1923/24 der gemeente 
Zaandam van J. A. Lotte, te Amsterdam, als 
forens; 

Den Raad van State, afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 24 
Maart 1926, n°. 198; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van 27 Mei 1926, n°. 78 afd. Directe 
Belastingen ; 

0. dat J. A. Lotte, destijds te Amsterdam 
over het belastingjaar 1923/24 als werkforens 
in de gemeente Zaandam is aangeslagen ; 

dat, nadat hij daartegen bij Ged. Staten van 
Noord-Holland bezwlar had gemaakt, dit 
college bij besluit van 24 Juni 1925, n°. 131 
den bestred en aanslag heeft vernietigd ; 

dat van dit besluit, het gemeentebestuur van 
Zaandam bij Ons in beroep is gekomen, aan
voerende dat de aangeslagene op l Mei 1923 in 
de gemeente Amst,erdam woonde, van 13 Juni 
1923 tot 23 Februari 1924 in de gemeente 
Zaandam als wagenmakersknecht werkzaam 
was, op 13 September 1923 in het bevolkings
register van Zaandam werd ingeschreven en 
op 26 Februari 1924 naar Eotterdam werd af
geschreven ; 

dat, de aanges!agene voor het belastingjaar 
1923/24 in de gemeente Amsterdam belasting
plichtig was wegens hoofdverblijf en eer~t in 
den loop van dat jaar hoofdverblijf in de ge
meente Zaandam verkreeg, alwaar hij deswege 
dus niet kon worden aangeslagen; dat de aan
geslagene op meer dan 90 dagen van het be
lastingjaar te Zaandam aanwezig is $e,}'eest 
ter vervulling van eene betrekking en zijn aan
slag ten onre?hte door Ged. Staten is vernietigd ; 

O. dat bhJkens cle stukken J. A. Lotte ter
wijl hij in de gemeente Zaandam niet zijn hoofd
verblijf had, niet op meer dan 90 dagen van het 
belastingjaar 1923/24 in die gerreente is aan
wezig geweest tot_ vervulling van zijne be
trekking; 

dat de opgelegde aanslag dus in strijd i 
met art. 244a, onder 3°. der gewijzigd Gemeente
wet; 

dat Ged. Staten derhalve terecht den be
streden aanslag hebben vernietigd ; 

Gezien de gewijzigde Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Mini.ster van Financ;ën is belast met 

de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

Het Loo, den 28 Mei 1926. 
WILHELMINA. 

De Mini.çter van Financiën, DE GEER. 
(B.) 
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Academie ( Kon. Mil. ) Zie Onderwijs Militair. 
Ambtenaren. Zie Rijksambtenaren en werklieden. 
Arbeid. Arrest van den Roogen Raad. Art. 59 1 C 

.\rbeidsbesluit 1920 is niet verbindend, omdat 
de wetgever in art. 10 der Arbeidswet 1919 
kenlijk hier een algemeen geldenden re~el 
heeft gewild en niet een regeling afhankelijk 
van de inzichten der verschillende districts
hoofden, terwijl ten deze bezwaarlijk kan 
gesproken worden enkel van uitvoering van 
een voorschrift van de wet of een daaruit 
voortvloeienden algemeenen maatregel, omdat 
voorschriften omtrent de wijze van verwar
ming daarin niet zijn te vinden. - Concl. 
0. i\'[. : Art. 59 1 C houdt het voorschrift in, 
dat in t e koude winkels en apotheken, voor 
verwarming moet worden zorg gedragen. 
Met de uitvoering daarvan is het districts
hoofd belast doordien hem is opgedragen aan 
te geven, aan welke eischen die verwarming 
moet voldoen, wil de voorwaarde voor ver
vuld en verwezenlijkt mogen worden gehou
den. 25 Jan. 

- Besluit tot wijziging van het Werktijden
besluit voor fabrieken of werkplaatsen 1923. 

S. 38. 4 Mrt. 
- Id. S. 337. 18 Sept. 
- Bekendmaking tekst van dit besluit. 

S. 359. 16 Oct. 
- Besluit tot wijziging van het Rusttijden• 

en Arbeidslijstenbesluit voor fabri"!ken en 
werkplaatsen 1923. S. 39. 4 Mrt. 

- Arrest van den Hoogen Raad. Het eerste 
middel mist feitelijken grondslag. - De 
kenmerken, welke art. 2 der Arbeidswet 1919 
onder 1 voor een fabriek of werkplaats geeft, 
zijn wel voor alle deelen des Rijks dezelfde, 
doch noch dit, noch eenig ander artikel der 
wet geeft een kenmerk voor hetgeen moet 
worden verstaan onder "tot verkoop geschikt 
of meer geschikt maken van een waar", dit 
staat dus ter vrije beoordeeling van den 
rechter, die zonder strijd met de wet hierbij 
op het P.laatseliik gebruik mag letten. - Uit 
de bew1jsmidde1en kon worden afgeleid, dat 
de ruimte, waarin het vleesch werd uitge
beend, een werkplaats was in den zin der wet, 
nu deze behelzen, dat daarin voor den ver
koop vleesch, dat te Haarlem in den winkel 
van requirant bijna uitsluitend ontbeend 
besteld wordt, placht ontbeend te worden. 

29 Mrt. 
- Arrest van den Hoogen Raad. Erwten

schoonderij valt onder de algemeene om
schrijving van "arbeid", art. l sub 2a der 
Arbeidswet ; de daarin gegeven opsomming; 
door "zooals" voorafgegaan, houdt slechts 

voorbeelden in. - De enkele overweging, 
dat het schoonen der erwten diende "om de 
erwten te bewaren", rechtvaardigt nog niet 
de conclusie, dat zij "tevens diende om ze 
tot gebruik of verkoop geschikt of meer 
geschikt te maken." - Anders Concl. 0. M. 

20 Dec. 
- Zie ook : Tractat.en. 
Arbitrage. Zie Tractat,en. 
Armwezen. Koninklijk besluit. Al staat vast 

dat door of vanwege B. en W. aan een arm
lastige gehuwde vrouw de noodige gelde~ voor 
hare vérhuizing naar een andere gemeente en 
een gedeelte der huurpenningen voor eene in 
die gemeente te betrekken woning zijn ver
schaft, kan dit in casu niet worden beschouwd 
als afschuiving, aangezien aan deze steun
verleening geen andere strekking kan worden 
toegekend dan om de vrouw in de gelegenheid 
te stellen, weder met haar echtgenoot, die 
naar de andere gemeente was uitgewezen 
samen te wonen, wa9,rtoe zij zelf den wensch 
had geuit. 20 Jan. 

- Koninklijk besluit. Het begrip "woonplaats" 
sluit zoowel uit historisch als uit taalkundig 
oogpunt in zich het aanwezig zijn van een 
woning. In het algemeen houdt derhalve 
domicile in een gemeente op, zoodra een 
woning ontbreekt, tenzij er zich omstandig
heden ten opzichte van het hoofdverblijf 
voordoen, waardoor de band met die gemeente 
niet wordt verbroken. 13 Mrt. 

- Besluit tot nadere wijziging van het K. B. 
van 18 Juli 1912, S. 264, tot uitvoering van 
de artt. 13, 16. 23, 48, 4!), 50 en 56 der Armen
wet. S. 322. l Sept. 

- Koninklijk Besluit. Verloskundige armen
praktijk. Toepassing artt. 34 en 35 der 
Armenwet. De vraag of de verloskundige 
armenpraktijk zal worden opgedragen aan 
een geneeskundige dan wel aan een vroed
vrouw is aan het oordeel van den gemeent;e
raad overgelaten. Art. 35 geeft den genees
kundigen Inspecteur van de volksgezondheid 
niet de bevoegdheid tegen de hierbedoelde 
beslissing van den Raad bij Ged. Staten 
bezwaren in te brengen. 5 Sept. 

Besluit tot beslissing van het geschil over de 
woonplaats van de armlastige krankzinnige 
D. Thomas, Weduwe Oostdam. 

S. 330. 13 Sept. 
- Beschikking van den Hoogen Raad. De 

beslissing van het Armbestuur, dat aan een 
behoeftige, als bedoeld in art. 28, onder
steuning zal worden verschaft, is weliswaar 
onaantastbaar, doch dit neemt niet weg, dat, 
indien het Armbestuur voor de onderhouds-
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kosten verhaal zoekt op hem, die ingevolge 
.de wet tot des ondersteunenden onderhoud 
gehouden zijn, dit Bestuur bij ontkentenis 
zal hebben te bewijzen,· dat alle vereischten, 
door de wet voor de beweerde gehoudenheid 
tot onderhoud gesteld, dus o. m. het ver
eischte van "behoeftig zijn" , a-anwezig zijn. 

7 Oct. 
- Beschikking van den Hoogen Raad. In de 

artt. 32 volgg. der Krankzinnigenwet is 
slechts gedoeld op hier te lande gelegen 
krankzinnigengestichten. Slechts bij deze 
opvatting is de competentieregeling van 
art. 33 volledig. 4 Nov. 

- Rondschrijven van den Minister van Binnen
landsche Zaken en Landbouw aan de Ge
meentebesturen betreffende : de lijst van 
instellingen van weldadigheid. 3 DtP-. 

- Zie ook : Krankzinnigen en idioten. 
Auteursrecht. Zie lndustrieele eigend01n. 
Automobielen. Zie Motorrijtuigen, enz. 
Azijn. Zie Warenwet. 
Begraafplaatsen. Koninklijk besluit. Indien, 

na weigering door B. en W. van vergunning 
tot het aanleggen van een bijzondere begraaf
plaats, het betrokken kerkbestuur zich richt 
tot Ged. Staten en daarbij voor het aanleggen 
der begraafplaats een andere plaats heeft 
aangewezen dan die welke bij de tot B. en W. 
gerichte aanvrage was aangewezen, moet 
dat bestuur geacht worden bij Ged. Staten 
geen bezwaren tegen de beslissing van B. en 
W., doch een nieuwe zelfstandige aanvrage 
tot het aanleggen van een begraafplaats te 
hebben ingediend. Op zoodanige aanvrage 
mogen Ged. Staten geen beschikking, de 
hoofdzaak betreffend, nemen. 3 Febr. 

- Koninklijk besluit. Begraven. (Wet op het 
begraven van lijken enz.) Toepassing art. 16, 
3° lid. Recht van beroep. Dit komt alleen toe 
aan hem, die het verlof tot oprichting van 
het gebouw heeft gevraagd. 31 Mrt. 

Begrootingen en Rekeningen. Wetten tot ver
hoo"ing, wijziging enz. van de volgende 
hoofdstukken der Staatsbegrooting voor 1925. 

I. S. 422 27 Dec. 
II. 424 27 Dec. 
III. 278 31 Juli 
IV. 433 28 Dec. 

VA. 

VI. 
VIIA. 
VUB. 
VIII. 

IX. 
x. 
XI. 

477 30 Dec. 
242 30 Juli 

452 30 Dec. 
181 10 Juni 
456 30 Dec. 
466 30 Dec. 
426 27 Dec. 
462 30 Dec. 

97 29 April 
470 30 Dec. 
459 30 Dec. 
445 28 Dec. 
131 21 Mei 
467 30 Dec. 

- Wetten tot vaststelling van de volgende 
hoofdstukken der Staatsbegrooting voor 1926. 

I. S. 76 28 April 
Il. 77 28 April 
III. 86 28 April 
IV. 89 29 l pril 
V. 98 29 April 
VA. 91 29 Apri l 
VI. 108 29 April 

VIIA. 78 28 April 
VUB. 79 28 April 
VIII. 93 29 April 
IX. 102 • 29 April 
X . 90 29 April 
XI. 92 29 April . 
XII. 80 28 April 

- Wetten tot verhooging, wijziging enz. van 
de volgende hoofdstukken der Staatsbegroo
ting voor 1926. 

v. 
VI. 
VIIA. 
VIIB. 

S. 435 28 Dec. 
26ï 31 Juli 
215 28 Juni 
255 31 Juli 
258 31 Juli 
421 27 Dec. 

VIII. 4 71 30 Dec. 
IX. 273 31 Juli 
X. 270 31 Juli 
IX. 446 28 Dec. 

- Wetten tot vaststelling van de volgende 
hoofdstukken der Staatsbegroot.ing voor 1927. 

I. S. 408 27 Dec. 
VIIA. 409 27 Dec. 
XII. 410 27 Dec. 

- Wet tot aanw1Jzmg van de middelen ter 
goedmaking van de uitgaven, begrepen in 
de Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1926. 

S. 81. 28 April 
- Wet tot wijzigin~ der wet van 28 April 1926, 

S. 81, tot aanwiJzing van de middelen ter 
goedmaking van de uitgaven, begrepen in 
de Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1926 

S. 218. 28 Juni 
- Wet tot aanwijzing van de middelen ter 

goedmaking van de uitgaven, begrepen in 
de Staatsbegrooting voor het dienstjaa.r 1927. 

S. 411. 27 Dec. 
- Wet tot vaststelling van de begrootin;l van 

uitgaven ten behoeve van de voltooiing Yan 
het vestingstelsel, dienst 1926. S. 94. 29 Ap1il 

- Wet,, houdende wijziging van de begrooting 
van uitgaven ten behoeve van de voltooiing 
van het Vest.ingstelsel , dienst 1926. 

S. 472. 30 Dec. 
- Wet tot vaststelling van de begrooting van 

inkomsten en uitgaven van het "Fonds ter 
verbetering van de Kustverdediging", dienst 
1926. S. 95. 29 April 

- Wet t,ot vastst,elling v?n de begrooting van 
inkomsten en uitgaven van het Staatsbedrijf 
der Algemeene Landsdrukkerij voor het 
dienstjaar Hl26. S. 99. 29 April 

- Idem voor 1927. S. 438. 28 Dec. 
- Wet tot wijziging en verhooging van de be-

grooting van inkomsten en uitgaven van het 
Staatsbedrijf der Artillerie-Inrichtingen voor 
het dienstjaar 1925. S. 180. 10 Juni 

- Wet tot vaststelling van de begrooting van 
inkomsten en uitgaven V'an het Staatsbedrijf 
der A.rtillerie-inrichtingen voor het dienst 
jaar 1926 en nadere regeling der afschrijvingen 
van de bezittingen van dat bedrijf en van 
de aan 's Rijks middelen uit te kceren rente. 

S. 96. 29 April 
- Wet tot wijziging van de Wet tot regeling 

van de inkomsten en uitgaven van het Staats
muntbedrijf voor het dienstjaar 1925. 

S. 208. 26 Juni 
- Wet tot regeling van de inkomsten en uit

gaven van het Staatsmuntbedrijf voor het 
dienstjaar 1926. S. 130. 21 Mei 

• 
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- Idem voor 1927. S. 419. 27 Dec. 
- Wet, houdende regeling van de inkomsten 

en uitgaven van de Posterijen, de Telegrafie 
eii TeleJonie voor het dienstjaar Hl26. 

S. 103. 29 April 
- Besluit, houriende aanwijzing van over

schotten op de begrooting van uitgaven van 
de Posterijen, de Telegrafie en Telefonie voor 
het dienstjaar 1925, welke worden toegevoegd 
aan de begrooting van uitga.ven voor het 
dienstjaar 1926. S. 341. 25 Sepi;. 

- Wet tot vaststelling van de begrooting van 
inkomsten en uitgaven van het Staatsvis
schershavenbedrijf te IJmuiden voor hèt 
dienstjaar 1926 en nadere regeling van de 
uitkeering aan 's Rijks middelen wetens 
r ente van kapitalen uit 's Rijksschat kist 
aan dat bedrijf verstrekt. S. 107. 29 April 

- Wet tot w1jziging van de begrooting van 
uitgaven van het Zuiderzeefonds voor het 
dienstjaar 1925. S. 460. 30 Dec. 

- Wet tm, vasts~elling van de begrooting van 
inkomsten en uitgaven van het Zuiderzee
fonds voor het dienstjaar 1926. 

S. 106. 29 Jan. 
- Wet tot wijziging van de begrooting van 

inkomsten en uitgaven van het Zuiderzee
fonds voor het dienstjaar 1926. 

S. 272. 31 Juli 
- Wet, houdende vast~telling van de begroo

ting van inkomsten en uitgaven van het 
Bouwfonds voor de Departementen van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw en van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschap_i)en voor 
het dienstjaar 1925. S. 182. 10 Juni 

- Idem voor 1926. S. 440. 28 Dec. 
- Wet tot wijziging van de begroot-ing van 

uitgaven van het Leeningfonds 1914 voJr het 
dienstjaar 1925. S. 461. 30 Der. 

~ Wet tot vaststelling van de begrooting van 
inkoms~en en uitgaven van het Leeningfonds 
1914 voor het dienstjaar 1926. 

S. 82. 28 April 
- Alsvoren tot wijziging voor 1926. 

S. 2l 6. 28 Juni. 
- Alsvoren tot vaststelling voor 1927. 

S. 420. 27 Dec. 
- Wet tot aanvulling en wijziging van de 

begrooting van uitgaven van het Algemeen 
Burgerlijk Pensioenfonds voor het dienst
jaar 1925. S. 463. 30 Dec. 

- Wet tot regeling van de ontvangsten en 
uitgaven van het Albemeen Burgerlijk Pen
sioenfonds voor het jaar 1926. 

S. 84. 28 April 
- Idem voor 1927. S. 425. 27 Dec. 
- Wet tot vaststelling van de begrooting ,an 

uitgaven van het Fonds voor de uitvoering 
van de Tiendwet 1907, S. 222, voor het 
dienstjaar 1926. S. 83. 28 April 

- Idem voor 1927. S. 423. 27 Dec. 
- Wet, houdende definitieve vaststelling van 

het slot der rekening van uitgaven en ont
vangsten van Nederlandsch-lndië voor het 
dienstjaar 1921. S. 132. 21 i\Iei. 

- Wet, houden,de nadere wijziging van de 
begrooting van Nederlimdsch-Indië voor het 
dienstjaar 1924. S. 261. 31 Juli 

- Alsvoren. S. 262. 31 Juli 
- Alsvoren. S. 263. 31 Juli 
- Wet, houdende wijziging en aanvulling van 

het Ilde hoofdstuk der begrooting van uit-

gaven van Nederlandsch-Jndië voor het 
dienstjaar 1925. S. 260. 31 Juli 

- Be•luit tot af- en overschrijving van · het 
Iste hoofdstuk op het Ilde hoofdstuk der 
begrooting van uitgaven van Nederlandsch
lndië voor het dienstjaar 1925 en omgekeerd. 

S. 386. 26 Nov. 
- Wet, houdende definitieve vaststelling van 

de begrooting van Nederlandsch-Indië voor 
het dienstjaar 1926. (Hoofdstuk I. Uitgaven 
in Nederland). S. 219. 28 Juni 

- Wet, houdende definitieve vaststelling van 
de begrooting van Nederlandsch Indië voor 
het dienstjaar 1926. (Hoofdstuk II. Uitgaven 
in ederlandsoh-Indië). S. 220. 28 Juni 

- Wet, houdende wijziging van de begrooting 
van N ederlandsch-Indië voor het dienstjaar 
1926. S. 264. 31 Juli 

- Alsvoren. S. 265. 31 Juli 
- Alsvoren. 8. 266. 31 Juli 
- Wet, houdende definitieve aanwijzing van 

de middelen tot goedmaking van de uitgaven 
begrepen in de begrooting van Nederlandsch
Indië voor het dienstjaar 1926. (Hoofdstuk I. 
Middelen in ~ederland). S. 221. 28 Juni 

- Wet, houdende definitieve aanwijzing van 
de middelen tot goedmaking van de uitgaven 
begrepen in de begrooting van Nederlandsch 
Indië voor het dienstjaar 1926. (Hoofdstuk II 
Middelen in Nederlandsch-Indië) . 

S. 222. 28 Juni 
- Wet, houdende voorziening in de behoefte 

aan kasgeld voor den Indischen dienst hier 
te lande gedurende het jaar 1927. 

S. 469. 30 Dec. 
- Wet tot vaststelling van het slot de~ rekening 

van de koloniale uitgaven en ontvang ten 
voor Suriname over het dienstjaar 1922. 

S. 447. 28 Dec. 
- Wet, houdende wijziging van de Rurinaam

sche begrooting voor het dienstjaar 1924. 
S. 133. 21 i\Iei 

- Wet, houdende vaststelling van de Suri
naamsche begrooting voor het dienstjaar 
1926. S. 167. 10 Juni 

- Wet, houdende vaststelling van het lot 
der rekening van de kolonia le uitgaven en 
ontvangsten voor Curaçao over het dienst
jaar 1923. S. 448. 28 Dec. 

- Wet, houdende wijziging van de Cura
çaosche begrooting voor het dienstjaar 1924. 

S. 134. 21 ll!ei 
- We•, houdende v11,ststelling van de koloniale 

huishoudelijke begrooting van Curaçao voor 
het dienstjaar 1926. S. 168. 10 Juni 

Belastingen (Gemeentelijke). Zie Gemeente
bestuur. 

Belastingen (Rijks Dir. ) Wet, tot wijziging 
van, verschillende wet,sbepalingen in ver
band met de wet van 22 December 1924, 
Staatsblad n°. 573 (zeerecht). 

s. 171. 10 Juni. 
- Wet, houdende bepalingen ter voorkoming 

van dubbele belasting voor zooveel betreft 
het scheepvaartbedrijf. S. 209. 26 Juni 

- Wet, houdende eene regeling met betrekking 
tot het overschrijden van in belastingwetten 
gestelde termijnen. S. 227. . 28 Juni. 

- Rondschrijven van den Minister van Binnen
landsche Zaken en L~dbouw aan H eeren 
Ged. Staten der onderscheidene provinciën, 
betreffende gemeente-financiën. 19 Juli . 
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- Resolutie van den Minister van Financiën 

houdende voorschriften ter uitvoering van de 
wet van 28 Juni 1926, Staatsblad 227. 

21 Juli. 
- Wet, houdende wijziging van de wet van 

22 Mei 1845, S. 22, op de invordering van 
's Rijks directe belastingen. S. 256. 31 Juli. 

- Besluit tot bekendmaking van den tekst der 
Wet op de Invordering van 's Rijks Directe 
Belastingen van 22 Mei 1845, S. 22, zooals zij 
bij latere wetten is gewijzigd en aangevuld. 

S . 334. 17 Sept. 
Besluit houdende ·voorschriften ter voor

koming van dubbele belasting van winsten 
uit het scheepvaartbedrijf aansluitendeaande 
desbetreffende bepalingen voorkomende in de 
wetgeving van de Vereenigde Staten van 
Amerika. S. 347. 1 Oct. 

- Rondschrijven van den Jllinister van Binnen
landsche Z~ken ~n Landbouw aan de Ge 
meentebesturen, betreffende uitvoering wet 
van 28 Juni 1926, S. 227. (Overschrijding van 
in 'belastingwett,en gestelde termijnen). 

4 Oct. 
- Wet, tot wijziging van de artikelen 33 en 

35ter der Leeningwet 1914, S. 612, waarvan 
de gewijzigde tekst is bekend gemaakt bij 
Koninklijk besluit van 6 Augustus 1920 
(Stbl. n°. 688). S. 431. 28 Dec. 

Zie ook: Dividend- en tantièmebelasting. 
,, Grondbelasting. 
,, Inkomstenbelasting. 

,, ,, Vermogensbelasting. 
,, ,, Verdedigingsbelasting 11. 

Belemmeringenwet. Koninklijk besluit. Artt. 
3 en 4 der Belemmeringenwet. - De ge
meente Laren (N.-H.) contra het Provinciaal 
Waterleidingbedrijf van Noordholland. 

(bladz. 985.) 25 Febr. 
Bier. Zie : Warenwet. 
Bioscoopwet. Wet tot bestrijding van de 

zedelijke en maatschappelijke gevaren van 
de bioscoop. S. 118. 14 Mei. 

Boter en Margarine. Beschikking van den 
Minister van Binnenlandsche Zaken en Land
bouw houdende uitvoering van de Boterwet. 

15 Mrt. 
- Beschikking van den Minister van Binnen

landsche Zaken en Landbouw tot wijziging 
van de beschikking van 29 Juli 1902 hou
dende uitvoering van de Boterwet. 7 Oct. 

Burgerlijke Rechtsvordering. Wet, tot wijzi 
ging van verschillende wetsbepalingen in 
verband met de wet van 22 December 1924, 
S. 573 (zeerecht). S. 171. 10 Juni 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 
S~aatsblad van de te 's-Gravenhage getee
kende Protocollen van 28 November 1923 
en van 4 Juli 1924, betreffende de toetreding 
van Staten, welke niet vertegenwoordigd zijn 
geweest op de in 1900 en 1904 te 's-Graven
hage gehouden Conferenties nopens Inter
nationaal Privaatrecht, tot de Verdragen van 
12 Juni 1902, betreffende het huwelijk, de 
echtscheiding en de voogdij (Staatsblad 1904, 
n°. 12] ), alsmede tot de Verdra$en van 17 
Juli 1905, betreffende de burgerlijke rechts
vordering (Staatsblad 1909, v 0 • 120), de ge
volgen van het huwelijk en de curateele 
(Staatsblad 1912, nos. 285 en 286), (Staats
blad 1924, nos. 328, 329, 331, 330 en 332, 
en Staatsblad 1925, n°. 117). S. 205. 18 Jnui 

- Zie ook : Tractaten. 
Burgerlijke Stand. Arrest van den Hoogen 

Raad. Weigering door de Rechtbank van 
de genoegzaamverklaring der stukken (art. 
129 B. W.), nu de curator en de toez. curator 
geen toestemming tot het aangaan van het 
huwelijk hebben verleend. Vernietiging dier 
beschikking in het belang der wet. Geschie
denis. 15 April 

Burgerlijk Wetboek. Arrest van den Hoogen 
Raad. Weigering door de Rechtbank van de 
genoegzaamverklaring der stukken (art. 129 
B. vV.), nu de curator en de toez. curator 
geen toestemming tot he~ aangaan van het 
huwelijk hebben verleend. Vernietiging dier 
beschikking in het belang der wet. Geschie
denis. 15 April. 

- Wet tot wijziging van verschillende wets
bepalingen in verband met de wet van 
22 December 1924, Staatsblad n°. 573 (zee
recht). S. 171. 10 Juni. 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van de te 's-Gravenhage geteeken
de Protocollen van 28 November 1923 en 
van 4 Juli 1924, betreffende de toetreding 
van Staten, welke niet vertegenwoordigd 
zijn geweest op de in 1900 en 1904 te 's-Gra
venhage gehouden Conferenties nopens Inter
nationaal Privaatrecht, tot de Verdragen van 
12 Juni 1902, betreffende het huwelijk, de 
echtscheiding en de voogdij (Staatsbladl904, 
n°. 121), alsmede tot de Verdugen van 
17 Juli 1905, betreffende d1, burgerlijke 
rechtsvordering (Staatsblad 1909, n°. 120), 
de gevolgen van het 'b.uwelijk en de cur!1teele 
(Staatsblad 1912, nos. 285 en ?86), (Staats
blad 1924, nos. 328, 329, 331, 330 en 332, 
en Staatsblad 1925, n°. 117). 

S. 205. 18 Juni. 
Zie ook : Trai:taten. 

Cacao en Chocolade. Zie Warenwet. 
Certillcaten van oorsprong. Uittreksel uit 

Rondschrijven van den Minister van Binnen
landsche Zaken en Landbouw aan Heeren 
Commissarissen der Koningin in de onder
scheidene provinciën, betreffende certificaten 
van oorsprong. 26 i\1rt. 

Cheque- en Girodienst. Zie Posterijen. 
Commissiën. Zie .Reis- en verblijfkosten. 
Consulaten. Besluit ter uitvoering van de 

artikelen 1, 6a en lla der Consulaire Wet. 
S. 384. 19 Nov. 

Zie ook : Tractaten. 
Coöperatieve vereenigingen. Arrest van den 

Hoogen Raad. Liquidatie (besluit van 16 Juli 
1920) van den Nederl. Coöp. Rietbond. 
Verrekening van voorschotten en opbrengst 
van geleverd matriet,· betreffende een op 
31 December 1920 uitgetreden lid. Vast
stelling van den verrekeningsprijs voor 1919 • 
en 1920 bij besluit van 16 December 1921. -
De beslissing, of een besluit der ledenver
gadering na het intreden harer liquidatie 
genomen is een -liquidatiebesluit, is feitelijk, 
evenals de beslissing dat de bij het intreden 
der liquidatie nog hangende en loopende 
zaken "op de wijze bij art. 6 der Statuten, 
handelende over ontbinding, geliquideerd · 
worden." - Zoowel de thans geldende wet 
als haar voorgansgter laten aan de vereeni
gingen vrijheid om de wijze harer liquidatie 
te regelen zooals zij goed oordeelen. - Dat 

63 
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in de cassatiemiddelen bepalingen der oude 
wet en niet die der thans geldende wet zijn 
aanaehaald, kan slechts dan ca satie ver
hinderen, wanneer de beslissing op laatst
bedoelde bepalingen steunt, hetgeen in deze 
zaak niet het geval is. - Hof : Het uit
getreden lid bleef, volgens art. 5 der Statuten, 
nog één jaar na zijn uittreden aansprakelijk. 
In dien tijd kon de ledenvergadering voor 
hem bindende besluiten betreffende de liqui
datie nemen. Als een zoodanig liquidatie
besluit kan gelden het besluit tot vaststelling 
van den verrekeningsprijs over 1920 van het 
aan den bond geleverd riet. Betreffende 1919 
kan dat besluit niet gelden. (Door H. R. 
niet beslist, omdat, eischer daartegen opkwam 
met een in cassatie ontoelaatbaar nieuw 
feitelijk verweer. Anders Concl. Proc.-Gen.) 

8 April. 
- Arrest van den Hoogen Raad. Bevoegdheid 

a.lg. ledenvergadering tot heffing van een 
omslag van de leden. Verweer van een lid 
tegen de vordering van zulk een omslag op 
grond van strijd met art. 1374 B . W. en 
op grond dat hij tot bedoelde wijziging, 
waarmede hij zich niet kan vereenigen, niet 
heeft medegewerkt. - Rechtbank : De vor
dering is. niet-ontvankelijk. Volgens ä e 
statutenwijziging zou de ledenvergadering de 
vrijheid hebben om in strijd met art. 19 
der wet van 1876 en in strijd met de oorspr. 
Statutenbepaling de gelijkheid van aanspra
kelijkheid van leden en (een deel der) oud
leden) te v rbreken. Dit is geen wijze van 
uitvoering der Statuten naar redelijkheid en 
billijkheid. - Hof : Tegenover die leden, die 
niet tot de wijziging hebben medegewerkt en 
evenmin op andere wijze hunne goedkeuring 
daaraan hebben gehecht, voldoet de Statuten
wijziging niet aan de voor het tenuitvoer
hrengen van overeenkomsten gevorderde 
redelijk- en billijkheid. (Zie nader het arrest, 
Red.). - Hooge Raad: de toepassing der 
nieuwe Statutenbepaling zou, volgens 's Hofs 
oordeel, slechts onder bepaalde omstandig
heden onredelijk en onbillijk zijn, in het bij
zonder indien daardoor oud-leden, bij liqui
datie, nog voor een mogelijk tekort aanspra
kelijk, ten koste van de leden van die aan
sprakelijkheid zouden worden ontheven. 
Zoodanige mogelijkheid alleen is echter niet 
voldoende om aan t e nemen dat een besluit 
tot Statutenwijziging is in strijd met art. 1374 
B. W. Voor alles zou moeten blijken dat de 
leden der vereeniging door de heffing van den 
omslag en zijn evenbedoeld gevolg, in strijd 
met de goede trouw, onredelijk en onbillijk 
worden belast. - Anders Concl. Proc.-Gen. 
Noyon. 2 Dec. 

Curaçao. Besluit tot nadere wijziging van de 
bepalingen ter uitvoering van de Neder
landsch-Indische, Surinaamsche en Curaçao
sche Comptabiliteitswetten, voor zooveel de 
ontvangsten en uitgaven in Nederland betraft 
S. 1918 n°. 520 en 1921 n°. 45, junctis 1920 
n°. 833, 1921 n°. 1162 en 1922 n°. 680). 

S. 305. 16 Aug. 
- Besluit tot bekendmaking van den tekst 

van het K. B. van 2 Februari 1911, S. 41, 
houdende bepalingen ter uitvoering van de 
Surinaamsche en Curaçaosche Comptabili
teits,1·etten (Stbl. 1910 nos. 315 en 316), 

voor zooveel de ontvangsten en uitgaven in 
Nederland betreft. S. 361. 18 Oct. 

- Besluit tot toepasselijk verklaring van het 
,,Diensttijdpen5ioenreglement voor onder
officieren", vastgesteld bij Koninklijk besluit 
van ;il December 1926 (Nederlandsch Staats
blad n°. 392), op de onderofficieren van de 
troepen in Suriname en Curaçao. 

S. 394. 2 Dec. 
- Zie ook Begrootinge11 en Rekeningen. 

,, ,, Wapen.en en munitie. 
Curateele. Arrest van den Hoogen Raad. 

Weigering door den Rechtbank van de 
genoegzaamverklaring der stukken (art. 129 
B. W.), nu de curator en de toez. curator 
geen toestemming tot het aangaan van het 
huwelijk hebben verleend. Vernietiging dier 
beschikking in het belang der wet. Geschie
denis. 15 April. 
Zie ook : Tractaten. 

Dienstplicht. Zie Militaire Zaken. 
Distributiewet. Zie Volksvoeding. . 
Dividlind-0 en Tantièmebelasting. lioninkJjjk 
. besluit. Dividend- en tantièmebelasting. -

Toepassing -van art. 14 der wet op de divi
. dend- en tantièmebelasting; gemeente van 
. aan.slag. 18 Sept. 

- Wet, houdende wijziging der wet van 26 Juli 
1918 (Staatsblad n°. 502), zooals die nader 
is gewijzigd, houdende vaststelling van 
regelen voor de heffing van opcenten ten 
behoeve der gemeenten op de dividend- en 
tantièmebelasting. S. 427. 27 Dec. 

Domeinen. Wet, houdende goedkeuring van 
den onderhandschen verkoop aan het Kerk
bestuur van de Auxiliaire K erk van den 
H . Vincentius à Paolo te Brunssum-Rumpen 
van de perceelen kadastraal bekend gemeente 
Brunssum, Sectie B, nos. 2297 en 2299, te 
zamen groot 59,95 aren. S. 129. 21 Mei. 

- Wet, houdende goedkeuring van den onder
handschen verkoop aan de gemeente Leeuwar
den van de aan het Blokhuisplein te Leeuwar
den gelegen oppervlakte, kadastraal bekend 
a ldaar, _sectie B, nummer 3161. 

S. 259. 31 Juli. 
- Wet, houdende goedkeuring van den verkoop 

van eenige perceelen grond te Gouda aan de 
gemeente Gouda. S. 418. 27 Dec. 

- Wet, houdende goedkeuring van de ruiling 
van Staatsgrond te Brunssum met L. H. 
Kusters aldaar. S. 428. 27 Dec. 

- Wet, houdende goedkeuring van de onder
handsche ruiling van gronden onder Grave 
met het zedelijk lichaam "Het Burgerlijk 
Armbestuur, het St. Catharina's Gasthuis en 
Weezenfonds en het Succursaal St. Elisabeth 
te Grave", ten behoeve van de Maaskana
Jisatiewerken. S. 465. 30 Dec. 

Drankwet. Zie Sterke drank. . 
Drinkwaterleiding. Wet tot intrekking van 

de wet van 13 Juli 1914, S. 307, tot toe
zegging van rentelooze voorschotten aan de 
gemeente Coevorden ten behoeve van het 
gemeentelijk waterleidingbedrijf 

S. 128. 21 Mei. 
Eereteekenen. Zie Onderscheidingsteekens. 
Enquêtewet. Wet tot intrekking van ver-

schi lende crisiswetten. S. 248. 30 Juli. 
Fabrieken. Zie Hinderwet. 
Fabrieks- en handelsmerken . Zie lndustrieele 

en 1 ntellectueele eigendom. 
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Faillissementswet. Besluit, houdende voor
schriften ter uitvoering van artikel 6 der 
Faillissementswet, zooals dit artikel luidt, 
na de laatsteltik daarin gebrachte wijziging. 

S. 14. 27 Jan. 
- Wet, tot wijziging van verschillende wets

bepalingen in verband met de wet van 22 
December 1924, Staatsblad n°. ö73 (zeerecht). 

S. 171. 10 Juni. 
-- Wet tot intrekking van verschillende crisis-

wetten. S. 248. 30 Juli. 
Financieele verhouding tusschen Rijk en 

Gemeente . Rondschrijven van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw 
aan Heeren Ged. Staten der provinciën 
Gelderland, Zeeland, Groningen en Drenthe, 
betreffende verrekening vorderingen, tusschen 
Rijk en Gemeenten. 4 Jan. 

- Rondschrijven van den Minister van Binnen
landsche Zaken en Landbouw aan Heeren 
Ged. Staten van de provinciën in het vorig 
nommer niet genoemd, betreffende verreke
ning vórderingen, tusschen Rijk en Gemeen
ten. 4 Jan. 

Fondsen. Zie Begrootingen en Rekeningen. 
Forensenbelasting. Zie Gemeentebestuur. 
Gedistilleerd. Wet tot heffing van belasting 

van propylalcohol en iso-propylalcohol. 
S. 179. 10 Juni. 

- Besluit, betreffende afwijking van artikel 
126bis, § 1, der wet van ?O Juni 1862 (Staats
blad. n°. 62) houdende bepalingen omtrent 
den accijns op het binnenlandsch gedistilleerd. 

' S. 382. 18 Nov. 
Geldleening. Zie Indië (Neder/.) 
- Zie Schuld. (Nation~le) 
Gemeentebestuur. Beschikking van den Hoo

gen Raad. De vraag of een agent van een 
levensverzekering-maatschappij anders dan 
in lobndienst geregeld in het bedrijf van die 
onderneming werkzaam is, is afhankelijk van 
de omstandigheden. - Waar daarnaar door 
den Raad van Beroep geen afdoend onder
zoek was ingesteld, wordt de uitspraak van 
den Raad van Beroep ambtshalve vernietigd, 
wegens schending van art. 16 der wet van 
19 Dec. 1914, S. 564, ten einde alsnog zulk een 
onderzoek in te stellen. 6 Jan. 

- Rondschrijven van den Minister van 
Financiën aan de Colleges van Ged. Staten in 
de onderscheidene provinciën, betreffende 
Gemeentelijke inkomstenbelasting. 8 Jan. 

- Rondschrijven van den Minister van 
Financiën aan de Colleges van· Ged. Staten 
in de onderscheidene provinciën, betreffende 
Forensenbelasting. (Beslissing door Ged. 
Staten of door de Kroon) 9 Jan. 

- Anest van den Hoogen Raad. De wet 
omschrijft niet den omvang van de taak van 
B. en W. de verordeningen van den Raad 
uit te voeren; derhalve ontzegt art. 134 
Gemeentewet den gemeentewetgever niet het 
recht zijne vorderingen zoo vast te stellen, 
dat hij het verleenen van vrijstelling aan 
zich zelf voorbehoudt. - Concl. 0. M. De hier 
door den gemeentewetgever aan zich zelven 
voorbehouden vrijstelling, wélke slechts kan 
geschieden voor de geheele gemeénte of voor 
sommige gedeelten daarvan, heeft niet het 
karakter van een daad van uitvoering, doch 
dat van een regeling der gemeentelijke huis
houding die aandenRaadtoekomt. 11 Jan. 

- ·Beschikking van den Hoogen Raad. Waar de 
Raad van Beroep vaststelde dat het hier 
betrof eene tijdelijke detacheering van een 
N ederlandsch zee-officier bij een in het buiten
land gelegen fabriek en aannam dat daardoor 
het verband met het Rijk niet verloren ging, 
kon het college daaruit afleiden dat deze 
officier het Rijk niet metterwoon verlaten had 
en trvens dat hij ondanks zijn tijdelijk ver
laten van de gemeente Helder, in verband 
met die detacheering, aldaar gedomicilieerd 
is gebleven. De omstandigheid, dat de be
doelde officier zich uit het bevolkingsregister 
der gemeente Helder had laten afschrijven 
en zich had laten i~chrijven in het bevol
kingsregister der gemeente in het buitenland 
alwaar hij gedetacheerd was, is ten deze niet 
van beteekenis geacht. · 13 Jan. 

- Koninklijk besluit. Terecht hebben Ged. 
Staten iemand niet als raadslid toegelaten, 
die ten tweeden male was aangewezen voor 
denzelfden zetel, waarvoor hij aanvankelijk 
bedankte. Art. 16a l• lid laatste volzin kan 
immers slechts toepassing vinden bij het latpr 
openvallen van een plaats in den Raad, 
waarvan in dit geval geen sprake is. 16 Jan. 

- Besluit tot ongegrondverklaring van het 
beroep ingesteld door den Raad der gemeente 
Zaandijk tegen het besluit van Ged. Staten 
van Noordholland van 3 Juni 1925, n°. 31, 
waarbij goedkeüring is onthouden aan zijn 
besluit van 13 Mei t.v. tot wijziging der 
gemeentebegrooting voor het dienstjaar 1925. 

S. 8. 20 Jan. 
- Koninklijk besluit. Een raadsbesluit tot het 

aangaan van een conversieleening is niet 
voor goedkeuring vatbaar, indien de looptijd 
der nieuw te sluiten leening aanmerkelijk 
langer zou zijn dan die der af te lossen lee
ningen, zoodat het toekomstig geslacht langer 
zou worden bezwaard dan met een goed 
financieel beleid is overeen te brengen. 

20 Jan. 
- Koninklijk besluit. Forensenaanslag. Toe

passing van art. 244a, 3° der Gemeentewet 
ten aanzien van de functie van Directeur van 
een Toonkunstkoor. 22 Jan. 

- Arrest van den Hoogen Raad. Het betreft 
hier de verpachting van een aan de gemeente 
naar burgerlijk recht toebehoorend eigendom. 
De uitvoering dezer handeling wordt niet door 
de voorschriften van artt. 70 en 179a Ge
meentewet beheerscht. (De H. R. laat daar, 
of het geven van toestemming tot onder
verhuring is aan te merken als uitvoering der 
huurovereenkomst, Red.). - Door te be
slissen dat de toestemming tot onderverhuring 
moest worden gegeven bij, alt}wns moest 
berusten op een raadsbesluit, heeft het Hof 
genoemde artt. niet geschonden. - Uit de 
artt. 194e en 230 Gemeentewet kan niet 
volgen dat B. en W. zelfstandig bevoegd 
waren tot het toestemmen in de onder
verhuring. Cassatieberoep verworpen 
tegen het arrest, waarbij de vordering der 
gemeente tot ontbinding der overeenkomst 
was toegewezen. - Anders Concl. Adv.-Gen. 
met betoog dat de onderverhuring door de 
schriftelijke toestemming van B. en W. op 
geldige wijze werd gedekt. 22 J·an. 

- Beschikking van den Hoogen Raad. Een 
gemeenteverordening die, gelijk de verorde-
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ning op de zakelijke bela sting op het bedrijf ' 
der gemeente Vlissingen, als maatstaf voor 
de heffing aanneemt niet het gemiddeld 
aantal arbeiders over het jaar in het bedrijf 
werkzaam, doch afhankelijk doet zijn van het 
aantal arbeiders dat op den eersten dag van 
elke maand van het aan het belastingjaar 
voorafgaande kalenderjaar, voor zooverre op 
die data het bedrijf geheel of gedeeltelijk in 
werking was, is in strijd met art. 242e der• 
Gemeentewet en dus niet rechtsgeldig. -
Ambtshalve vernietiging van den aanslag. 

27 Jan . 
- Koninklijk besluit . Gemeentebelastingen. 

Gemeente van hoofdverblijf. - De Kroon 
neemt met Ged . taten aan dat de gemeente 
waar de aangeslagene dagelijks zijn zeer 
omvangrijke beroepsbezigheden ui toefende, 
een steeds voor onmiddellijke bewoning 
gereed huis t e zijner beschikking had en daar 
een groot gedeelte van het jaar met zijn gezin 
p lacht door t e brengen als hoofdverblijf moet 
worden aangemerkt. H et feit da t hij in het 
bevolkingsregister van eene andere gemeente 
stond ingeschreven doet daaraan geen afbreuk 

l Febr. 
- Koninklijk besluit. Woonforens. - Ver

nietiging van een door Ged. Staten gehand
haafden aanslag in een geval dat de aan
geslagene van zijn huurder wederom een 
gedeelte van het verhuurde huurt en dit 
gedeelte niet langer dan 90 dagen ter be
schikking heeft. 1 Febr. 

- Beschikking van den H oogen R aad. Be
voegdheid van den R aad van Beroep voor de 
Directe Belastingen en van Ged . Staten en 
van de Koningin om kennis t e nemen van 
geschillen omtrent de juistheid van een aan
slag in een gemeentelijke inkomstenbelasting. 
- Art. 265i der Gemeentewet moge bepalen, 
dat bezwaren betreffende de toepassing van 
art. 244a der Gemeentewet t er beslissing 
worden voorgelegd hetzij aan de Koningin, 
hetzij aan Ged. Staten, daarnaast schrijft 
art. 265e der Gemeentewet voor dat hoofd. 
stuk X der wet op de Inkomstenbelasting 
1914 van toepa sing is, dus ook ar t . 77 dier 
wet . - Waar de Raad van Beroep het 
beroepschrift van belanghebbende in dien zin 
heeft opgevat, dat het hier betrof de vraag 
of belanghebbende wel in eenige gemeente 
in Nederland woonplaats had en niet of hij 
in de eene dan wel in eene andere Neder
landsche gemeente woonde, was ar t. 265e 
en niet art. 265i toepasselij k. De in het 
middel verdedigde leer, dat de R aad van 
Beroep in zulk een geval niet bevoegd zou 
zijn om i'an het beroep kennis te nemen, is 
onjuist. 3 Febr. 

- Beschikking van den H oogen Raad. De in 
art. 265/ der Gemeentewet met betrekking t ot 
ontheffingen van een aanslag i n de plaatse
lijke inkomstenbelasting voorgeschreven over
eenkomstige toepassing van hoofdstuk XIII 
der Wet op de Inkomstenbelasting 1914 
brengt mede, da t bij overlij den van een zoo
genaamden werkforens, wanneer aan de in 
a rt. 94 der Wet op de In komstenbelasting 
gestelde vereischten is voldaan, ook van de 
gemeentelijke inkomstenbelasting (forensen
belasting) ontheffing kan worden verleend. 

3 Febr. 

- Beslui t tot schorsing van het besluit van 
den Raad der gemeente Sas van Gent, van 
23 J anuari 1926, strekkende t ot wijziging van 
het reglement van algemeene politie in de 
gemeente Sas van Gent, vastgesteld den 
14den Juli 1903 en gewijzigd den lOden 
Maar t 1910, den llden November 1916, den 
26sten Maart 1919 en den 29sten Augustus 
1919. S. 21. 10 Febr. 

- Besluit, houdende beschikking o~ het 
beroep van het gemeentebes tuur van Zwolle 
,n zake de aanslagen van J. \V. J. baron de 
Vos van Steenwijk te Zwollerkerspel in de 
plaatselij ke inkomstenbelasting der gemeente 
Zwolle a ls forens. S. 26. ll Febr. 

- Besluit , houdende beschikking op de 
beroepen van het gemeentebestuur v a n 
Zwolle in zake de aanslagen van P . D. Beer
sma t e IJsselmuiden en H . J . Jordens t e 
Deventer in de plaatselijke inkomsten
belasting der gemeente Zwolle als forens. 

S. 27. ll Febr. 
- Beschikking van den H oogen Raad. Wan

neer het eerste lid van art . 267 der Gemeente
wet bepaalt, dat de belastingverordening 
voorschriften kan inhouden omtrent de na
vordering van t e weinig geheven belasting, 
heeft deze wetsbepa ling niet de gemeente
lijke inkomstenbelasting op het oog. In het 
tweede lid van dit artikel t och heeft de wet 
de voorschriften op het stuk der navordering 
voor de rijksinkomstenbelasting bestaande op 
de plaatselijke inkomstenbelasting toepasse
lijk verklaard . Waar nu ar t. 82 der Wet op 
de Inkomstenbelasting 1914 in zekere 
gevallen navordering en art". 85 dier wet 
soms meervoudige verhooging gebiedend 
voorschrijft, heeft het enkele feit dat rijks
belasting wordt nagevorderd ook navordering 
van de plaatselijke inkomstenbelasting -
eventueel met de viervoudi"e verhooging -
t en ge.volge en geschiedt di t onafhankelijk 
van de omstandigheid of de gemeentelijke 
belastingverordening bepalingen omtrent na
vordering bevat. - De Raad had niet be
paaldelijk te overwegen waarom hij naast de 
viervoudige verhooging van de rijksbelasting 
ook die der gemeentelijke inkomstenbelasting 
gerechtvaardigd acht te, daar zulks uit de t en 
deze t oepasselijke wetsvoorschriften volgt. 

17 F ebr. 
- Koninklijk besluit. Waar het verblijf van 

den voormaligen Kroonprins van Duitsch
land in de gemeente Wieringen een gedwongen 
karakter droeg, kon hij niet gezegd worden 
aldaar belastingplichtig t e zijn krachtens 
ar t. 244a, eerste lid, sub 4° der Gemeentewet. 

19 Febr. 
- K oninklijk besluit. Ook wanneer iemands 

verhouding tot een vennootschap niet kan 
worden beschouwd als een dienstbetrekking, 
omdat van ondergeschiktheid geen sprake 
is, kan die verhouding t och zich voordoen als 
een betrekking in den zin van ar t . 244a, eerste 
lid, sub 3° der Gemeentewet. 19 Febr. 

- K oninklijk besluit . Aanslag als forens in 
verband met art. 244c der Gemeentewet. 
De Kroon handhaaft met vernietiging van de 
uitspraak van Ged._ Staten het standpunt 
ingenomen in het K. B. van 2 Juli 1923, n°. 71. 

19 Febr. 
- Beschikking van den Hoogen Raad. De 
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volgens art. li der Herziene Ordonnantie 
op de Inkomstenbelasting in Nederlandsch
Indië van eene hier te lande gevestigde com
manditaire vennootschap, die ook in Indië 
haar bedrijf uitoefent, geheven wordende 
inkomstenbelasting is te beschouwen als eene 
belasting die volgens art. 10 der Wet op de 
Inkomstenbelasting 1914 bij de vaststelling 
van het zuiver inkomen in mindering mag 
worden gebracht, vermits het is eene belasting 
die op het bedrijf drukt. - Toch kan dit bij 
de vaststelling van aanslagen voor de rijks
inkomstenbelasting niet geschieden, daar 
art. 99 der zooevengenoemde wet dit verbiedt. 
Dit artikel bevat eene voor het Rijk meer 
voordeelige regeling en stelt art. 10 op dit 
punt buiten werking. - Waa,r het geldt de 
vaststelling van een aanslag in een plaatse
lijke inkomstenbelasting, is dit echter niet 
het geval. Daar is volgens art. 243 der Ge
meentewet wèl art. 10 der Wet op de Inkom
stenbelasting, doch niet art. 99 toepasselijk. 
- Met verwerping van het stelsel, dat zoowel 
het eene als het andere art-ikel toepassing zou 
moeten erlangen, stelt de Hooge Raad, ten 
principale recht doende, den aanslag in de 
gemeentelijke inkomstenbelasting der ge
meente Amsterdam vast en verwerpt overi
gens het beroep. 24 Febr. 

- Beschikking van den Hoogen Raad. Of
schoon een Raad van Beroep bij de beslissing 
van aan zijn oordeel onderworpen geschil
punten ambtshalve zoo noodig de rechts
punten moet aanvullen, is dit college niet 
bevoegd in een onderzoek te treden of er 
behalve de tusschen partijen in geschil zijnde 
punten nog omstandigheden zijn van feite
lijken aard, welke mogelijk tot vernietiging 
of vermindering van den aanslag zouden 
kunnen leiden. Vernietiging van de uitspraak 
wegens strijd met het ingevolge de artt. 265b 
en 265c der Gemeentewet toepasselijk art. 16 
der wet van 19 Dec. 1914, S. 564. - De 
gemeenteraad is zeker bevoegd om aan eene 
eerst na 1 Sept. 1922 tot stand gekomen bij 
K. B. van 21 Juli 1923 goedgekeurde en 
9 Aug. 1923 afgekondigde gemeenteverorde
ning terugwerkende kracht tot 1 Sept. 1922 
te verleenen, daar geen wetsbepaling dit 
verbiedt. Eene na de afkondiging dezer ver
ordening tot stand gekomen aanslag, waarbij 
de voorschriften der verordening zijn in acht 
genomen, kan daarom in stand blijven. 

. 24 Febr. 
- Resolutie van den Minister van Financiën, 

betreffende uitvoering der Wet op de Per
. soneele Belasting en op de Inkomsten

belasting in verband met verhuizingen. 
27 Febr. 

- Arrest van den Hoogen Raad. Door het 
verbod een winkel des Zondags geopend te 
hebben wordt geen inbreuk gemaakt op de 
door Grondwet gewaarborgde godsdienst
vrijheid, ook niet tegenover Israëlieten, daar 
hierbij geen sprake is van eenig voorschrift 
aan een Israëliet om zijn winkel op den 
Sabbath voor het publiek geopend te hebben 
en hem geen enkele verplichting wordt 
opgelegd om op dien dag iets te doen of na te 
lat'en, wat,in strijd-zou tjjn met- hetgeen tjjn 
godsdienst hem voorschrijft. 1 Mrt. 

- Besluit tot schorsing van het besluit van den 

Raad der gemeente Amsterdam van 4 Fe
bruari 1926, betreffende de bepaling van het 
bedrag van het pensioen, te genieten door de 
ambtenaren en werklieden, die voorheen in 
dienstbetrekking zijn geweest bij concessio
narissen. S. 37. 4 Mrt. 

- Koninklijk besluit. Zoolang de belasting
plicht ex art. 244a, 3° gem.wet in eene tweede 
gemeente niet door een aanslag is vastgesteld 
kan art. 245c gem.wet geen toepassing 
vinden. 10 M:rt. 

- Koninklijk besluit. Aanslag van een schepe
ling in de gemeentelijke inkomstenbelasting. 
- Belanghebbende moet geacht worden bij 
den aanvang van het belastingjaar in de 
gemeente van aanslag hoofdverblijf gehad te 
hebben aangezien niet gebleken is, dat de band 
met het ouderlijk huis aldaar was verbroken, 
en hij die gemeente alleen verliet, wanneer 
zijne betrekking zijne tegenwoordigheid aan 
boord van een schip noodzakelijk maakte. 

10 Mrt. 
- Koninklijk besluit. Werkforens. - Ver

nietiging van den aanslag van een vice
President van een Arrondissements-Recht
bank op grond, dat de voor de Rechtbank 
gereserveerde lokalen alleen tot persoonlijke 
uitoefening van de werkzaamheid van den 
aangeslagene als vice-President bestemd 
waren voor zoover die uitoefening bestond 
in het presideeren van de civiele en de straf
zittingen, het leiden van de zitting van den 
politierechter en het houden van raadkamer; 
dat deze lokalen die bestemming slechts 
hadden en konde hebben voor de dagen 
waarop één dezer functies werd uitgeoefend. 

10 Mrt. 
- Beschikking van den Hoogen Raad. Waar 

de Raad van Beroep, op grond van hetgeen 
hem uit eigen wetenschap omtrent den toe
stand in de kleedingindustrie bekend is, 
aanneemt, dat in die industrie regel is,.dat de 
thuiswerker-kleermaker tegenover hem, die 
het werk uitgeeft, in eene zoodanige ver
houding van ondergeschiktheid staat, dat de 
tusschen die partijen achtereenvolgens tot 
stand komende overeenkomsten van aanne
ming tezamen kunnen worden beschouwd als 
een arbeidsovereenkomst, zoodat i11gevolge 
art. 1637c B. W. op die overeenkomsten 
gezamenlijk en op elk harer afzonderlijk van 
toepassing zijn de bepalingen betreffende de 
arbeidsovereenkomst, mocht de Raad, nu niet 
bleek, dat ten deze eene andere verhouding 
bestaat dan de hier te lande in de kleeding
industrie gebruikelijke, het bestaan van een 
dienstverhouding aannemen. - Het tweede 
middel mist in zijn onderdeel b feitelijken 
grondslag en is in zijn onderdeel a onjuist, 
omdat het bestaan van een zekere vrijheid 
van den thuiswerker, om den opgedragen 
arbeid geheel of ten deele door anderen te 
doen verrichten, aan de verhouding van dien 
thuiswerker tot den patroon het ka,rakter van 
dienstbetrekking niet ontneemt. 11 Mrt. 

- Beschikking van den Hoogen Raad. Een 
ongebouwd eigendom heeft niet in den zin 
van art. 242c der Gemeentewet uitgang op 
een openbaren weg waarvan de kosten van 
onderhoud ten laste der gemeente komen, 
wanneer dit perceel slechts op eenige wijze 
van dien bij die gemeente in onderhoud zijn-
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den weg bereikt kan worden. Di t is bepaalde
lijk niet het geval, wanneer men het perceel 
pleegt te bereiken zonder iemands rechten te 
krenken door eerst gebruik te maken van 
een anderen voor het verkeer openstaanden 
weg. - In het onderhavig geval was dit 
echter niet zoo, waar van het bestag,n van 
zulk een weg niet is gebleken, t erwijl de 
omstandigheid dat sommige tot een boerderij 
behoorende perceelen slechts over andere, 
mede daartoe behoorende van den openbaren 
gemeenteweg te bereiken zijn, niet ter zake 
dienende is. 11 Mrt. 

- Koninklijk besluit. Verlaging van het 
salaris van een groep van gemeente-ambte
naren, op wier bezoldiging verha<tl van den 
maximum-pensioensaftrek niet mogelijk is, 
ten einde hen in gelijke positie te brengen als 
de ambtenaren, op wier bezoldiging zoodanige 
volledige aftrek wel mogelijk is, is niet oir baar 
te achten. 27 Mrt. 

..:__ Besluit, strekkende tot schorsing van het 
besluit van den Raad der gemeente Rijssen 
dd. 17 Februari 1926, n°. 3b, waarbij de alge
meene Politieverordening voor deze gemeente 
wordt aangevuld met een bepa ling, waarbij 
het slachten of doen slachten in een gebouw, 
hetwelk eigendom der gemeente iR, verboden 
wordt, tenzij de Raad het tegendeel besluit. 

S. 54. 29 M,t. 
- Besluit tot schorsing van het besluit van 

den raad der gemeente Aardenburg, d.d. 
12 Maart 1926, strekkende tot goedkeuring 
der begrooting van het Burger-Weeshuis • 
aldaar, voor het dienstjaar 1926. 

S. 56. 29 Mrt . 
- Besluit tot schorsing van het besluit van 

den Raad der gemeente Bergen op Zoom van 
25 Februari 1926, strekkende tot: 1°. in~rek
king van zijn besluit d.d. 13 November 1925, 
waarbij A. J . de Groot, met ingang van 1 Maart 
192G, werd ontslagen als directeur en leeraar 
aan de gemeente-muziekschool en 2°. schor
sing van A. J. de Groot voornoemd, als 
directeur en leeraar aan de gemeente-muziek
school voor den duur van één maand. 

S. 57. 30 Mrt. 
- Koninklijk besluit. Gemeentewet. Door de 

leden van den raad kan voor de waarneming 
van hun ambt geen andere vergoeding worden 
genoten dan het in art. 58 genoemde pre
sentiegeld. 6 April. 

- Arrest van den Hoogen R aad. Belasting op 
de vermakelijkheden in de gemeente Haar
lem. - Danslessen of danspal'tijen. Dans
lessen verliezen niet het karakter van onder
wijs omdat het onderricht niet uitsluitend 
gegeven wordt aan hen, die het dansen niet 
machtig zijn, maar ook aan hen, die daarin 
niet geheel onbedreven zijn. Zij verliezen dit 
karakter evenmin omdat de personen aan wie 
de lessen gegeven worden zelf praestatiën 
verrichten waarin zij genoegen scheppen. -
Op de in de uitspraak vermelde gronden kon 
de Raad van Beroep aannemen, dat men hier 
niet met een vermaak in den zin der Haar
lemsche gemeenteverordening te doen had en 
de vraag of zulks t erecht is geschied staat niet 
ter beoordeeling van den rechter in cassatie. 
- Een Raad van Beroep is bevoegd bij zijne 
beslissinP.; meer waarde te hechten aan ver
klaringen van personen die volgens een der 

partijen bij de zaak belang hebben dan 
aan de indrukken van controleerende ambte
naren. 7 April. 

-- Beschikking van den Hoogen Raad. Zake
lijke belasting op het bedrijf der gemeente 
Zaandam. - Wanneer van een Staatsbedrijf 
als de artillerie-inricht ingen aan de Hembrug 
t e Zaandam blijkt, dat, a l is het opgericht 
met de bedoeling om winst uit t e sluiten, toch 
winst wordt gemaakt, dat het bedrijf op de 
gewone cornmercieele wijze wordt gefinancierd 
en na de gebruikelijke afschrijvingen een 
belangrijke winst aan den Staat der Neder
la nden wordt uit.gekeerd , mag, wanneer mede 
blijkt, dat alle werkzaamheden in den meest 
uitgebreiden zin, die bij een machinefabriek 
voorkomen, ook hier ·worden verricht, aan 
een bedrijf in den zin der art t. 240c en 242e 
der Gemeentewet worden gedacht. - Grieven, 
die niet uitsluitend op rechtsgronden berusten, 
en die niet voor deri Raad van Beroep zijn 
ter sprake gebracht, kunnen niet met vrucht 
het eerst in cassatie worden aangevoerd. 

7 April. 
- Besluit, houdende beschikking op de be

zwaren van H. van Essen te Amsterdam 
inzake zijn aanslagen in de gemeentelijke 
inkomstenbelasting der gemeenten Amster
dam en Warmond. S. 63. 10 April. 

- Bes hikking van den Hoogen Raad. Plaat
selijke belasting voor het gebruik van open
bare gemeentewerken en bezittingen te Leiden. 
- Een hijschbalk boven de openbare straat. 
- De aan het cassatiemiddel ter> grondslag 
liggende bewering, da· er tusschen den tekst 
van art,. 254 der gemeentewet waarin ge
sproken wordt van "werken en inrichtingen" 
en de in de ar t. 238 gebezigde woorden "voor 
den openbareri dienst bestemde gemeente
werken, bezittingen of inrichtingen" een 
wezenlijk verschil zou bestaan waaruit zou 
volgen, dat voor het gebrmk van gemeente
bezittingen heffingen zouden mogen worden 
geheven, die niet vallen onder ar t . 254 dier 
wet, is op historische gronden niet juist. 
- Evenzeer vaalt het betoog, dat, indien het 
genot, dat belanghebbende van de openbare 
straat heeft, buiten haar bestemming voor 
het openbaar verkeer om.gaat, de gemeente 
toch aan art. 240k, in verband met art. 238, 
de bevoegdheid ontleent om daarvoor belas
ting te heffen. - Al zijn derh,alve de gronden 
waarop de cassatie der uitspraak van den 
Raad van Beroep gevorderd wordt niet juist, 
zoo kan deze taak niet· gehandhaafd blijven, 
daar de verordening, •die voor het gebruik 
van de openbare straat waarover de hijsch
balk uitsteekt eene vergoeding vordert, niet 
onwettig is. - De hijschbalk dient om de 
goederen, die over de straat van of naar het 
pand, waaraan de balk is bevestigd, vervoerd 
worden, naar buiten of binnen te brengen. 
Zoodanige inrichting strekt dus om den 
gebruiker van het pand van het verkeer over 
de straat partij te doen trekken. Het geld~ 
hier een genot van de straat overeenkomstig 
hare bestemming en aangenomen moet 
worden, dat aanleg en onderhoud van de 
straat mede geschiedt om ook dit genot te 
verschaffen. 14 April. 

c- Beschikking van den R oogen Raad. Wan
neer in art. 1 der verordening, regelende de 
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heffing eener straten- en wegenbelasting te 
Vlaardingen, sprake is van gebouwde eigen
dommen en daarbij behoorende erven, is onder 

. die woorden "daarbij behoorende erven" niet 
enkel bedoeld hetgeen het- spraakgebruik 
onder een erf van een huis of woning verstaat. 
Daaronder zijn te verstaan gronden gelegen 
in de onmiddellijke nabijheid van gebouwde 
eigendommen en met deze bestemd ge
zamenlijk voor hetzelfde doel te worden 
gebruikt. Dit is hier het geval met de in den 
aanslag vermelde terreinen, welke zijn te be
schouwen als aanhoorigheden van het sta
•ionsgebouw. 14 April. 

- Besluit, houdende beschikking op het 
bezwaar van C. W. Fruithof, te Oosterbeek, 
gemeent,e Renkum, op grond van art. 265i der 
Gemeentewet ingediend tegen den aanslag 
in de gemeente Veenendaal, in de plaatselijke 
inkomstenbelasting als forens. 

S. 71. 17 April. 
- Koninklijk besluit. Woonforens. - Geval 

dat de verhuring van een aan reclamant toe
behoorende woning als een schijnhandeling 
wordt aangemerkt. 23 April. 

- Arrest van den Hoogen Raad. Art. 78c Ver
ordening Straatpolitie Rotterdam is in den 
zin te verstaan, en ook slechts dan niet met 
de Mot.- en Rijw.wet in strijd, dat de daarin 
bedoelde rijstraten onderling op duidelijke 
wijze - gelijk in casu door een verhoogd 
voetpad - zijn gescheiden, zoodat elke 
rijstraat op zich zelf een "weg" is in den zin · 
van het Mot. - en Rijw.-Regl. - Daaraan doet 
niet-af de omstandigheid, dat die afscheiding 
or, verschillende plaatsen, zooals hier bij 
zijstraten is onderbroken, noch ook, dat het 
artikel zelf het com1;>lex van rijstraten, met 
hetgeen daar mogelijkerwijze nog bijkomt, 
,,een" we<> noPmt. 3 Mei. 

- Besluit, houdende beschikking op de beroe
pen, ingesteld door de Erven van wijlen 
H. de Jongh te Rotterdam tegen de· uit
spraken van Ged. Staten van Zuid-Holland 
in zake de aanslagen van wijlen H. de Jongh, 
in de plaatselijke inkomstenbelasting der 
gemeente 's-Gravenhage als woonforens 
over de belastingjaren 1921/22 en 1922/23. 

S. 116. 12 Mei. 
- Beschikking van den Hoogen Raad. De te 

's-Gravenbage op sommige plaatsen bestaande 
voor den communalen dienst bestemde wacht
huizen der H. T. M. zijn niet te beschouwen 
als stations. De omstandigheid, dat daar door 
personeel, niet in dienst der tramonder
neming, kaarten voor tramritten verkocht 
worden en formulieren voor aanvra11,g van 
abonnementen, schoolkaarten enz. voor het 
publiek verkrijgbaar zijn, geeft dezen verblijf
plaatsen nog niet het karakter van een 
station. 12 Mei. 

- Beschikking van den Hoogen Raad. Zake
lijke belasting op het bedrijf der gemeente 
Amsterdam. - Een expediteur en agent van 
stoombootmaatschappijen heeft geen aan
spraak op de vrijstelling van de zakelijke 
belaPting op het bedrijf, bedoeld in art. 242e 
der Gemeentewet, omdat hij zijn bedrijf in 
stations zou uitoefenen, ooK al brengt de 
aard van zijn bedrijf mede, dat in zijn dienst 
werkzame arbeiders in de stations der ver
voerondernemingen goederen lossen en laden. 

Blijkens de geschiedenis van het wetsartikel 
ziet de vrijstelling alleen op vervoeronder
nemingen. 12 Mei. 

- Besluit tot vernietiging van het besluit van 
Ged. Staten van Friesland van 18 Januari 
1923, n°. 68, 2de .Hd. F, waarbij goedkeuring 
is onthouden aan het besluit van den Raad 
der gemeente Leeuwarden van 22 Augustus/ 
27 Decerober 1922, n°. 354, R /220, tot wijzi 
ging der gemeentebegrooting voor het dienst
jaar 1922. S. 141. 22 Mei. 

- Koninklijk besluit. Woonforens. In aan
merking genomen de afmetingen en de meu
bileering, beslist de Kroon dat de enkele 
omstandigheid, dat het perceel nie•- tot 
nachtverblijf is ingericht, daaraan het ka
rakter van woning niet ontneemt. 

28 Mei, bladz. 988. 
- Koninklijk besluit. Hij, die in den loop van 

het belastingjaar in de forensaal gemeente 
hoofdvè'rblijf verkrijgt, kan alleen worden 
aangeslagen, ingeval hij te rekenen tot den 
datum van dat hoofdverblijf, meer dan 90 
dagen in die forensaal gemeente aam, ezig is 
geweèst ter vervulling van eene betrekking. 

28 Mei, bladz. 989. 
- Besluit tot vernietiging van het besluit van 

Ged. Staten van Friesland van 9 Mei 1923. 
n°. 82, 2de afd. F., waarbij goedkeuring is 
onthouden aan het besluit van den Raad der 
gemeente Sneek van 30 April 1923, n°. 9a, 
tot wijziging der gemeent,ebegrooting voor 
het dienstjaar 1923. 

S. 165. 9 Juni. 
- , Besluit tot vernietiging van het besluit van 

Ged. Staten van Friesland van 15 April 1925. 
n°. 74, 2de afd. F., waarbij goedkeuring is 
onthouden aan de begrooting der gemeente 
Bolsward voor het dienstjaar 1925. 

S. 166. .9 Juni. 
- Beschikking van den Hoogen Raad. Be

lasting op de openbare vermakelijkheden der 
gemeente Berg en Térblijt. - Ten onrechte 
wordt door de verweerster in cassatie de 
niet-ontvankelijkheid van het beroep in 
cassatie betoogd, op grond, dat de burge
meester, die voor de gemeente optreedt tot 
het voeren der procedure, niet is gemachtigd 
door den gemeenteraad en op een desbetref
fend raadsbesluit de goedkeuring van Ged. 
Staten niet is verkregen. Art. 265b der ge
meentewet wijst den burgemeester aan tot 
het instellen van het beroep. De artt. 143 en 
194 aanhef der gemeentewet missen, waar het 
hier geen rechtsgeding in een burgerlijke zaak 
betreft. alle toepassing. - Waar het tooneel, 
waar ten deze de voorstelling is gegeven, is 
gelegen buiten de gemeente Berg en Terblijt, 
doch de plaats, waar de toeschouwers de 
tooneelvertooning bijwonen, in die gemeente, 
was de belasting op de publieke vermakelijk
heden _in de gemeente Berg en Terblijt ver
schuldigd .. V~n een_ tooneelvoorstel!ing in 
den gebrmkehJken zm van het woord en in 
den zin yan _art. 2 der betrokken gemeente
verordenmg 1s slechts sprake, wanneer niet 
alleen een tooneelstuk wordt opgevoerd, 
maar er ook toeschouwers zijn, voor wie de 
voorstelling wordt gegeven. Van deze wordt 
de belasting geheven, zij worden belast indien 
en omdat zij toeschouwers zijn. 9 Jnni. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Terugvor-
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<lering door een Bank van f 50,000 wegens 
aan een gemeente geleend geld, subsidiair 
schadevergoeding t ot dat bedrag. Schuld
bekentenis onderteekend door Burg. en 
Secretaris. Verweer der gemeente a. dat de 
schuldbekentenis formeel niet in orde is, 
b. dat dit stuk niet kan bewijzen dat de 
gemeente het geld heeft ontvangen, terwijl de 
gelden ook niet in de gemeentekas zijn · ge
vloeid, c. dat , toen de bewuste geldopname 
zou zijn geschied, aan het R aadsbesluit tot 
het aangaan van een geldleening van f 50,000 
reeds uitvoering was gegeven door opneming 
van dat bedrag, één dag te voren, bij een 
andere Bank.)- Rechtbank : Subs. vordering 
niet-ontv. verklaard. Primaire vordering 
ontzegd, omdat de leening reeds bij een andere 
Bank was gesloten. Schuldbekentenis geen 
bewijskracht. Beginsel artt. 1852 en 1855 
lid 2 niet van toepassing. - H of: De ge
meente was reeds vóór de leernng bij de 
andere Bank tegenover de eerste Bank ge
bonden om bij deze de geldleening af t e 
sluiten. Zij was dus juist tot het aangaan der 
leening bij die àndere Bank niet bevoegd. De 
uitvoering van het Besluit berustte bij B. en 
W. Waar geldleening eerst tot stand komt 
door het overgeven van het geld waren 
B. en W. ook bevoegd namens de gemeente 
het geld t e ontvangen. De namens B. en W. 
geteekende schuldbekentenis heeft volledige 
bewijskracht. De ontvangst van gelden valt 
niet onder het begrip " invordering" ( art. 113 
Gem.wet). Het doet er niet toe dat het geld 
niet in de gemeentekas is gevloeid, ook niet 
dat het geld aan een onbekende is afgegeven, 
waar B. en W . aan de Bank hadden geschre
ven dat t en kantore der Bank over het geld 
zou worden beschikt t egen afgifte schuld
bekentenis en niet is beweerd dat deze op 
onregelmatige wijze in het bezit van bedoelden 
persoon is gekomen. Toewijzing · primaire 
vordering. - Hooge Raad : H et Hof oor
deelde terecht dat het bedoelde raads
besluit slechts éénmaal kan worden uit
gevoerd, doch ten onrechte heeft het als uit
voering beschouwd het aangaan van een 
overeenkomst tot geldleening. Wel werd de 
gemeente door zulk een overeenkomst 
gebonden, maar niet tot het aangaan van 
een tweede geldleening, hetgeen wettelijk 
niet meer mogelijk zou zijn. Zulk een over
eenkomst zou de gemeente eventueel kunnen 
blootstellen aan een eisch tot schadevergoe
ding, hetgeen trouwens van elk minder juist 
gebruik door gemeente-organen van een 
hun verleende bevoegdheid het gevolg kan 
zijn. De grond, waarop het H of het beroep 
der gemeente op de t e voren aangegane geld
leening ter zijde stelde is dus onjuist. - Er 
is geen enkele reden om aan het woord 
"invordering" in art. 113 Gem.wet een meer 
beperkte beteekenis te geven en daaronder 
niet te begrijpen het in ontvangst nemen van 
gelden t er zake van een geldleenin~ Voor de 
uitvoering van een Raadsbeslmt tot het 
aangaan van een geldleening - welke 
i=ers eerst door het overgeven van het 
geld tot stand komt - is dus medewerking 
van B. en W. niet voldoende; ook de mede
we1·king van den ontvanger is noodig. De 
alleen namens B . en W. afgegeven schuld-

bekentenis kan dus niet bewijzen dat de geld
leening is aangegaan. 11 Juni. 

- Koninklijk besluit. De vertrekken van een 
kantongerechtsgebouw moeten, voor de toe
passing van art. 244a, eerste lid, 3°. der 
Gemeentewet , geacht worden voor den 
kantonrechter bestemd te zijn om persoonlijk 
zijne werkzaamheden uit t e oefenen. 12 Juni. 

- Koninklijk besluit. Het bestaan van een 
schriftelijk gesloten huurovereenkomst , waar
door men de beschikking over een woning 
zou hebben verloren, kan tegenover derden 
hoogstens als een vermoeden gelden dat eene 
bona fide overeenkomst is tot st and gekomen. 
Dit vermoeden dient echter st eun te vinden 
in overige feiten en omstandigheden. 

- Koninklijk besluit. Vernietiging van een 
aanslag van een wethouder . 14 Juni. 

- Besluit tot verlenging van de schorsing van 
het besluit van den gemeenteraad van 
Haarlem van 4 November 1925, betreffende 
de afbraak van de Kommiezenhuisjes ta 
Haarlem. S. 191. 14. Juni. 

- Besluit, houdende beschikking op het 
beroep, ingesteld door het gemeentebestuur 
van Assendelft. t egen het besluit van Ged. 
Staten van Noord-Holland van 8 October 
1924, n°. 58, op het bezwaarschrift van T. 
Winter t e Beverwijk, t egen den aanslag in de 
gemeentelijke inkomstenbelasting over het 
belastingjaar 1922/23, gemeente Assendelft. 

S. 204. 18 Juni . 
- K oninklijk besluit. Een raadsbesluit tot 

het beleggen van gemeentegelden, met name 
het pfaatsen van een bedrag voor vast op een 
spaarbankboekje, behoeft niet de goedkeuring 
van Ged. Staten. 18 Juni. 

- Koninklijk besluit. De gemeenteraad is 
niet bevoegd tot het toekennen van een toe
slag op het presentiegeld aan de niet-amb- . 
t elijke leden eener schattingscommissie. 

18 Juni 
- Koninklijk besluit. Aanslag in de gemeen

telijke inkomstenbelasting van een ambulant 
surnumerair der directe belastingen. 

18 Juni 
- Arrest van den Hoogen Raad. Art. 53 

aanhef en onder b der A. P. V. Zwolle heeft 
alleen betrekking op de openbare straten, 
st egen of wegen, zoodat het voorschrift be
treft de openbare orde en veiligheid van het 
verkeer. . 21 Juni 

- K oninklijk besluit. In een instructie voor 
de geneeskundigen, belast met de armen
praktijk, behooren bepalingen voor te komen, 
krachtens welke de geneeskundigen vóór 
hunne schorsing door B . en W. worden ge
hoord en hun recht van beroep tegen schor
sing wordt t oegekend. - Tegen een verbod 
a an de geneeskundigen om personen, die door 
het Burgerlijk Armbestuur worden bedeeld, 
als leden van hun ziekenfonds t e hebben of 
aan te nemen, bestaat geen bezwaar. 26 Juni 

- Arrest van den Hoogen Raad. De bepaling 
in een gemeenteverordening, den Burge
meester de bevoegdheid gevende t e beoor
deelen, van welke personen de tegenwoordig
heid in een voor het publiek toegankelijke 
inricht ing wegens dringende omstandigheden 
wordt vereischt, zoodat zij niet onder " be
zoekers" zijn t e verstaan, houdt niet jn eenige 
overdracht aan den Burgemeester ,Tan wet-
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gevende bevoegdheid, doch die beoordeeling 
strekt tot uitvoering dier verordening in 
bijzondere gevallen. - Deze bepaling is ge
heel in overeenstemming met art. 138 der 
Gemeentewet. 28 Juni 

- Rondschrijven van den Minister van Bin
nenlandsche Zaken en Landbouw aan Heeren 
Ged. Staten der onderscheidene provinciën, 
betreffende gemeente-financiën. 19 Juli 

Vervolg op dat schrijven. 30 Sept. 
R esolutie van den Minister van Financiën, 

houdende voorschriften ter uitvoering van 
de wet van 27 Juni 1926, Stbl. 227. 

21 Juli 
- Besluit t ot vernietiging van de bepaling 

" niet -eervol", in het besluit van den Raad 
der gemeente Hilversum, van 30 October 
1924, tot verleening van niet -eervol ontslag 
aan den hoofdopzichter bij de gemeent~
reiniging, C. Roodvoets. S. 279. 31 Juli 

- Besluit tot vernietiging van het besluit van 
den Raad der gemeente Sas van Gent van 
23 J anuari 1926, tot wijziging van het regle
ment van algemeene polit ie in die gemeente, 
vastgesteld 14 Juli 1903 en gewijzigd 10 
Maart 1910, 11 November 1916, 26 Maart 
1919 en 29 Augustus 1919. 

S. 299. 9 Aug. 
- Besluit tot vernietiging van de besluiten 

van den Raad der gemeente Bunnink van 
22.2 12.0 

van 23 December 1925, nos. -
2
- en -

2
-

houdende onderscheidenlijk eervol ontslag 
van den gemeente-architect J. J. van Straalen 
en de benoeming in diens functie van H . van 
Overhagen. · S. 306. 17 Aug. 

- Bes! it, strekkende tot vernietiging van het 
besluit van den Raad der gemeente Rijssen 
van 17 Februari 1926, houdende een aan
vulling van de Algemeene Politieverordening 
voor die gemeente met een artikel, 177a, 
luidende : ,,Het slachten of het doen slachten 
in een gebouw, dat eigendom is der gemeente, 
is verboden. - Ook al is de volgens de Hin
derwet vereischte vergunning aanwezig, is 
toch in een dergelijk gebouw, het slachten 
of het doen slachten verboden, t enzij de 
Raad het t egendeel besluit. - Ook is het 
slachten of het doen slachten verboden in 
het zoogenaamd abattoir, t enzij de Raad 
besluit het als zoodanig t e openen en in wer
king te stellen. " S. 307. 18 Aug. 

Besluit tot vernietiging van het besluit van 
den R aad der gemeente Oud-Vossemeer, dd. 
5 Mei 1926, waarbij in beroep aan P . Hage 
ontheffing is verleend va n de verplichting 
tot aansluiting aan het buizennet voor de 
hem in eigendom toebehoorende en binnen 
25 M. afstand van de buizen der drinkwater
leiding gelegen woning, plaatselijk gemerkt 
wijk A n°. 7. S. 311. 21 Aug. 

- Koninklijk besluit. Gemeentelijke inkom
stenbelasting. - Hoofdverblijf van een aan 
boord wonend binnenschipper . - De Kroon 
beslist dat t en aanzien van een schipper die 
met zijn schip geregeld de Nederlandsche 
waterwegen bevaart, onder a l de gemeenten 
binnen het Rijk, waar hij , hoe zelden ook of 
voor hoe kort verblijft, eene gemeente moet 
zijn aan te wijzen die t e beschouwen is als 
gemeente van hoofdverblijf in den zin van 
art. 244a der Gemeentewet. 3 Sept. 

- Koninklijk besluit . Appellant, raadslid, 
heeft van den directeur der gemeente-gas
fabriek aanvaard de opdracht tot het con
strueeren van een met gas t e verwarmen 
broodoven ; hij heeft hem toebehoorende 
materialen t er constructie van den oven ver
werkt; de oven is, zij het niet geheel voltooid, 
door personeel der gasfabriek uit appellant's 
werkplaat s naar het t errein der gasfabriek 
gebracht; aan appellant is, nadat deze een 
rekening voor de gasfabriek had ingezonden, 
een vergoeding in den vorm van eene af
schrijving op zjjn rekening bij de fabriek t oe-

. gekend. Op grond van een en ander moet 
worden aangenomen, dat hier heeft plaat s 
gehad eene levering t en behoeve der gemeente. 

7 Sept. 
- KoninkliJk besluit. Appellant, raadslid, 

heeft kousen geleverd t en behoeve van leer
lingen van een bijzondere school, nadat de 
R aad gelden beschikbaar had gesteld voor 
verstrekking van gemeentewege van~voeding 
en kleeding o. a . aan leerlingen van bedoelde 
school ; leveringen als de onderhavige plach
t en t e geschieden voor rekening van de ge
meente ; appellant heeft eene t en name van 
de gemeente gestelde rekening t er secretarie 
ingeleverd. Onder deze omstandigheden, en 
nu niet aannemelijk is gemaakt dat het in 
het voornemen lag de kosten van aankoop 
der kousen te k\vijten uit andere dan ge
meentegelden moet de levering worden geacht 
t e zjjn geschied t en behoeve van de gemeente. 

15 Sept . 
- Koninklijk besluit. Als woonforens kan 

niet beschouwd worden iemand wiens twee 
kinderen in een gemeente tegen betaling kost 
en inwoning hebben genoten ten huize van 
iemand die over de kamers, bij die kinderen 
in gebruik, de beschikking niet had verloren. 

17 Sept. 
- Koninklijk -besluit. Indien de directeur 

eener naamlooze vennootschap geruimen tijd 
voor zaken der vennootschap in Indië ver
blijft, .is het kantoor der vennootschap ge
durende dien tijd niet bestemd tot persoon
lijke uitoefening van zijn beroep en is hij dus 
uit dien hoofde geen werkforens. 17 Sept. 

- Rondschrijven van den Minister van Bin
nenlandsche Zaken en Landbouw aan Heeren 
Geel. Staten der onderscheidene provinciën, 
betreffende plaatselijke belastingen. 17 Sept. 

Besluit tot verlenging van de schorsing van 
het besluit van den Raad der gemeente Ber
gen op Zoom van 25 Februari 1926, strek
kende tot : 1°. intrekking van zijn besluit 
van 13 November 1925 waarbij A. J . de 
Groot met ingang van 1 Maart 1926 werd 
ontslagen als directeur en leeraar aan de 
gemeente-muziekschool, en 2°. schorsing van 
A. J. de Groot voornoemd, als directeur en 
leeraar aan de gemeente-muziekschool voor 
den duur van een maand S. 338. 24 Sept. 

Ingetrokken. S. 364. 21 Oct. 
- Koninklijk besluit. Een raadsbesluit tot 

het aangaan van een overeenkomst met het 
bestuur eener andere gemeente omtrent toe
lating van kinderen uit de eerste gemeente 
op de openbare lagere school der tweede 
gemeente, omtrent welke overeenkomst de 
Raad der t weede gemeente zich niet heeft 
uitgesproken, is niet een gemeenschappelijke 
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regeling als bedoeld in art. 121 der Gemeente
wet. Een zoodanige regeling kan eerst worden 
geacht te zijn totstandgekomen, wanneer de 
betrokken gemeentebesturen, zij het ook bij 
afzonderlijk genomen besluiten, omtrent de 
te treffen regeling tot overeenstemming z\jn 
gekomen. Een raadsbesluit als bovenbedoeld 
is dus niet krachtens art. 19 L. 0. wet j0 

art. 121 Gemeentewet aan de goedkeuring 
van Ged. Staten onderworpen. 24 Sept. 

- Beschikking van den Hoogen Raad. De 
Raad van Beroep acht het "Staatsbedrijf der 
artillerieinrichtingen" te Delft niet belasting
plichtig, omdat met dit bedrijf noch direct 
winst wordt beoogd, noch indirect in dien 
zin dat het Rijk daardoor zich het materiaal 
goedkooper zou aanschaffen. Men heeft dus 
niet te doen met een bedrijf in den zin der 
Gemeentewet. Vruchteloos wordt hiertegen 
in cassatie opgekomen. Wanneer toch zekere 
daadzaken verschillende feitelijke gevolgtrek
kingen toelaten is het doen eener keuze tus
schen deze eene zaak van waardeering en als 
zoo danig eene beslissing van feitelij ken aard. 
Den cassatierechter staat het niet vrij te 
beslissen dat de gedane keuze niet de meest 
gelukkige of de meest voor de hand liggende 
zou zijn. 29 Sept. 

- Koninklijk besluit. Al zijn raadsbesluiten 
tot belegging van kasgelden niet· krachtens 
art. 194 aan de goedkeuring van Ged. Staten 
onderworpen, zoo staat dit toch niet in den 
weg aan de bevoegdheid van Ged. Staten 
om bij het onderzoek der begrooting in beoor
deeling te treden van het geheele financieele 
beleid van het gemeentebestuur, waartoe 
mede behoort de beslissing omtrent de soli
diteit van de belegging der kasgelden. Waar 
naar het oordeel van Ged. Staten, door de 
Kroon gedeeld, genoegzame zekerheid voor 
de belegging niet werd gegeven, hebben Ged. 
Staten t erecht aan de wijziging der begroo
ting hunne goedkeuring onthouden. 1 Oct. 

- Rondschrijven van den Minister van Bin
nenlandsche Zaken en Landbouw . aan de 
Gemeentebesturen, betreffende uitvoering wet 
van 28 Juni 1926, S. 227. (Overschrijding van 
in belastingwetten gestelde termijnen). 

4 Oct. 
- Koninklijk besluit. De directeur eener 

naamlooze vennootschap die het in een ge
meente gelegen kantoor der vennootschap 
geregeld bezoekt en aldaar verschillende 
directeurswerkzaamheden verricht aan een 
voor hem bestemd schrijfbureau, is in die 
gemeente werkforens. - Beteekenis ten deze 
van een contract tusschen vennootschap en 
directeur dat den laatsten beperkt in het 
aantal dagen waarop hij van het kantoor 
gebruik mag maken. 15 Oct. 

- Arrest van den Hoogen Raad. Het verbod 
om een voor het openbaar verkeer openstaan
den weg ten gebruike in t e nemen zonder 
vergunning van B . en W . betreft de openbare 
orde en ligt dus binnen de bevoegdheid van 
den Gemeenteraad. - De vraag, of dit voor
schrift het gebruik van den weg meer dan 
wenschelijk bemoeilijkt, raakt de doelmatig
heid der Verordening en staat niet ter beoor
deeling van de Rechterlijke Macht. 18 Oot. 

- Beschikking van den Hoogen Raad. Fo
rensenbelasting te Amsterdam. - Compe-

tentie van den Raad van Beroep. - Wanneer 
iemand krachtens art. 244a, l, der gemeente
wet in de inkomstenbelasting der gemeente 
Bloemendaal is aangeslagen - namelijk als 
inwoner der gemeente voor 3/3 van zijn 
inkomen - en later wordt hij elders als werk
forens aangeslagen, dan moet hij , zoo hij 
tegen dezen laatsten bezwaar heeft, zich 
volgens art. 265i der gemeentewet wenden 
tot de in dat artikel aangewezen administra
tieve autoriteit. De Raad van Beroep voor 
de directe belastingen is zijn bevoegdheid 
te buiten gegaan, voor zooverre hij de grief 
van belanghebbende, dat geen forensenaan
slag mocht worden 9pgelegd, heeft onder
zocht. De omstandigheid, dat niet tijdig 
overeenkomstig art. 265i tegen den aanslag 
in de gemeente van inwoning was gerecla
meerd, is hierbij irrelevant. 27 Oot. 

- Koninklijk besluit. Ged. Staten mogen 
bij de beoordeeling van de gemeentebegroo
ting niet treden in een onderzoek naar de 
juistheid van een door den gemeenteraad ge
nomen be9lissing welke kracht van gewijsde 
heeft gekregen. 29 Oot. 

- Koninklijk besluit. De gemeenteraad heeft 
het gem13entebelang niet geschaad door het 
salaris van den ambtenaar ter secretarie 
tevens gemeente-ontvanger - vast te stellen 
op een zeker (gering) bedrag, nu die jaar
wedde geheel ten genoegen en in overleg met 
dien ambtenaar op dat bedrag is bepaald, en 
alle werkzaamheden als ambtenaar en ont
vanger steeds ter gemeente-secretarie en op 
de gewone kantooruren door elkaar worden 
verricht. Het feit dat het salaris van den 
ambtenaar ter secretarie in verbäl'ltt is ge
bracht met zijn salaris als ontvanger, maakt 
geen inbreuk op de bevoegdheid van Ged. 
Statén om onder koninklijke goedkeuring de 
jaarwedde van den ontvanger te regelen. 

2 Nov. 
- Beschikking van den Hoogen Raad. -

Zakelijke bedrijfsbelasting der gemeente Haar
lem. - Eene rationeele belastingheffing 
brengt mede, dat de belasting tijdig wordt 
geheven en dat daarbij zoo miu mogelijk als 
grondslag der heffing worden genomen toe
komstige onzekere omstandigheden. Mitsdien 
is eene gemeentelijke belastingverordening, 
waarin bepaald wordt dat de zakelijke be
lasting op het bedrijf geheven zal worden naar 
het gemiddelde aantal werklieden in het afge
Joopen belastingjaar in dat bedrijf werkzaam 
geweest, niet in strijd met de wet. 3 Nov. 

- Koninklijk besluit. Van een krachtens het· 
derde lid van art. 110 door Ged. Staten gö
nomen besluit staat geen beroep op de Kroon 
open. 5 Nov. 

- Arrest van den Hoogen Raad. Het woord 
"kampeeren" omvat volgens het algemeene 
spraakgebruik meer dan het enkele ineen tent 
op een veldbed overnachten. Dit is niet onder 
alle omstandigheden met kampeeren gelijk 
te stellen. 8 Nov. 

- Koninklijk besluit. Toepasselijkheid van 
4°. van dit artikel bijaldien iemand beweert 
dat hij een hem toebehoorend perceel niet 
meer dan negentig daO'en te zijner beschik
king heeft, aangezien het voor den overigen · 
tijd aan een ander is verhuurd. - Waar de 
huursom slechts een gulden bedroeg, moet 
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een schijnovereenkomst worden aanwezig 
geacht. 11 Nov. 

- Besluit, houdende beschikking op de beroe
pen, ingesteld door het gemeentebestuur van 
Wormer t egen de uitspraken van Ged. Staten 
van N oordholland betreffende het niet op
leggen van aanslagen als forens in de ge
meentelijke inkomstenbelasting over het be
lastingjaar 1924/25 in de gemeente Wormer 
aan S. Huig t e Wormerveer, H. F. Mulder 
t e Wormerveer, J. A. Laan t e Bloemendaal, 
w : A. Laan t e Wormerveer, C. H. Laan te 
Bloemendaa l, J . C. Dirks te Heemstede, H. 
Smidt van Gelder t e Bloemendaal, W . F. 
Bloemendaal te Heemstede en N. F. Allan 
t e Wormerveer. S. 375. 13 Nov. 

- Besluit tot verlenging van den termijn, waar
voor een besluit van den R aad der Gemeente 
Apeldoorn d. d. 27 Mei 1926 is geschorst. 

S. 389. 1 Dec. 
- Koninklijk besluit. Werkforens. De Kroon 

handhaaft den aanslag van een arts op grond 
dat h.ij meer dan 90 dagen van het belasting
jaar in een andere gemeente aanwezig is ge
weest tot het geven van adviezen in een 
consultatie-bureau, derhalve tot uitoefening 
van zijn beroep in een vaste inrichting als in 
art. 244a, 3° slot der Gemeentewet bedoeld ; 
daaraan doet niet af dat hij zijne adviezen 
in deze inrichting kosteloos verstrekte. 

2 Dec. 
- Koninklijk besluit. Werkforens. Een vaste 

zitplaats in een veilingsgebouw wordt aan
gemerkt als een vaste inrichting tot persoon
lijke uitoefening. van een beroep. 2 Dec. 

- Arre~t van den Hoogen Raad. Bij t elaste
legging der overtreding van art. 165 Alg. Pol. 
Verord. Amsterdam (met motorrijtuig rijden 
met grootere snelheid dan op waarschuwings
borden is aangegeven) is niet vereischt de 
vermelding, hoe lang de verdachte zijn ver
boden snelheid heeft volgehouden, noch ook 
la ngs welke perceelen in de met name aan
geduide straat hij toen reed of welken afstand 
hij in die straat aflegde. 6 Dec. 

- Besluit, houdende besch.ikking op het be
roep, ingesteld door het gemeentebestuur van 
Zeist t egen de uitspraak van Ged. Staten der 
provincie Utrecht, op het bezwaarschrift van 
M. J. R eijnvaan te Utrecht tegen den aan
slag in de gemeentelijke inkomstenbelasting 
over het belastingjaar 1923/24 gemeente Zeist. 

S. 402. 11 Dec. 
- Besluit, houdende beschikking op het beroep 

ingesteld door P. van Voorst, als gemachtigde 
van F. H. Fentener van Vlissingen te Utrecht, 
tegen de uitspraak van Ged. Staten .van 
Noord-Brabant van 9 Januari 1924, waarbij 
de aanslag van F . H . Fentener van Vlissingen 
als woonforens in de plaatselijke inkomsten
belasting der gemeente Vught over het be
lastingjaar 1922/23 is gehandhaafd. 

S. 403. 11 Dec. 
- Koninklijk besluit. H et voorkomen van de 

onrechtvaardigheid van een dubbelen aanslag 
is een belang van hoogere orde dan de hand
having van het voorschrift, dat een beroeps
termijn moet worden in acht genomen. 

Il Dec. 
- Besch.ikking van den Hoogen Raad. Vol

gens art. 265c, in verband met art. 265b der 
Gemeentewet, moet een cassatieberoep tegen 

een uitspraak van e\)n Raad van Beroep voor 
de Directe Belastingen betreffende een ver
gunningsrecht worden ingesteld door den 
Burgemeester of een in de betrokken gemeen
t everordening aangewezen ambtenaar . Wan
neer Burgemeest er en Wethouders het beroep 
instellen, is dit niet-ontvankelijk. 15 Dec. 

- Beschikking van den Hoogen Raad. Wan
neer in eene gemeentelijke verordening op de 
wegbelasting vrijstelling van belasting wordt 
verleend voor inrichtingen uitsluitend ten 
a lgemeenen nutte, dan volgt daaruit geens
zins, dat een dienstwoning bewoond door 
iemand met zijn gezin, die in dienst is bij een 
instelling t en algemeenen nutte, st eeds van 
belasting zou zijn vrijgesteld. - Wanneer de 
belangen van den dienst niet eisc hen, dat de 
brugwachter woont in eene op de kanaal
gronden gelegen woning, maar hij als zoo
danig even goed elders kan wonen, dan mag 
de woning waarin deze ambtenaar woont een 
dienstwoning zijn, maar is het nog niet een 
woning uitsluitend dienende t en algemeenen 
nutte. - Ook de meening, dat een woning, 
welke zich op een werk bevindt. dat uitslui
t end strekt ten algemeenen nutte, zelve uit
sluitend die strekking moet hebben, is niet 
juist. 15 Dec. 

~ Koninklijk besluit. De in art. 265i der 
Gemeentewet bedoelde rechtspraak strekt 
zich uit over alle vragen van su bjectieven 
belastingplicht. - Toepasselijkheid van art. 
244a, 1°., t en aanzien van een Indisch ver
lofganger , die in een gemeente wel in het 
bevolkingsregister is ingeschreven doch er 
slechts vertoeft als logé. 20 Dec. 

......: Beschikking van den Hoogen R aad. Ge
meentelijke verordening tot heffing van rech
ten voor het gebruik van gemeentewerken of 
-bezittingen en voor verrichte diensten dèr 
gemeente Middelburg. - Samenloop dezer 
verordening met de Telegraaf- en Telefoon
wet 1924. - Waar gelijk ten deze naast elkan
der staan twee regelingen betreffende de 
geldelijke offers die de gemeente Middelburg 
t er zake van het tijdeliJk afst aan van open
baren gemeentegrond mag vergen, de eerste 
geregeld in de gemeenteverordening en on
verschillig voor welk doel van den gemeente
grond gebruik wordt gemaakt, de andere 
neergelegd in de Telegraaf- en Telefoonwet 
bepalende dat, indien het gebruik van den 
openbaren gemeentegrond deel uitmaakt van 
den aanleg van lijnen voor telegraaf of t ele
foon, voor dat gebruik slechts is verschuldigd 
de in de wet geregelde schadevergoeding, is 
alleen de wettelijke regeling verbindend. -
De uitspraak van den Raad van Beroep, die 
een ander standpunt inneemt, wordt vernie
tigd en de Hooge Raad doet recht t en prin
cipale. 22 Dec. 

- Besch.ikking van den Hoogen Raad. Straat
belasting der gemeent e Rotterdam. - Waar 
art. 7, 2°, der Verordening der gemeente 
Rotterdam van 20 J an. 1921, op de straat
belasting, vrijstelling van belasting verleent 
voor perceelen uitsluitend gebezigd voor den 
dienst van het Rijk of eenigander publiekrech
telijk lichaam, kan de Staat voor het Post- en 
Telegraafkantoor op den Coolsingel, te Rot
t erdam, niet op vrijstelling aanspraak maken, 
daar vaststaat, dat dit gebouw beschikbaar 
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wordt gesteld voor het maken van reclame 
en verkoopen van goederen door particulie
ren. Onder deze omstandigheden kan de vraag 
of de vrijst elling alleen geldt voor ~rceelen 
bestemd voor den zuiveren overheidsdienst 
en niet voor die waarin overheidsbedrij ven 
die winst beoogen en winst maken buiten 
beantwoording blijven. 22 Dec. 

- Wet, houdende wijziging van de Wet op de 
Personeele Belasting 1896, van de Provin
ciale wet en van de Gemeentewet . 

S. 432. 28 Dec. 
Zie ook: B elastingen (R ijks directe.) 

Financieele verhouding tusschen 
Rijk en Gemeente. 
(hondwet. 
Loterij. 
Motor- en Rijwielwet. 
Onderwijs. 
P ensioen en wachtgelden. 
Sterke drank. 
Vermogensbelasting 
Vleesch- en Vleeachwaren. 
Volksgezondheod. 

,, ,, Warenwet . 
Gemeentegrenzen. Wet tot wijziging van de 

grenzen tusschen de gemeenten Sint Laurens 
en Vrouwenpolder. S. 453. 30 Dec. 

Gemeenteverordeningen. Zie Gemeentebestuur. 
Geneeskandig Staatstoe1.icht. Besluit t ot wij

ziging en aanvulling van het bij K. B . van 
29 Juli 1913, S. 338, behoorende R eglement 
der Rijksseruminrichting . S. 6. 14 J an. 

- Wet tot herziening van de uitvoering van 
de wet van 29 Juni 1925, S. 282, (volledige 
tandprothese). S. 454. 30 Dec. 

- Zie ook: Gemeentebe.stuur. 
., ,, Volksgezondheid. 

Gezondheidscommlssiën . Zie Volksgezondheid. 
Giro . Zie Posterijen. 
Grenzen. Zie Gemeenl,egrenzen. 
Grondbelasting. Rondschrijven van den Mi-

nister van Financiën van den 9 J anuari 1926 
aan Heeren Ged. Staten in onderscheidene 
provinciën, betreffende beëediging van 
deskundigen in zake grondbelasting. 9 Jan. 

Grondwet. Arrest va n den H oogen R aad . 
Van toepasselijkverklaring van Ti tel VII A, 
Derde Boek B. W ., op de wij ze als in art. 
1637z bedoeld is hier geen sprake. Daaruit 
volgt dus dat de bepalingen van dien ti tel 
hier niet va n toepassing zijn. (Concl. Adv.
Gen. : Ui~ art . 1637z kan niet worden afgeleid, 
dat de dienstbetrekking t us chen een publiek
rechtelijk lichaam en zijn a mbtenaren in het 
algemeen va n burger- rech telijken aard zou 
zijn.) - 's-Hofs bes lissing, waarbij de geldig
heid van eenzijdige wijziging der salaris
regeling door den Staat is erkend, is niet in 
strijd met de artt. 1269, 1270, 1349, 1350, 
1356, 1374 en 1375 B. W. , omdat aan de 
verhouding tusschen den eischer (postamb
tenaar, reser ve-offi cier) en den Staat niet ten 
grondslag ligt een overeenkom t in den zin 
van Boek III B. W. - De Kroon ontleent 
ten deze aan ar t . 63 Grondwet de bevoegdheid 
om de algemeene salarisregeling t e wijzigen . -
De omstandigheid dat eischer zich met be
trekking tot zijn militaire functie voor een 
bepaalden tijd had verbonden is op een en 
ander niet van invloed. 29 J an. 

- Arrest van den H oogen R aad. D oor het 

verbod een winkel des Zondags geopend te 
hebben wordt geen inbreuk gemaakt op de 
door Grondwet gewaarborgde godsdienst
vrijheid, ook niet tegenover I sraëliet en, daar 
hierbij geen sprake is van eenig voorschrift 
aan een I sraëliet om zijn winkel op den 
Sabbath voor het publiek geopend te hebben 
en hem geen enkele "verplichting wordt op
gelegd om op dien dag iet s t e doen of na t e 
la ten, wat in strijd zou zijn met hetgeen 
zijn godsdienst hem voorschrijft. 1 Mrt. 
Wet tot int rekking van verschillende crisis-

wetten. S 248. 30 Juli . 
Handels- en Fabrieksmerken. Zie I ndu, trieele 

eigendom. 
Hinderwet. · K oninklijk besluit. Bezwaren , 

ontleend aan vrees voor gevaar of schade, 
welke zouden zijn te duchten bij vermindering 
van de veiligheid van het verkeer t er plaatse 
waar de inricht ing zal worden opgericht , zijn 
niet t e beschouwen als bezwaren, welke de 
bepalingen der Hinderwet beoogen te weren, 
zoodat ter tegemoetkoming aan die bezwaren 
geen voorwaarden aan eene hinderwetsver
gunning kunnen worden verbonden. 6 Mrt . 

- Arrest van den Hoogen Raad . Onde r 
afval in den zin van art . 2 onder VII der 
Hinderwet is te verstaan o. a. hetgeen van 
een best aa nden voorraad of van bewerkte of 
verwerkte voorwerpen overblijft of afvalt, -
alsmede voorwerpen die nagenoeg waardeloos 
zijn geworden, derhalve hetgeen niet meer 
wordt gebruikt en dientengevolge elders 
word t bijeengebracht en bewaard - en wel
licht ook nog voor verwerking kan in aan
merking komen. Hieronder valt oud ijzer. -
Door de vermelding aan het slot der t elast e
legging "zijnde hij , verdachte, hoofd der 
onderneming" is met voldoende duidelijkheid 
aa ngegeven, dat de onderneming, waarvan 
de verdachte he~ hoofd is, de in die telaste
legging bedoelde onderneming is. In de be
naming van het strafbare feit moet deze 
hoedanigheid van verdachte ook worden 
uitgedrukt. 22 Nov. 

Huurcommissiewet. Arrest van den H oogen 
R aad. Nu op feitelijke gronden is aangeno
men dat hier een woning, altha ns een pand 
met vertrekken a ls woonvertrekken gebezigd, 
a ls zoodanig is verhuurd , is art. 13a Huur
commissiewet met juistheid ~oegepastenheeft 
het H of t erecht geen gewicht gehecht aan de 
omstandigheid da t de huurder het gehuurde 
niet als woning heeft gebezigd en niet de 
bedoeling heeft gehad daarvan a ls zoodanig 
gebrui k te maken. 11 :Mrt. 

- Arrest van den H oogen Raad. Onder 
"woonversrekken" zijn in art. 13a lid 2 der 
wet, naar a}~emeen spraakgebruik, te ver 
st aan ver trek.ken, welke naar hunne gesteld
heid en inrich ting voor bewoning geschikt 
zijn, of, gelijk het H of het uitdrukt, woon
gelegenheid bieden. Op den aard der zich in 
het verhuurde perceel bevindende ver trekken 
komt het, voor de vraag of een "woning" 
is verhuurd, voornamelijk aan. - .De enkele 
omschrij ving in het huurcontract van het 
verhuur de a ls " winkelhuis, alleen als zopdanig 
te gebruiken" is niet voldoende om de toe
passelij·kbeid der H llllr commissie11"et uit te 
sluiten. - 15 Apr il. 

Hyacinthen. Zie Landbouw. 
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Hypotheken. Zie Kadaster, hypotheken en 
scheepsbewijzen. 

Idioten. Zie Krankzinniaen en idioten. 
Indië ( Nederlandsch- ). Beschikking van den 

Hoogen Raad. De volgens art. li der 
Herziene Ordonnantie op de Inkomsten
belasting in Nederlandsch-Indië van eene 
hier te lande gevestigde commanditaire 
vennootschap, die ook in Indië haar bedrijf 
uitoefent, geheven wordende inkomsten
belasting is te beschouwen als eene belasting 
die volgens art. 10 der Wet op de Inkomsten
belasting 1914 bij de vaststelling van het 
zuiver inkomen in mindering mag worden 
gebracht, vermits het is eene belasting die 
op het bedrijf drukt. - Toch kan dit bij de 
vaststelling van aanslagen voor de rijks
inkomstenbelasting niet geschieden, daar 
art . 99 der zooeven genoemde we~ dit ver
biedt. Dit artikel bevat eene voor het Rijk 
meer voordeelige regeling en stelt art. 10 op 
dit punt buiten werking. - Waar het geldt 
de vaststelling van een aanslag in een plaat
selijke inkomstenbelasting, is dit echter niet 
_het geval. Daar is volgens art. 243 der 
Gemeentewet wèl art. 10 der Wet op de 
Inkomstenbelasting, doch niet art. 99 toe
passelijk. - ilfot verwerping van het stelsel, 
dat zoowel het eene als het andere artikel 
toepassing zou moeten erlangen, stelt de 
Hooge Raad, ten principale recht doende, 
den aanslag in de gemeentelijke inkomsten
belasting der gemeente Amsterdam vast en 
verwerpt overigens het beroep. 24 Febr. 

- Besluit tot nadere wijziging van het "Besluit 
op de Indische Bestuursopleiding 1922" , 

S. 115. 10 Mei. 
id. S. 383. 19 Nov. 

- Wet, houdende nadere wijziging van de 
Indische Comptabiliteitswet. 

S 169. 10 Juni. 
- Wet tot het aangaan van een of meer 

geldleeningen ten laste van Nederlandsch
Indië. S. 170. 10 Juni. 

_- Besluit, houdende bepaling van het tjjdstip, 
waarop de thans zitting hebbende Volksraad 
wordt vervangen door een Volksraad, samen
gesteld volgens de voorschriften der Indische 
Staatsregeling. S. 286. 31 Juli . 

- Besluit tot nadere wijziging van de bepa
lingen ter uitvoering van de Nederlandsch
Indische, Surinaamsche en Curaçaosche 
Comptabiliteitswetten, voor zooveel de ont
vangsten en ûitgaven in Nederland betreft 
(S. 1918 n°. 520 en 1921 n°. 45, junctis 1920 
n°. 833, 1921 n°. 1162 en 1922 n°. 680). 

S. 305. 16 Aug. 
Besluit tot bekendmaking van den tekst 

van het K. B. van 30 Maart 1867, S. 19, 
houdende bepalingen ter uitvoering van de 
Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad 1925, 
n°. 328), voor zooveel de ontvangsten en 
uitgaven in Nederland betreft. 

S. 360. J Oct. 
- Besluit tot aanvulling en wijziging an de 

reglementen voor de Weduwen- en eezen
fondsen van Europeesche burgerlijke mbte
naren in Nederlandsch-Indië, van Erlropee
sche officieren van het Nederlandsch-Indische 
Leger en van Europeesche militairen b, neden 
den rang van officier bij de Koloniale trpepen, 
zoomede tot aanvulling en wijziging v~n het 

reglement op het ver!eenen van pensioenen 
aan Europeesche locale ambtenaren in Neder
landsch-Indië en aan de weduwen en weezen 
dier ambtenaren en van de regelen voor het 
beheer enz. betreffende de pensioenfondsen 
voor de Indische landsdienaren. 

s. 368. 28 Oct. 
- Besluit, houdende vaststelling van een 

Indisch burgerlijk pensioenreglement. 
S. 391. 2 Dec. 

- Besluit, houdende vaststelling van dienst
tijdpensioenreglementen voor de officieren 
en voor de onderofficieren van het Neder
landsch-Indische leger, alsmede wijziging en 
aanvul ling van de bij artikel 1 van het K. B. 
van 4 December 1919 (Nederlandsch Staats
blad n°. 801, Indisch Staa~8blad 1920, no. 65, 
Gouvernementsblad 1920, n°. 13, Publicatie
blad 1920, n°. 24) opnieuw vastgestelde 
gagements- en pensioenreglementen en van 
het K. B. van 8 Juni 1905, n°. 60 (Indisch 
Staatsblad n°. 528). S. 392. 2 Dec. 

- Besluit tot aanvulling van het K. B. van 
10 November 1923 (Nederlandsch Staatsblad 
no. 511, Indisch Staatsblad n°. 592) en tot 
tijdelijke afwijking van de bij het K. B. 
van 2 December 1926 (Nederlandsch S~aats
blad n°. 392) vastgestelde Diensttijdpensioen
reglementen voor officieren en voor onder
officieren van het Neder!andsch-Indische 
leger. S. 393. 2 Dec. 

- Wet, houdende teruggaaf aan Go Soei Eng, 
gewezen pachter voor het tijdvak van 1 Mei 
1919 tot en met 31 llfaart 1922 van het recht 
tot het heffen van eene belasting op sagoe, 
was,. getah en andere boschproducten in de 
afdeeling Bengkalis van het gewest Oostkust 
van Sumatra, van een gedeelte van den door 
hem betaalden pachtschat, tot een bedrag 
van f 32,212.70. S. 468. 30 Dec. 

- Zie ook : Pensioen en Wachtgelden. 
,, ,, W,apenen en Munitie . 

Industrieele- en intellectueele eigendom. Wet 
tot intrekking van verschillende crisiswetten. 

S. 248. 30 Juli. 
Inkomstenbelasting. Resolutie van den Mi

nister van Financiën, betreffende uitvoering 
der Wet op de Personeele Belasting en op 
de Inkomstenbelasting in verband met ver
huizingen. 27 Febr. 

- Besluit, houdende bepalingen betreffende 
scha~tingscommissiën voor de Inkomsten
belasting. S. 72. 17 April. 

- Wet tot wijziging van de Wet op de Inkom-
stenbelasting 1914. S. 228. 28 Juni. 

- Besluit, houdende bepalingen betreffende 
de schattingscommissiën en de commissiën 
van aanslag voor de inkomstenbelasting. 

S. 357. 13 Oct. 
Zie ook : Gemeentebestuur. 

,, ,, Tractaten. 
Invaliditeits-en Ouderdomsverzekering. Besluit 

tot wijziging van het K. B. van 22 November 
1919, S. 764, houdende vaststelling van de 
modellen der rentezegels en van aanwijzing 
der plaatsen, waarop de rentezegels ten ver
koop voorhanden zullen zijn, zooals dat 
besluit laatstelijk is gewijzigd bij K. B. van 
1 Mei 1924 (Staatsblad n° 222). 

S. 196. 16 Juni. 
- Besluit tot wijziging van het K. B. van 

15 October 1920, S. 787, tot vaststelling 
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van de modellen der dagzegels, zooals dat 
besluit laatstelijk is gewijzigd bij K. B. van 
1 Augustus 1924 (Staatsblad n°. 400). 

S. 197. 16 Juni. 
- Wet tot wijziging van artikel 20 der Invali-

diteitswet. S. 246. 30 Juli. 
- Wet tot uitvoering van artikel 4, eer te lid, 

der Ouderdomswet 1919 en nadere vast
stelling van de middelen voor de dekking 
van de uit te keeren renten, bedoeld bij de 
artikelen 28 en 37 der Ouderdomswet 1919. 

S. 247. 30 Juli. 
- Besluit tot wijziging van het K. B. van 13 

Maart 1919, S. 107, tot uitvoering van art. 243 
der Invaliditeitswet, zooals dat besluit laat 
stelijk is gewijzigd bij K . B. van · 13 Juni 
1926 (Staatsblad n°. 231). S. 363. 20 Oct. 

- Arrest van den Hoogen Raad. Vernietiging 
van het vonnis, omdat ~en bezware van den 
verdachte bewijs is geput uit een geschrift, 
waarvan uit het proces-verbaal · der ·erecht
zitting niet bhjkt, dat het is voorgelezen, 
noch dat ten opzichte daarvan iets is geschied 
wat krachtens art. 348 onder 5 Sv. voor die 
voorlezing kan in de plaats treden. - Art. 
380 Inval.wet bedreigt zooveel geldboeten 
als het aantal weken of gedeelten daarvan 
bedraagt, gedurende welke de verplichting om 
voor een arbeider premiën te betalen niet is 
nagekomen (aldus Concl . 0. M. en stilzwijgend 
de H. R.). - Concl. 0. M. bovendien: Het 
door den arbeider niet overleggen van een 
rentekaart levert voor den werkgever, die de 
premie in zegels moet· betalen, geen over
macht op. - (Sv. a rt. 297, Inval.wet ar t. 
380.) 8 Nov: 

- Besluit tot wijziging van het K. B. van den 
17den April 1923, S. 146, tot herziening van 
het K. B. van 17 Maart 1921, S. 638, laat
stelijk gewijzigd bij K. B. van 31 J anuari 
1924, S. 27, tot vaststelling van een 9,lge
meenen maatregel van bestuur, als bedoeld 
bij de artikelen 6, 18, tweede lid, 20, tweede 
lid, 21, vierde lid, 22, tweede lid, 23, vierde 
lid, der Ouderdomswet 1919, en tot vast
stelling van een algemeenen maatregel van 
bestuur, als bedoeld in artike1 XX van de 
wet van 19 Mei 1922 (Staatsblad no. 352). 

S. 377. 16 Nov. 
- Besluit, houdende bekendmaking van den 

tekst van het K. B. van 17 April 1923, S. 146, 
tot herziening van het K. B. van 17 Maart 
1921, S. 538, laatstelijk gewijzigd bij K. B. 
van den 16den November 1926, S. 377, tot 
vaststelling van een algemeenen maat.regel 
van bestuur, als bedoeld bij de artt . 6, 18, 
tweede lid, 20, tweede lid, 21, vierde lid, 22, 
tweede lid, 23, vierde lid, der Ouderdomswet 
1919 en tot vaststelling van een algemeenen 
maatregel van bestuur als bedoeld in art. XX 
van de wet van 19 Mei 1922 (Staatsblad 
n°. 362. S. 449. 28 Dec. 

Jachtrecht. Arrest van den Hoogen Raad. 
Verboden is het gebruik van andere netten 
dan die voldoen aan elk der drie bij art. 16 
onder i der J achtwet 1923 gestelde eischen. -
Concl. 0. M. bovendien : .. Wanneer de rechter 
aanwijzingen put uit de door beklaagde ter 
terechtzitting gedane erkentenis, moet en 
daaronder in het algemeen worden verstaan 
de opgaven van den beklaagde en moet niet 
onderscheiden worden tusschen wat hij daarin 

toeg9,f of ontkende; zoodat indien da.:1,ronder 
een ontkentenis voorkomt en deze bij den 
opbouw van het bewijs niet wordt uitgezon
derd, recht wordt gedaan op onwettig bewijs. 

15 Febr. 
- Besluit ter uitvoering van artikel 1, derde 

lid, der Jachtwet 1923. S. 32. 24 Febr. 
- Arrest van den Hoogen Raad. Opsporen 

van wild is een handeling, die bestaat in het 
volgen van wildsporen, het sporen naar de 
aanwezigheid van wild. Hieronder valt niet 
het stellen of herstellen van een wildstrik. 

16 lVIrt. 
- Arrest van den Hoogen Raad. De wet 

kent niet het jagen zonder middelen. - H et 
kenlijk zoekende naar wild meerdere perceelen 
bouw- en ,veiland en d e aanwezige greppels 
en heggen afloopen en de in de sneeuw zicht
bare indrukken van hazen opzoeken en na
volgen levert niet op het jagen bij spoor
sneeuw. 19 April. 

- Arrest van den Hoogen Raad. Met het 
stellen, dat verdachte liep met een jach t 
geweer in jagende houding, jagende op wild, 
is genoegzaam te kennen gegeven, dat hij 
ook in staat was met het geweer te schieten, 
hetzij doordien het reeds geladen was, hetzij 
doordien hij patronen bij zich had om het 
geweer elk oogenblik te laden. - ,,Jagen" 
is niet alleen een algemeene benaming voor 
de in art 2 der J achtwet 1923 afzonderlijk 
aangegeven handelingen, ma11;r duidt t evens 
aan de f~itelijke handeling, _welke ten. doel 
heeft eemg wild te bemachtigen. - Uit de 
verklaring van den getuige, dat verdachte 
geruimen tijd telkens zigzag over het land 
liep met een geweer onder den arm, kon de 
rechter afleiden, dat hij liep in jagende hou
ding, terwijl het houden van den loop van 
het geweer naar beneden zeker niet op het 
tegendeel wijst. 21 Juni . 

- Rondschrijven van den Minister van Bin
nenlandsche Zaken en Landbouw aan H eeren 
Hoofden van plaatselijke politie, betreffende 
aanvragen jachtacten. 13 Oct. 

- Arrest van den Hoogen Raad. Spoorsneeuw 
is niet enkel een rechtskundig begrip, maar 
is ook als de omschrijving van een daarbij 
aangeduiden feitelijken toestand aan te mer
ken. - De rechter mag een opgave van 
beklaagde, inhoudende een oU"ukentenis van 
het telastegelegde, niet tot het bewijs daarvan 
doen medewerken. 25 Oct. 

- Arrest van den Hoogen Raad. H et aan
wenden van pogingen tot het opsporen, 
bemachtigen of dooden van wild wordt 
alleen dan als jagen aangemerkt, indien 
daarbij van eenig middel - d. i. een middel 
van stoffelijken aard - dat ingevolge art. 16 
geoorloofd is, gebruik wordt gemaakt. 

1 Nov. 
- Arrest van den Hoogen Raad. H et verbod 

van art. 16 der Jachtwet betreft alleen het 
bemachtigen van wild, waarmede niet gelij k
staat het aanwenden van pogingen daart oe, 
voorgesteld als het "bezig zijn om wild te 
bemachtigen" . - 15 Nov. 

Jam_ Zie Warenwet. 
Kadaster, Hypotheken en Scheepsbewijzen. 

Besluit tot va-ststelling van het recht ver
schuldigd wegens inbranding of aanbrenging 
van merken op schepen. S .. 28S. 31 Juli. 
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- Besluit tot vaststelling van de rechten ver

schuldigd wegens de afgifte van uittreksels 
uit het scheepsregister en van op die uit
treksels betrekking hebbende verklaringen. 

S. 308. 18 Aug. 
- Besluit tot wijziging van het K. B . van 

28 December 1925 (Staatsblad n°. 518) hou
dende wijziging en aanvulling van de voor
schriften betrekkelijk descheepsboekhouding. 

S. 320. 1 Sept. 
- Besluit tot wijziging van het K. B. van 8 

Augustus 1838, S. 27 en 30 Juli 1878, S. 104, 
betreffende regeling der hypothecaire boek
houding. S. 362. 19 Oct. 

Kanalen. Zie Scheepvaart. 
Kersen. Zie Landbouw. 
Kiesrrnht. Missive van den Minister van Bin

nenlandsche Zaken en Landbouw aan de 
burgemeesters, voorzitters van de hoofdstem
bureaux voor de verkiezing van de leden der 
Tweede Kamer. 17 Mrt. 

Koffie. Zie Warenwet. 
Koophandel. (We .bJek van - ) Wet, tot 

wijziging van verschillende wetsbepalingen 
in verband met de wet vau 22 December 
1924, Staatsblad n°. 573 (zeerecht). 

S. 171. 10 Juni. 
- Besluit tot vaststelling van het tijdstip van 

inwerkingtreding der wet van 22 December 
1924, Staatsblad n°. 573 (zeerecht). 

S. 324. 4 Sept. 
- Besluit tot vaststelling van den algemeenen 

maatregel van bestuur, bedoeld bij artikel 
349, laatste lid, van het Wetboek van Koop
handel (Scheepsjournalen). S. 369. 4 Nov. 
Zie ook : Scheepvaart. 

Krankzinnigen en Idioten. Besluit tot wijzi
ging van het K. B. van 9 Augustus 1924, 
S. 409, houdende reorganisatie van de stich
ting "Het Apeldoornsche Bosch" te Apel
doorn. S. 1. 5 Jan. 

- Besluit tot nadere wijziging van het K. B. 
van 17 December 1917, S. 720, houdende 
reorganisatie van het krankzinnigengesticht 
"Brinkgreven" in de gemeenten Deventer en 
Diepenveen. S. 18. 4 Fel:ir. 

- Besluit tot nadere wijziging van het K. B. 
van 22 Maart 1904, S. 65, waarbij aan het 
bestuur der provincie Hoordholland vergun
ning is verleend op een terrein in de gemeente 
Castricum een gesticht voor krankzinnigen 
op te richten. S. 25. 11 Febr. 

- Besluit, houdende nadere wijziging van het 
K. B. van 10 April 1919, S. 163, waarbij 
aan Clemence Desloges, als bestuurderesse 
van het te Schimmert gevestigde zedelijk 
lichaam "Dochteren der Wijsheid" vergun
ning is verleend het gesticht voor idioten te 
Druten, tot de oprichting waarvan vergunning 
is verleend bij het K. B. van 17 October 1904, 
S. 236, in te richten tot een gesticht voor 
zwakzinnigen (idioten en imbecillen). 

S. 34. 1 Mrt. 
Id. S. 349. 4 Oct. 

- Arrest van den Hoogen Raad. De wet 
bevat niet een uitdrukkelijke aanwijzing van 
de personen, die bevoegd zijn krachtens 
art. 22 op te treden ; aangenomen moet echter 
worden dat de personen in art. 12 genoemd 
daartoe bevoegd zijn. Tot die personen be
hoort ook de Voogdijraad, die t en aanzien 
van beschikkingen over de persoon der 

minderjarigen als voogd is te beschouwen. 
(Het gold i. c. een opdracht van den 0. v. J. 
krachtens art. 374/ B. W.) - Vonnis der 
Rechtbank, waarbij de Voogdijraad niet-ontv. 
was verklaai;d, in het belang der wet ver
nietigd. 1 April. 

- Besluit tot nadere wijziging van het K. B. 
van 23 Juni 1917, S. 476, houdende reorga
nisatie van het Idiotengesticht "Lozenoord", 
te Ermelo. S. 61. 10 April. 

- Besluit tot nadere wijziging van het K. B. 
van 23 Juni 1917, S. 475, houdende reorga
nisatie van het Idiotengesticht ,, 's-Heerenloo" 
te Ermelo. S. 62. 10 April. 

- Besluit tot nadere wijziging van het K. B. 
van 8 Januari 1898, S. 24, houdende vergun
ning aan Regenten van het geneeskundig 
gesticht voor krankzinnigen t e 's-Gravenhage, 
tot het oprichten van een gesticht voor krank
zinnigen op het landgoed "Oud-Rosenburg", 
gemeente Loosduinen, alsmede bepaling van 
het maximum der verpleegden en het mini
mum der geneeskundigen. S. 67. 14 April. 

- Besluit tot nadere wijziging van het K. B. 
van 4 November 1890, S. 160, tot bepaling 
van het maximum der verpleegden en het 
minimum der geneeskundigen in het Krank
zinnigengesticht "Het St. Joris Gasthuis" te 
Delft. S. 74. 24 April. 

- Besluit, houdende nadere wijziging van het 
K. B. van 16 September 1895, S. 161, waarbij 
aan het bestuur der gemeente Leiden vergun
ning is verleend op het landgoed "Endegeest" , 
te Oegstgeest, een gesticht voor krankzinni
gen op te richten. S. ll0. 4 Mei. 

- Besluit, houdende nadere wijziging van het 
K. B. van 27 Maart 1916, S. 147, waarbij 
aan Bestuurders der Vereeniging voor land
bouw en verzorging van krankzinnigen 
"Huize Padua" te Boekel, vergunning wordt 
verleend tot oprichting van een gesticht voor 
zwakzinnigen te Udenhout. S. 123. 19 Mei. 

- Besluit tot wijziging van het K. B. van 24 
Juli 1905, S. 243, waarbij aan J. Stockmans, 
Generaal-Overste van de Broeders van Liefde 
te Gent (België) vergunning is verleend op 
een terrein in de gemeente Venray een gesticht 
voor krankzinnigen op te richten. 

S. 124. 19 Mei. 
- Besluit tot nadere wijziging van het K. B. 

van 25 Juli 1908, S. 274, waarbij aan de 
Vereeriiging tot Christelijke verzorging van 
krankzinnigen in Zeeland, gevestigd te 
Middelburg, vergunning is verleend op een 
terrein in de gemeenten Bergen op Zoom en 
Halsteren een gesticht . voor krankzinnigen 
op te richten. S. 125. 19 Mei. 

- Besluit tot nadere wijziging van het K. B. 
van 8 Januari 1898, S. 24, houdende ver
gunning aan Regenten van het geneeskundig 
gesticht voor krankzinnigen te 's-Gravenhage, 
tot opri.chting van een gesticht voor krank
zinnigen op het landgoed "Oud-Rosenburg", 
gemeente Loosduinen, alsmede bepaling van 
het maximum der verpleegden en het mini
mum der geneeskundigen. S. 160. 2 Juni. 

- Besluit tot nadere wijziging van het K. B. 
van 18 September 1906, S. 244, waarbij aan 
de Vereeniging tot Christelijke Verzorging 
van krankzinnigen in Nederland, gevestigd 
te Utrecht, vergunning is verleend in de 
gemeenten Doorwerth en Renkum een ge-
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sticht voor krankzinnigen op te richten. 
s. 230. 10 Juli. 

- Besluit, houdende aanw1Jzmg van de 
Psychiatrisch-Neurologische Kliniek, Vale
riusplein n°. 9 te Amsterdam, staande onder 
het bestuur van het Centraal bestuur der 
Vereeniging tot Christelijke Verzorging van 
Krankzinnigen in Nederland, als eene in
richting, die niet als gesticht voor krank
zinnigen wordt beschouwd, ook wanneer 
daarin meer dan twee krankzinnigen worden 
verpleegd. S. 310. 21 Aug. 

- Besluit tot nadere wijziging van het K. B. 
van 31 Maart 1894, S. 50, waarbij aan de 
,, Vereeniging tot Christelijke Liefdadigheid", 
te Wagenborgen, gemeente Termunten, ver
gunning is verleend aldaar een gesticht voor 
idioten op t e richten. S. 313. 25 Aug. 

- Besluit, houdende aanwijzing vandeRamaer
kliniek, te 's-Gravehhage, als eene inrichting, 
die niet als krankzinnigengesticht wordt be
schouwd, ook wanneer daarin meer dan twee 
krankzinnigen · worden verpleegd. 

S. 318. 28 Aug. 
- Besluit, houdende nadere wijziging van het 

K. B. van 7 Mei 1888, S. 83, tot bepaling 
van het maximum der verpleegden en het 
minimum der geneeskundigen in het krank
zinnigengesticht te Zutphen. 

S. 326. 7 Sept. 
- Besluit, houdende nadere wijziging van het 

K. B. van 5 Augustus 1888, S. 114, tot be
paling van het maximum der verpleegden 
en het minimum der geneeskundigen in het 
Krankzinnigengesticht "Voorburg" te Vught. 

S. 372. 10 Nov. 
- Beschikking van den Hoogen Raad. In de 

artt. 32 volgg. der Krankzinnigenwet is 
slechts gedoeld op hier te lande gelegen 
krankzinnigengestichten. Slechts bij deze 
opvatting is de competentieregeling van art. 
33 volled;g. (Zie in verschillenden zin Rechtb. 
Roermond 5 Oct. 1922 N . J. 1922, 1278 en 
Rechtb . 's-Gravenhage 12 Dec. 1924 N. J. 
1925, 853. Red.) -Anders Concl. Proc.-Gen. 

4 Nov. 
Zie ook: Arm'lpezen. 

Landbouw. Besluit tot regeling van den dienst 
der Rijkslandbouwproefstations. 

S. 109. 29 April. 
- Besluit, houdende bepalingen tot_ wering 

van de kersenvlieg bij in- en doorvoer van 
kersen. S. 206. 26 Juni. 
Ingetrokken. S. 365. 22 Oct. 

- Wet tot intrekking van verschillende crisis-
wetten. S. 248. 30 Juli. 

- Besluit, houdende bepalingen tot bestrijding 
van het geelziek der hyacinthen (Pseudo
monas hyacinthi). S. 302. 14 Aug. 

- Wet, houdende bepalingen tot bestrijding 
van het geelziek der hyacinthen (Pseudo
monas hyacinthi). S. 437. 28 Dec. 

- Zie Ongevallenverzekering. 
Zie ook: Tractaten. 

Leeningen. Zie Indie (Nederl.) 
- Zie Schuld (nationale.) 
Limonaden. Zie Warenwet. 
Loodwit. Zie Tractaten. 
Loterij. Besluit tot schorsing van het besluit 

van Burgemeester en Wethouders der ge
meente Sittard d.d. 8 Januari 1926, hou
dende toestemming aan het bestuur der 

vereeniging "De Marotte", tot het aanleggen 
en houden eener loterij. 

S. 20. 4 Febr. 
Luchtvaart. Rondschrijven van den Minister 

van Waterstaat aan Burgemeesters en Wet
houders van alle gemeenten, betreffende : 
verordeningen inzake de luchtvaart. 

9 Juni. 
- Wet tot regeling van de luchtvaart (Lucht-

vaartwet). S. 249. 30 Juli. 
Zie ook : Tractaten. 

Margarine. Zie Boter en margarine. 
Maten en gewichten. Besluit, houdende aan

vulling van het "Reglement op den ijk van 
gasmeters" . S. 52. 26 J',1rt. 

Meel. Zie Warenwet. 
Melk. Zie Warenwet. 
Militaire Zaken. Besluit tot nadere wijziging 

van het K. B. van 28 Februari 1922, S. 92, 
houdende vaststelling van een regeling voor 
den vrijwilligen landstorm. S. 40. 4 Mrt. 
Id. S. 43. 15 Mrt. 

- Koninklijk besluit. Dienstplichtwet. Vrij
stelling van den dienstplicht wegens aan
wezigheid van een bijzonder geval. - De 
omstandigheid dat de Dienstplichtwet uit
drukkelijk bepaalt dat recht op vrijstelling 
wegens . broederdienst slechts kan worden 
ontleend aan den dienst van een wettigen 
broeder of van een wettigen half-broeder 
sluit niet uit vrijstelling wegens aanwezig
heid van een bijzonder geval aan te nemen 
in verband met den werkelijken dienst door 
een niet-wetti~en broeder vervuld. · 8 J',1rt. 

- Besluit tot wijziging van het Reservebesluit. 
s. 49. 22 J',1rt. 

- Besluit tot instelling van eene intermit
teerende opleiding voor het reservekader der 
bereden artillerie. S. 53. 27 Mrt. 

- Koninklijk besluit. Dienstplichtwet. De 
omstandigheid dat een ingeschrevene ten 
onrechte voor een lichting van een zeker jaar 
werd ingeschreven tegen welke inschrijving 
niet tijdig bezwaar werd gemaakt, levert geen 
ïJ,anleiding op voor het aannemen van een 
bijzonder geval tot vrijstelling als bedoeld 
in art. 15, 1 • lid f der wet. 7 April. 

- Besluit tot wijziging van het besluit van 
21 Februari 1923, S. 48, zooals dit is gewijzigd 
en aangevuld bij Besluit van 16 April 1923 
(Staatsblad n°. 141). S. 113. 7 Mei. 

- Besluit tot wijziging van het besluit van 
20 December 1922, S. 774, zooals dit is ge
wijzigd en aangevuld bij besluit van 16 April 
1923 (Staatsb/,ad, n°. 142). S. 114. 7 Mei. 

- Besluit betreffende klassificatie van vesting-
werken. S. 156. 28 Mei. 

- Besluit, betreffende het beroep van P. J. 
Kamphuis te Hengelo (0.), in zake vrijstelling 
van den dienstplicht. S. 192. 14 Juni. 

- Koninklijk besluit. Waar appellant niet 
ongunstig bekend staat, hij slechts éénmaal 
is veroordeeld en de kans op zijn reclasseering 
zeer groot is te achten, moet worden aan
genomen, dat hij verkeert in een bijzonder 
geval als bedoeld in art. 23, 3• lid der Dienst. 
plichtwet. 18 Juni-

- Wet tot intrekking van verschillende crisis-
wetten. S. 248. 30 Ju1i. 

- Besluit tot vaststelling van het contingent 
gewone dienstplichtigen der lichting 1927. 

s. 287. 31 Juli. 
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- Besluit, betreffende de verboden kringen van 
het fort aan den Hoek van Holland. 

S. 290. 3 Aug. 
- Besluit tot wijziging van het Voorschrift 

betreffende de beoordeelingslijsten van de 
officieren bij de Landmacht. 

S. 370. 4 Nov. 
- Besluit, betreffende de verboden kringen 

van het fort op de Bildtstraat en de lunett en 
op de Houtensche Vlakte, deel uitmakende 
van de linie om Utrecht, alsmede nopens de 
opheffing van enkele vestingwerken. 

S. 378. 16 Nov. 
- Besluit tot aanvulling van artikel 1 van het 

Koninklijk Besluit van 3 Mei 1924, S. 230, 
houdende maatregelen ter uitvoering van de 
Wet van 13 Juli 1923, S. 357, betreffende 
dienstweigering. S. 395. 3 Dec. 

- Besluit, houdende wijziging in de begrenzing 
der gezagsgebieden van de stellingcomman
danten. S. 400. 11 Dec. 

- Besluit, houdende aanwijzing der gezags
gebieden der territoriale bevelhebbers. 

S. 401. 11 Dec. 
Zie ook : I ndië (Nederl.) 

,, Onderwijs (Militair) 
Pensioenen en W ach/gelden, 

,, ,, Scheepvaart. 
Ministerieele Departementen. Besluit tot nadere 

wijziging van het K. B. van 9 September 1924, 
S. 441 A, tot nadere regeling van de bezoldi
ging van de Ministers, Hoofden der Departe
menten van Algemeen Bestuur. 

S. 5. 13 Jan. 
- Besluit tot wijziging van het K. B. van 

28 Juli 1924, S. 392, houdende bepalingen 
omtrent · het personeel van den Rijksgebou
wendienst. S. 284. 31 Juli. 

Motor- en Rijwielwet. Arrest van den Hoogen 
Raad. Art. 8 Motor- en Rijw.wet, de besturen 
der gemeenten bevoegd verklarende om ten 
aanzien van wegen binnen bebouwde kommen 
der gemeenten een maximumsnelheid voor 
motorrijtuigen of rijwielen te bepalen, geeft 
daarmede tevens te kennen, dat aan die 
bes \uren niet de bevoegdheid toekomt om 
zulks vast te stellen voor wegen buiten die 
bebouwde kommen. - De onderhavige Ver
ordening overschrijdt de bij de wet gestelde 
grenzen, omdat zij onder de bebouwde kom 
ook wegen begrijpt niet begrensd door een 
eenigszins aaneengesloten bebouwing, en is 
dus -niet verbindend. - De omstandigheid, 
dat de weg, waarop in het onderhavige geval 
is gereden, wel onder het wettelijk begrip 
"bebouwde kom" valt/, kan n'et van nvloed 
zijn, daar het verbod voor splitsing niet vat
baar is. 18 Jan. 

- Arrest van den Hoogen Raad. De uitdruk• 
king "in bochten" in het derde lid van art . 6 
Mot. en Rijw.Regl. heeft betrekking op door 
den bestuurder met zijn voertuig maken van 
een bocht, niet op krommingen en bochten 
in den weg voorkomende. - Een vrijspraak 
berustende op een onjuiste uitlegging van in 
de wet voorkomende woorden, in de dag
vaarding kenlijk in den zin der wet gebezigd, 
is niet een vrijspraak als bedoeld in art. 430 Sv. 
- Bij het geven van zulk een vrijspraak heeft 
de rechter niet beraadslaagd naar aanleiding 
van de dagvaarding. 26 April. 

- Arrest van den Hoogen Raad. Art. 1 Mot.-

en Rijw.-Regl. sluit niet uit het bestaan van 
verschillende, geheel afzonderlijk naast elkaar 
liggende, wegen. - De enkele omstándigheid, 
dat in een straat tails liggen, welke door een 
tram worden bereden, kan echter niet ten 
gevolge hebben, dat het door de tram bereden 
gedeelte tot een afzonderlijken "weg", of niet 
tot den "weg" zou moeten worden gerekend . 
- Art. 2 Mot.- en Rijw.-Regl. is van toe
passing op een door den tram bereden weg 
in zijn geheel. - De opvatting dat "tegen
komen" zich alleen zou voordoen, als er door 
recht doorrijden kans op botsing bestaat, kan 
niet worden aanvaard. 3 Mei. 

- Arrest van den Hoogen Raad. De veiligheid 
van het verkeer wordt in gevaar gebracht 
door het doorrijden waar een volksoploop -
zij het een verbodene - is ontstaan, hoewel 
voor dit doorrijden geen voldoende ruimte 
aanwezig is, tengevolge waarvan een rijwiel, 
waarmede iemand zich op den weg bevindt, 
wordt aangereden. 8 Nov. 

Muntwezen. Besluit, houdende aanwijzing der 
kantoren, waar de pasmunt tegen Rijks
daalders, guldens en halve guldens kan 
worden ingewisseld. S. 112. 7 Mei. 

- Besluit tot wijziging van het K. B. van 
12 December 1901, S. 265, laatstelijk gewij
zigd bij K. B. van 16 December 1912, S. 434, 
regelende de wijze van intrekking van 
munten, die ingevolge artikel 18, lste lid, der 
Muntwet 1901 rµoeten worden ingetrokken en 
vermunt. S. 200. 17 Juni. 

- Wet tot intrekking van verschillende crisis-
wetten. S. 248. 30 Juli . 

Mijnen en delfstoffen. Besluit tot uitbreiding 
van het mijnveld van de Staatsmijn Maurits. 

s. 283. 31 Juli. 
Naturalisatie. Wetten, houdende naturalisatie 

van : 
Altenkamp. A. K., wed. M. Teeuwsen, 

S. 276. 31 Juli. 
Andrews, C. P. 174. 10 Juni. 
Angenot, L. H. J. 137. 21 Mei. 
Araten, J. 138. 21 Mei. 
Auerbach recte, C. B. 174. 10 Juni . 
Bal, A. 172. 10 Juni. 
Baren, J. van 135. 21 Mei. 
Baulig, A. E. 139. 21 Mei. 
Bellen, C. A. van der 176. 10 Juni. 
Bemelmans, G. H. J. 276. 31 Juli . 
Berckmans, H. E. H. 173. 10 Juni. 
Berkes, G. Ph. 139. 21 Mei . 
Bertin, J. Th. 139. 21 Mei. 
Beste, H. J. B. 135. 21 Mei . 
Bétrix, M.L., Wed. B.L.Gerard 175. 10 Juni. 
Beijer, C. F. 136. 21 l\'lei. 
Beykirch, F. J. J. 173. 10 Juni. 
Bitterlich, F . A. 139. 21 Mei. 
Bober, A. Ch. 276. 31 Juli. 
Böcker, A. J. 139. 21 Mei. 
Brackmann, J. W. A. 176. 10 Juni. 
Brändlin, E. M. 135. 21 Mei. 
Braun, J. 172. 10 Juni. 
Breekel, J. van den 276. 31 Juli . 
Brixenen l\fontzel, A.W. M. von 176. 10 Juni. 
Dallmer, J. C. 0. 173. 10 Juni. 
Deckers, G. J. 138. 21 Mei. 
Deckers, Th. 138. 21 Mei. 
Delhaes, H. J. M. 172. 10 Juni. 
Deusser, F. A. 138. 21 Mei. 
Dietz, B. E. 135. 21 Mei. 
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Dreyfuss, M. 174. 10 Juni. 
Driessen, M. A. 136. 21 Mei. 
Driessen, M. K. H. 138. 21 Mei. 
Dubinsky, I. A. 135. 21 Mei. 
Dyrks, L. 276. 31 Juli. 
Eissing, J. A. 135. 21 Mei. 
Englebert, H. J. V. W. 275. 31 Juli. 
Erhart, F. 136. 21 Mei. 
Eschels, C. 136. 21 Mei. 
Feingold, L. 135. 21 Mei. 
Findling, I. L. 173. 10 Juni. 
Fischer, J. P. 176. 10 Juni. 
Fleischhauer, J. H. 275. 31 Juli. 
Fröhlich, A. 174. 10 Juni. 
Fuchs, H. von 139. 21 Mei. 
Geerinck, A. 173. 10 Juni. 
Gerszfus (Herszwis), Ch. 139. 21 Mei. 
Gilliams, J. J. 136. 21 Mei. 
Gleistein, R. 136. 21 Mei. 
Goddaer, Ph. J. 275. 31 Juli . 
Goedhart, H. L. 138. 21 Mei. 
Goldwurm, J. · 275. 31 Juli. 
Gorissen, M. J. 137. 21 Mei. 
Grajower, S. 275. 31 Juli. 
Grinbaum, A. A. 137. 21 Mei. 
Gutman, S. 276. 31 Juli. 
Haas, J. M. F. de 137. 21 Mei. 
Hainaut, M. M., wed. J. A. Vos. 135. 21 Mei. 
Hassig, G. 175. 10 Juni. 
Hassig, J. G. 175. 10 Juni. 
Hendriks, J. M. 175. 10 Juni. 
Henkels, A. 136. 21 Mei. 
Herberichs, C. M. H. 275. 31 Juli. 
Hermsen, H. J. 275. 31 Juli. 
H eukensfeldt Slaghek, G. E. L. P. M., 

S. 137. 21 Mei. 
172. 10 Juni. 
136. 21 Mei. 
175. 10 Juni. 
175. 10 Juni. 
139. 21 Mei. 

Hirschfeld, I. 
Hodiamont, P. J. M. 
Hof, H.C. 
Hohenbrink, J. K. F. 
Holz, R. F. W. 
Honnef, M. F., wed. C. L. Wittnich, 

Hoogen, H. 
Horowitz, S. 
Horst, G. van der, wed. 

Houfer, J. K. W. 
Hoyer, F. 0. 
Huszar, V. 
Isenbügel, F. 
Jacobi, P. Th. 
Jacobsohn, H. L. 
Jäger, Z. 

S. 176. 10 Juni. 
137. 21 Mei. 
175. 10 Juni. 

J. H. C. Niquet, 
S. 137. 21 Mei. 

139. 21 Mei .. 
173. 10 Juni. 
175. 10 Juni. 
174. 10 Juni. 
174. 10 Juni. 
275. 31 Juli. 
175. 10 Juni. 

Jansen, Ch. Th. M. N., wed. F. A. Schmidt. 
S. 172. 10 Juni. 

Jansen, M. F., wed. N. Knapen, 135. 21 Mei. 
Janssen, P. M. W. F. 173. 10 Juni. 
Jawetz, W. 275. 31 Juli. 
Johannsen, A . F. 174. 10 Juni. 
Jokelson, E. 276. 31 Juli. 
Jong Luneau, D. C. H. de 138. 21 Mei. 
Jonkergouw, R. E. H. 137. 21 Mei. 
Jurescu, A. B. 136. 21 Mei. 
Kammer, E. F. A . 172. 10 Juni. 
Kamp, W. J. van der 137. 21 Mei. 
Karnowski, H. (H.) 175. 10 Juni. 
Kebl, W. 138. 21 Mei. 
Kemmerling, H. J. 135. 21 Mei. 
Kerkhof!, H. J. 138. 21 Mei. 
Kern, P. M. 139. 21 Mei. 
Keijser, J. B. de. 275. 31 Juli. 

·Klaauw, C. C. J. van der 
Kleuskens, M. 
Klinkenberg, J. 
Klinkenberg, K. A. H. 
Klingier, M. 
Klöters, H. 
Kneepkens, P. J. 
Knickenberg, B. H. 
Kollmer, A. 
Kräwinkel, F. W. 0. 
Kuntze, J. F . H. A. 
Küpers, J. 
Lachmann, F. 
Leclair, G. 
Ledoux, L. D. M. 
Lerner, M. M. 
Leuschen, F. G. 
Levi, M. 
Lewin, H. 
Logt, W. van de 
Lütti, A. 
Lyppens, G. A. B. 
Maessen, M. H. 
Mark (Minder), A. 
Markowitsj , D. 
Maurer, J. P. 
Meisenbacher, U. 
Menting, H. Th. 
Meulenberg, M. A. E. 
Meijer, L. 
Milch, M. R. 
Müller, O. F. W. 
Neumann, A. F. A. 
Neumann, S. 
Niedenzu, M. J. C. 
Nijkamp, J. E. 
Oehlen, W. L. 
Ölberg, S. W. 
Optekamp. M. J. 
Ovelgönne, H. J. 
Ovelgönne, J H. H. 
Packbier, N. J. 
Palmen, W. J. 
Pantazescu, A. 
Pataky, M. K. E. 
P erlberger, J. 
Perlmann, M. 
Poel, J. E. A. van de 
Preiss, J. M. 
PtasIIik, K. J. 
Ramakers, M. J. L. G. 
R eefs , P. B., wed. H. Cox. 
R eeth, A. A. van 
R einders, A. J . 
R eintjes, P., wed. N. H. 

R eth, A. von 
Robben, H. J. 
Rosenow, A. F. H. 
Ros·shändler. S. W. 
Rothstein, A. J. 
Ruhwedel, C. J. 
Rüland, L . J. 
Sanders, D. J. 
Sasse, A. L. 
Schaffers, J. G. H. P. 
Schauwvliege, P . F. 
Schenzer, R. K. L. 
Schiller, S. 
Schiller, S. 
gchmitz, H. J. 
rn choenmackers, J. 

138. 
275. 
174. 
275. 
173. 
174. 
138. 
136. 
275. 
136. 
176. 
173. 
135. 
139. 
275. 
174. 
175. 
275. 
172. 
275. 
175. 
174. 
172. 
275. 
275. 
176. 
137. 
135. 
275. 
138. 
275. 
136. 
172. 
135. 
275. 
137. 
138. 
172. 
174. 
139. 
275. 
175. 
173. 
138. 
172. 
139. 
174. 
275. 
135. 
176. 
175. 
275. 
173. 
173. 

Dreissen . 
s. 17·2. 

139. 
176. 
173. 
·172. 
138. 
135. 
173. 
176. 
137. 
172. 
173. 
136. 
176. 
176. 
275. 
172. 
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21 Mei. 
31 Juli. 
10 Juni. 
31 Juli. 
10 Juni. 
10 Juni. 
21 Mei. 
21 Mei. 
31 Juli. 
21 Mei. 
10 Juni. 
10 Juni. 
21 Mei. 
21 Mei. 
31 Juli. 
10 Juni. 
10 Juni. 
31 Juli. 
10 Juni. 
31 Juli. 
10 Juni. 
10 Juni. 
10 Juni. 
31 Juli. 
31 Juli. 
10 Juni. 
21 Mei. 
21 Mei. 
31 Juli. 
21 Mei. 
31 Juli. 
21 Mei. 
10 Juni. 
21 Mei. 
31 Juli. 
21 Mei. 
21 Mei. 
10 Juni. 
10 ,Juni. 
21 Mei. 
31 Juli. 
10 Juni. 
10 Juni. 
21 Mei. 
10 Juni. 
21 Mei. 
10 Juni. 
31 Juli. 
21 Mei. 
10 Juni. 
10 Juni. 
31 Juli . 
10 Juni. 
10 Juni. 

10 Juni. 
21 Mei. 
10 Juni. 
10 Juni. 
10 Juni. 
21 Mei. 
21 Mei. 
10 Juni. 
10 Juni. 
21 Mei. 
10 Juni. 
10 Juni. 
21 Mei. 
10 Juni. 
10 Juni. 
31 Juli. 
10 Juni· 
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172. 10 Juni. 
173. 10 Juni. 
136. 21 Mei. 

Scholten (Brookhuis), H. 
chönfeld, G. A. J, 

Schönlicht. C. A. 
Schooldermann, M., wed, H. W. Pöth. 

S. 275. 31 Juli. 
Schreuder, E. R. 174, 10 Juni. 
SchuiLing, J. 137. 21 Mei. 
Schürmann, R. J . B. 137. 21 Mei. 
Schwartz, J, 137. 21 Mei. 
Sevin,M.C.H. Wed. O.J.H. Vohl 135. 21 Mei. 
Simon, K. Oh. 275. 31 Juli. 
Smeets, J , J. H . 138. )ll Mei. 
Spelte, N. G. A. 176. 10 Juni. 
Spiertz, W. J . 175. 10 Juni. 
Sproke], 0. H. J . 175. 10 Juni. 
Steenvoort, H. 135. 21 Mei. 
Steinhäuser, G. M. 136. 21 Mei. 
Stoffels, J. H. 139. 21 Mei . 
Streitwolf, J. G. H. F. 175. 10 Juni. 
Strich, M. M. 136. 21 Mei. 
Striebosch, A. 176. 10 Juni. 
Stroeve, J. G. 137. 21 Mei. 
Strotmann, J. Th. A. 139. 21 Mei. 
Swindells, Th. H . 176. 10 Juni. 
Schniiink, H. L. 275. 31 Juli. 
Tameling, H . A. 136. 21 Mei. 
Tenhaeff, W. H. C. 137. 21 Mei. 
Teicher, Schmul, J. 275. 31 Juli. 
Thewissen, J, G. . 174. 10 Juni. 
Thewissen, M. Th. 137. 21 Mei. 
Thole, B. G. 173. 10 Juni. 
'{'iben, J. H. 139. 21 Mei. 
'Iimpe, C. 136. 21 Mei. 
Topel, S. 174. 10 Juni. 
Traub, '.F. K. 174. 10 Juni. 
Uppenkamp, A. J, 136. 21 Mei . 
Vaessen, M. J. H . 275. 31 Juli . 
Vaneker, H. 172. 10 Juni. 
Varlet, A.E. wed. H . H. van der Zoo de Jong. 

S. 275. 31 Juli. 
Verkooijen, L. 175. 10 Juni. 
Vries, J. de 176. 10 Juni. 
Vrieze, C, de 173. 10 Juni. 
Vroomen, L. 176. 10 Juni. 
Wachelder, W. 135. 21 Mei. 
Wachinger, A. 173. 10 Juni. 
Wackers, M. K. 172. 10 Juni. 
Walles, W. E. 175. 10 Juni. 
Weimans, M. 176. 10 Juni. 
Weiniger, R. 135. 21 Mei. 
Welslau, W. A. B. 175. 10 Juni. 
Werner, E . G. 174. 10 Juni. 
Wieken, J . H. L. E. M. J. A. 174. 10 Juni. 
Willems, P. A. 275. 31 Juli . 
Willerding, J. 137. 21 Mei. 
Willigen, Th. A. van der 139. 21 Mei. 
Witzenburg, A. van 173. 10 Juni. 
Witzenburg, H. van 173. 10 Juni. 
Wolf, A. 138. 21 Mei. 
Wolf, M. 136. 21 Mei. 
Wrazlowsky, R. I. 176. 10 Juni. 
Wübbels, J. H. 138. 21 Mei. 
Zack, A. 137. 21 Mei . 
Zander, A. I. F. E. 139. 21 Mei. 
Zander, A. K. E . 139. 21 Mei. 
Zander, M. W . 139. 21 Mei. 
Zangen, I. J . 176. 10 Juni. 
Zangen, S. S. 135. 21 Mei. 
Zee, H. J. Vincent van der 275. 31 Juli. 
Zelissen, J. 138. 21 Mei. 
Zimmermann, M. 139. 21 Mei. 
Zohns, M. J. J. 172. 10 Juni. 

Nederlandrnh fabricaat . Circulaire van den 
Minister van Binnenlandsche Zaken en Land
bouw aan de onderscheidene Gemeentebe
sturen, betreffende voorkeur Nederlandsch 
Fabrikaat. (Vervolg op circulaire van 19 
Augustus 1925, n°. 5601, Afd. B.B. 6 Mrt. 

- RondschrijYen van den Minister van Wa
terstaat aan Ged. Staten van de verschil
lende provincies, betreffende voorkeur Ned. 
Fa brikaat-W er kverruirning, 15 ilfrt. 

Nijverheid . Zie Nederlandsch Fabrikaat. 
- Zie Onderwijs (Middelbaar). 
Oliën. Zie Warenwet, 
Onderscheidi ngsteekenen. Besluit tot intrek-

king van het K. B. van 5 Febiuàri I 902, 
S. 24, houdende instelling van een Koninklij
ken eereprijs voor betoonde schietvaardig
heid. S. 65. 12 April 

- Besluit, houdende bepalingen betreffende 
de draagwijze door militairen van ridder
orden, eereteekenen en medailles. 

S. 385. 25 Nov. 
Onderw~is. ( Hooger-) Besluit tot aanvulling 

van het Academisch Statuut. S. 50. 25 Mrt. 
- Besluit tot aanwijzing, overeenkomstig arti

kel 170 der hooger-onderwijswet, van de 
Nederlandsch-Duitsche Vereeniging als be
voegd om bij de faculteit der letteren en 
wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit te 
Utrecht een bijzonderen leerstoel te vestigen. 

S. 68. 16 April 
- Besluit tot aanwijzing overeenkomstig arti

kel 133, vijfde lid, der hooger-onderwijswet 
van het einddiploma van de Oostersch
letterkundige afdeeling (Afdeeling AI) van 
de Algemeene Middelbare School in Neder
landsch-Indië. S. 193. 15 Juni 

- Besluit tot hernieuwde aanwijzing overeen,
komstig artikel 157 der hooger-onderwijswet 
van: 1°. het 's-Gravenhaagsch Christelijk 
gymnasium te 's-Gravenhage; 2°. de afdee
ling gymnasium van het Christelijk lyceum 
te Hilversum ; 3°. de afdeeling gymnasium 
van het lyceum te Bussum ; 4°. de afdeeling 
gymnasium van het Christelijk lyceum te 
Zutphen ; 5°. de afdeeling gymnasium van 
het K ennemer lyceum te Bloemendaal ; 6°. 
de afdeeling gymnasium van het St. Thomas
college te Venlo. S. 300. 13 Aug. 

- Besluit tot aanwijzing overeenkomstig arti
kel 170 der hoogeronderwijswet van de Neder
landsche Evangelische Vereeniging als be
voegd om bij de faculteit der godgeleerdheid 
aan de Rijksuniversiteit te Groningen een 
bijzonderen leerstoel t e vestigen. 

S. 301. 13 Aug. 
- Besluit tot aanwijzing, overeenkomstig arti

kel 170 der hooger-onderwij swet, van de 
Dr. A. H. de Hartog-Stichting, gevestigd te 
Haarlem, als bevoegd om bij de faculteit der 
godgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit te 
Utrecht een bijzonderen leerstoel te vestigen. 

S. 312. 24 Aug. 
- Besluit tot aanwijzing overeenkomstig art. 

157 der hooger-onderwijswet van het gym
nasium "Mater Dei" der Religieuzen Ursu
linen te Nijmegen. S. 366. 22 Oct. 

- Besluit tot aanwijzing overeenkomstig arti
kel 157 der hooger-onderwijswet van de 
a,fdeeling gymnasium van het Christelijk 
lyceum te Almelo. S. 396. 6 Dec. 
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der bijzondere school, Waterloostraat 164, 
a ldaar. S. 22. 11 :Febr_ 

Onderwijs. ( Lager- ) Koninkhjk besluit. Ten 
behoeve van onderwijzers, aan wie niet is 
uitgereikt een bewijs, als bedoeld in art. 107 
1 e lid sub c, kan geen rijksvergoeding worden 
verleend. - Ten aanzien van een onderwijzer, 
die tijdelijk is aangesteld ter vervanging van 
een met ziekteverlof afwezigen onderwijzer 
kan slechts dan aanspraak op de rijksver
goeding worden gemaakt, wanneer de zieke 
onderwijzer niet is een boventallige leerkracht, 
als bedoeld in art. VIII tweede lid der wet 

- Besluit tot wij ziging van het K . B. van 
27 December 1924, S. 585, gewijzigd bij K. B. 
van 17 November 1925, S. 446, tot het op
nieuw vaststellen van de regelen voor de be
zoldiging van de hoofden en de onderwijzers 
aan de scholen voor gewoon, uitgebreid en 
meer ui tgebreid lager onderwijs. 

S. 23. 11 Febr. 

van 30 Juni 1924, S. 319. 
13 ' Jan. 

- Koninklijk besluit. Aanvrage van gelden, 
ingevolge art. 72 1. o.-wet, benoodigd voor 
aanschaffing van nieuwe schoolmeubelen. 

15 Jan. 
- Rondschrijven van den Minister van Onder

wijs, Kunsten en Wetenschappen aan Ged. 
Staten der provinciën, betreffende uitlegging 
van artikel 195 der Lager Onderwijswet 1920. 

20 J an. 
- Koninklijk besluit. Vervanging van gas

verlichting door electrische verlichting is te 
beschouwen als een(') verandering van inrich
ting in den zin van art. 72 eerste lid. - De 
Raad kan de desbetreffende aanvrage om 
beschikbaarstelling van gelden niet afwijzen 
op grond van art. 205 derde lid, aangezien 
de Raad krachtens deze bepaling alleen de 
bevoegdheid heeft eene aanvrage af te wijzen 
op grond van de bruikbaarheid van een ge
bouw, waarin de school is gevestigd, en deze 
bevoegdheid zich niet mede uitstrekt ten aan
zien van de bruikbaarheid van de inrichting 
van het gebouw. 25 Jan. 

- Koninklijk besluit. De gemeentelijke bij
drage in de kosten van het bijzonder ver
volgonderwijs over een bepaald dienstjaar 
moet worden berekend naar de gemeentelijke 
uitgaven voor dat onderwijs over hetzelfde 
dienstjaar. - Tot bepaling der netto-kosten 
ten laste der gemeente komende, mag van de 
rijksvergoeding aan de gemeente voor een 
cursus slechts het gedeelte in mindering wor
deil gebracht dat op dat dienstjaar betrek
king heeft. 1 Febr. 

- Koninklijk besluit. De aanspraak van het 
bestuur eener bijzondere school op de ver
goeding voor vakonderwijs, bedoeld in het 
ge lid, wordt niet uitgesloten door het feit, 
dat aan de bijzondere school naast den vak
onderwijzer, ook werkzaam is een onderwijzer, 
in het bezit der akte in het vak, waarin de 
vakonderwijzer les geeft. 3 Febr. 

- Koninklijk besluit. Aangezien krachtens 
art. 31 de bepalingen van_ &rt . 30 niet gelden 
voor onderwijzers, uits!uitend belast met het 
geven van onderwijs in een of meer der vak
ken, vermeld onder h tot en met u van art.2, 
kan voor deze vakonderwijzers geen aanspraak 
worden gemaakt op verhoogingen wegens het 
bezit der akte, als bedoeld in den algemeenen 
maatregel van bestuur, waarvan in art. 30 
sprake is. 3 Febr. 

- Besluit tot vernietiging van het besluit van 
Burgemeester en vVethouders van Rotterdam 
van 27 .i\faart/4 April 1925, houdende weige
l"ing van beschikbaarstelling der gelden over
eenkomstig art. 78 der Lager-onderwijswet 
1920, met be~rekking tot de voorgenomen 
verandering van inrichting van het gebouw 1 

- Koninklijk besluit. Als diensttijd bedoeld 
in artikel 3, eerste lid van het K. B. van 27 
December 1924 S. 585, komt mede in aan
merking de diensttijd als onderwijzer of onder
wijzeres doorgebracht aan openbare en bij
zondere kweekscholen voor onderwijzers en 
onderwijzeressen in N ederlandsch-Indië, Suri
name en Curaçao. 13 Febr. 

- Koninklijk besluit. -Bij de berekening der 
gemeentelijke vergoeding krachtens art. 100 
moet, zoowel ten aanzien van de betrokken 
bijzondere school als ten aanzien van de over
eenkomstige openbare scholen, rekening wor
den gehouden met het gemiddeld aantal leer
lingen naar den in art. 28 6° lid aangegeven 
maatstaf over het kalenderjaar, voorafgaand 
aan dat, waarop de aanvrage om vergoeding 
betrekking heeft. 20 Febr. 

- Koninklijk besluit. Een schoolbestuur kan 
op vergoeding krachtens art. 84 geen aan
spraak maken terzake van de aanschaffing 
van schoolmeubelen die vóór 1 Januari 1923 
heeft plaats gehad. 22 Febr. 

- K oninklijk besluit. Vasts~elling der Rijks
vergoeding, bedoeld in art. 97 1. o.-wet. -
Een onderwijzer, door het schoolbestuur met 
ingang van 29 Juni 1924 aangesteld, moet, 
wanneer hem op 5 Juli 1924 het bewijs, be
doeld in·art. 107, 1° lid sub c 1. o. -wet is uit
gereikt, geacht worden eers~ op laatstgenoem
den datum aan de school in dienst te zijn 
getreden. 3 Mrt. 

- Koninklijk besluit. Aanvrage ~ot mede
werking als bedoeld in art. 72 1. o.-wet. -
Art. LXIV, § 11 der wet van 16 Febr. 1923 
mist toepassing ten aanzien van die kinderen, 
welke ten tijde van de aanvrage nog geen 
gelijksoortige bijzondere. school bezoeken. -
Bij de beoordeeling der aanvrage zijn terecht 
medegeteld die kinderen, van wie het ten 
tijde van de aanvrage aannemelijk was, dat 
zij de te stichten school zouden bezoeken, ook 
al hebben de ouders achteraf verklaard hunne 
kinderen niet naar deze school te zullen zenden. 

27 Mrt. 
- Koninklijk besluit. De bouw van eene 

nieuwe bergplaats voor brandstoffen ten be
hoeve van eene bijzondere lagere school is niet 
te beschouwen als eenl' verandering van in
richting in den zin Yan art. 72 der Lager
Onderwijswet. 27 Mrt. 

- Besluit, houdende beschikking op het be
roep, ingesteld door J_ van der Gulden en 
anderen te Grijpskerk, tegen het besluit van 
Ged. Staten van Groningen, van 11 Juni 1925, 
Letter S, 3de Afdeeling, waarbij het besluit 
van den Raad van Grijpskerk, van 4 Maart 
1925, tot opheffing der openbare lagere school 
te Niezijl is goedgekeurd. S. 87. 28 April 

- Koninklijk besluit . Lager Onderwijswet,. -
Noch art. 103, j0 • art. 101 noch eenige andere 
bepaling der Lager Onderwijswet . 1920 be-
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paalt dat bij de berekening van het bedrag 
van het voorschot, bedoeld in art. 103, 3° lid 
dier wet alleen die kinderen der bijzondere 
school in aanmerking mogen komen, die den 
staat van Nederlander bezitten. - Evenmin 
wordt in eenige bepaling der Lager Onderwijs
wet onderscheid gemaakt tusschen leerlingen 
van vreemde nationaliteit, die hier t e lande 
woonplaats hebben en dezulken, die in den 
vreemde wonen. 29 April 

- Besluit tot wijziging van het K. B. van 
7 Augustus 1916, S. 373, waarbij worden aan
gewezen de in de koloniën en bezittincren 
afgegeven akten van bekwaamheid tot het 
geven van lager onderwijs, bedoeld in artikel 
89 der wet tot regeling van het lager onder
wijs van 1878 (en artikel 209 der Lager
onderwijswet 1920). S. 119. 15 Mei 

- Besluit, waarbij met handhaving van het 
besluit van Ged. Staten van Limburg van 
22 Mei 1925, houdende vaststelling van het 
bedrag der vergoeding, bedoeld in artikel 101 
der Lager-onderwijswet 1920, ten behoeve 
van de bijzondere lagere scholen in de ge
meente Venlo, het daartegen ingesteld beroep 
ongegrond is verklaard. S. 151. 25 Mei 

- Besluit tot handhaving van het besluit van 
Ged. Staten van Zuidholland van 11 Mei 1925, 
G. S. n°. 187/1, houdende vaststelling van de 
gemeentelijke vergoeding, bedoeld in artikel 
101 der Lager-onderwij swet 1920, over 1922 
door de gemeente Dordrecht uit te keeren aan 
de besturen der bijzondere lagere scholen 
aldaar. S. 154. 27 Mei 

- Besluit tot vernietiging van het besluit van 
den Raad der gemeente Utingeradeel van 
12 April 1923, strekkende tot intrekking van 
zijn besluit van 22 Maart 1921 , inzake het 
verleenen van medewerking voor nieuwbouw 
van twee bijzondere lagere scholen ten be
hoeve van de Vereeniging voor Christelijk 
Nationaal Schoolonderwijs te Akkrum en 
omstreken, gevestigd te Akkrum. 

S. 163. 5 Juni 
- Besluit tot vernietiging van het besluit van 

Ged. Staten van Zuidholland d.d. 1 Decem
ber 1924, G. S. n°. 130, houdende vaststelling 
van het voorschotcijfer per leerling, overeen
komstig artikel 103, 3delid, der Lager-onder
wijswet 1920, over het jaar 1923 door de ge
meente Leiden uit te keeren aan de besturen 
der bijzondere lagere scholen aldaar. 

S. 201. 18 Juni 
- Besluit, houdende wijziging van het K. B. 

van 1 Augustus 1924, S. 399, tot regeling van 
den omvang van de examens ter verkrijging 
van de akten van bekwaamheid in de begin
selen der Fransche, Duitsche en Engelsche 
talen, die der wiskunde en de gymnastiek, 
bedoeld in art. 77, onder r., der wet van 17 
Augustus 1878, S. 127, van de wijze van af
neming en van hetgeen verder deze examens 
betreft. S. 202. 18 ,Juni 

- Besluit, tot ongegrondverklaring van het 
beroep van den Raad der gemeente Krabben
dijke tegen het besluit van Ged. Staten van 
Zeeland van 23 October 1925, n°. 43, lste 
Afdeeling, inzake de plaatsing van een hek 
om de speelplaats van de bijzondere school, 
uitgaande van de Vereeniging tot stichting , 

en instandhouding eener Christelijke School 
op Gereformeerden grondslag, aldaar. 

K 203. 18 Juni 
- Koninklijk besluit. Herhalingsonderwijs, 

dat geheel voldoet aan de omschrijving. door 
art. 3, ~• lid der wet voor vervolgonderwijs 
gegeven, moet voldoen aan de bij art. 21 der 
wet gestelde regelen : is dit niet het, geval, dan 
kan dit onclerwijs niet, uit de openbare kas 
worden bekostigd. 18 Juni 

- Koninklijk besluit. Onder " jaarwedden en 
wedden", bedoeld in het 1° lid, zijn ook de 
belooningen van onderwijzers, die met de 
tijdelijke waarneming dezer functie zijn be
last, begrepen. Bij de toepassing van het 1 e 
lid behoort geen onderscheicl te worden ge
maakt tusschen tijdelijk aangestelde onder
wijzers, die zijn benoemd zijn ter vervanging 
van onderwijzers, wier jaarwedden door het 
Rijk aan het schoolbestuur worden vergoed, 
en andere tijdelijk aangestelde onderwijzers. 

18 Juni 
- Koninklijk besluit. Bij de berekening van 

het gemiddeld aantal lesuren, bedoeld in art. 
101, negende lid, laatste zinsnede, der Le,ger
onderwijswet 1920, is de omstandigheid dat 
enkele der daar bedoelde openbare scholen 
eerst in de loop van het voorafgaande kalen
derjaar geopend zijn, van geen belang. 

18 Juni 
- Besluit tot ongegrondverklaring van het be

roep van het bestuur der Vereeniging voor 
Gereformeerd Schoolonderwijs te Zevenhui
zen, gemeente Leek, tegen het besluit van 
Ged. Staten van Groningen van 5 Novemher 
1925, betreffende de vaststelling van de ver
goeding, bedoeld in artikel lOl der Lager
onderwijswet 1920, over 1923 ten behoeve van 
de bijzondere school dier Vereeniging te Ze
venhuizen (Evertsdijk). S. 213. 26 Juni 

- Koninklijk besluit. Berekening der vergoe
ding, bedoeld in ar t. 101, 9de lid 1. o.-wet. -
Met betrekking tot de berekening van het 
gemiddeld aantal lesuren, dat in het onmid
dellijk voorafgaande kalenderjaar aan open
bare scholen door vakonderwij zers is gegeven, 
tellen de scholen, die na den aanvang van het 
kalenderjaar zijn geopend, ten volle mede. 

2 Juli 
- Koninklijk besluit. De administratiekosten 

eener bijzondere school en de contributie we
gens lidmaatschap van het R.-K. Centraal 
Bureau voor Onderwijs en Opvoeding zijn 
uitgaven als bedoeld in art. 55 sub o der wet, 
en komen dus voor ve rgoeding krachtens art. 
101 2° lid in aanmerking. 10 Juli 

- Koninklijk besluit. Eene berekening van 
het voorschot op de vergoeding, bedoeld in 
art. 101, 9• lid, naar de maatstaf van een ge
middeld aantal lesuren per klasse vindt geen 
steun in de bewoordingen van genoemde 
wetsbepaling, noch in de geschiedenis van 
hare totstandkoming 10 Juli 

- Koninklijk besluit. Voor de vaststelling 
van wat onder "overeenkomstige openbare 
lagere school" in het 3c lid wordt verstaan 
doet niet ter zake of aan de openbare school 
d oor vacature en besmettelijke ziekte een 
t ijdlanl)" stagnatie in het onderwijs is voor
gekom~n. 10 Juli 

- Koninklijk besluit. Uit de omstandigheid 
dat de wet geen mirimum-aantal lesuren aan-
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geeft, waarin door den onderwijzer moet wor
den les gegeven, mag niet worden afgeleid, 
dat het Rijk verplicht zou kunnen worden de 
jaarwedden te vergoeden ook van onderwij 
zers, wier aantal lesuren niet voldoet aan den 
eisch van een volledige dienstpraestatie. 

10 Juli 
- Koninklijk besluit. Een school voor meer

uitgebreid-lager-onderwijs, als bedoeld in het 
vierde lid van art. 2bis der wet van 1878, kan 
niet worden aangemerkt als een school in den 
zin der Lager-onderw:ijswet 1920, zoodat ook 
op haar niet art. 72 dezer wet kan worden 
toegepast 31 Juli 

- Koninklijk besluit. De wet maakt voor de 
toepassing van art. 101 negende lid, der 
Lager-onderw:ijswet 1920 geen onderscheid, 
tusschen de daar bedoelde openbare scholen, 
die vóór en die na den aanvang van het kalen
derjaar geopend zijn. - Gedep. Staten, in 
beroep over de toepassing van dit artikel oor
deelende, moeten zich in hunne uitspraak be
palen tot die scholen, met betrekking waartoe 
het beroep is ingesteld. 31 J uli 

- Koninklijk besluit. Daar ingevolge art. X 
der Wet van 30 Juni 1924, S. 319, deze wet 
op 1 Juli 1924 in werking is getreden en van 
terugwerkende kracht in die wet geen sprake 
is, kan op een vergoeding, bedoeld in het 
eerste lid van art. 101 der Lager-ondérwijswet 

' 1920, over het jaar 1923, art. VII van eerst
genoemde wet niet worden toegepast. 

13 Aug. 
- Besluit tot vernietiging van het besluit van 

Ged. Staten van Utrecht, dd. 3 November 
1925, 3• Afdeeling n°. 2789/2103, houdende 
vaststelling van de vergoeding overeenkom
stig artikel 101 der Lager-onderwijswet 1920, 
over het jaar 1923 door de gemeente Soest 
u it te keeren aan het Bestuur der Vereeniging 
"Scholen met den Bijbel" aldaar, ten behoeve 
van zijne scholen in de Spoorstraat en in de 
Schoolstraat te Soest. S. 303. 16 Aug. 

- Besluit tot vernietiging van het besluit van 
Ged. Staten van Utrecht dd. 3 November 
1925, 3° afdeeling no. 2528, 2102, houdende 
vaststelling van de vergoeding overeenkom
stig artikel 101 der Lager-onderwijswet 1920, 
over het jaar 1923 door de gemeente Soest 
uit te keeren aan het R.-K. Kerkbestuur der 
Parochie van de H . H. Apostelen Petrus en 
Paulus aldaar ten behoeve van zijne scholen, 
aan de ilfariastraat 1, aan de Steenhoihtraat 
26 en aan de Steenhoffstraat 48 te Soest. 

S. 304. 16 Aug. 
- Koninklijk besluit. Appellant, tevoren over

eenkomstig art. 27 2° lid hoofd van een school 
voor u. 1. o. en van een school voor gewoon 
1. o., genoot als zoodanig slechts één jaar
wedde. In verband hiermede moeten beide 
functies als ééh betrekking worden beschouwd 
Terecht is het door hem na de opheffing dier 
betrekking genoten wachtgeld verminderd 
met de inkomsten uit de betrekking van 
hoofd der afzonderlijke o. 1. school, die hij na 
bedoelde opheffing is gaan bekleeden. 9 Sept. 

- Koninklijk besluit. De gemeenteraad is 
niet verplicht steun als bedoeld in art. 13 te 
verleenen, wanneer het motief voor de ouders 
om hun kinderen een school van een bepaalde 
üchting te doen bezoeken, niet is de wensch 
om hen onderwijs van die richting te doen 

genieten, doch, als in casu, is gelegen in de 
persoonlijke verhouding van den vader tot 
een onderwijzer. 13 Sept. 

- Koninklijk besluit. Vervolgcursussen welke 
naar hun aard tot het lager onderwijs behoo
ren, maar die niet voldoen aan de bepa lingen 
der wet, mogen niet uit de gemeentekas wor
den bekostigd en mogen voor zoover het bij 
zondere cursussen zijn daaruit niet worden 
gesubsidieerd. 15 Sept. 

- Koninklijk besluit. Cursussen, waar onder
wijs zal worden gegeven in verschillende vak
ken, waarvan eenige genoemd in art. 2, zijn te 
beschouwen als lager onderwijs in den zin der 
wet. Waar deze cursussen niet kunnen worden 
beschouwd als cursussen voor buitengewoon 
l. o., en evenmin voldoen aan de vereischten 
voor gewoon 1. o., vervolgonderwijs en u. 1. o. 
gesteld, voorzoover het geheel of gedeeltelijk 
wordt bekostigd uit openbare kassen, mogen 
zij niet uit de gemeentekas worden bekostigd. 

• 16 Sept. 
- Koninklijk besluit. Lager onderwijswet. 

Vergoeding uit de gemeentekas ten behoeve 
van bijzondere lagere scholen wegens kosten 
van instandhouding. - Een bijdrage in de 
kosten van ziekteverzekering van onderwij 
zers valt niet onder de uitgaven bedoeld onder 
b van art. 55 der wet. 16 Sept. 

Besluit tot schorsing tot 1 April 1927 van het 
besluit van Burgemeester en Wethouders van 
Amsterdam, van 18 Augustus 1926, n°. 955, 
Afdeeling 0, waarbij aan Mejuffrouw P. J. 
W anders, onderwijzeres bij het openbaar 
lager onderwijs in die gemeente, voor het tijd
vak van 18 Juli tot en met 30 September 1926 
onder inhouding van de helft harer jaarwedde' 
eene verlenging van het haar toegekend verlof 
wegens ziekte is verleend. S. 335. 18 Sept. 

- Besluit tot ongegrondverklaring van het be
roep van het gemeentebestuur van 's-Graven
hage tegen het besluit van Ged. Staten van 
Zuidholland van 18 ilfei 1926, n°. 47, betref
fende de vaststelling van de vergoeding, be
doeld in het tweede lid van art. 101 der Laaer
onderwijswet 1920, over 1923 ten behteve 
van de bijzondere lagere school voor gewoon 
lager onderwijs, Scheldestraat 149 te 's-Gra
venhage. S. 336. 18 Sept. 

- Koninklijk besluit. Het door den Raad 
voor afwijzing der aanvrage om beschikbaar
stelling van gelden voor stichtino- van een 
bijz_onde~e school gebe~igd . argu~ent, dat 
eamge kinderen op het t1Jdst1p van indieninrr 
der aanvrage den leeftijd van 5½ jaar nog 
niet hadden bereikt, kan niet gelden, wan
neer ten aanzien van deze kinderen redelijker
WIJze_ . mocht worden verwacht, dat zij bij 
opemng der school den vereischten leeftijd 
tot toelating zouden hebben. 24 Sept. 

- Koninklijk besluit. De aan een schoolbe
stuur krachtens art. 101 9• lid toe te kennen 
vergoeding behoort het bedrag der door het 
schoolbestuur ter zake gemaakte kosten niet 
te overschrijden. 6 Oct. 

- Beschikking van den Hoogen Raad. -
Schoolgeldbeffing voor het lager onderwijs in 
de gemeente Voerendaal. - Volgens de artt. 
265b en 265d der gemeentewet, die ten deze 
toepasselijk zijn, moet het beroep in cassatie 
ingesteld worden door den Burgemeester of 
een in de gemeent~verordening aangewezen 
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ambtenaar. ,Niet-ontvankelijkverklal"ing va n 
Burgemeester en ,vethouders in hun beroep. 
- Waar blijkens art. 2 der ten deze toepas
selijke gemeenteverordening het bedrag . der 
schoolgeldheffing geheel afhankelijk is van 
den aanslag in de Rijksinkomstenbela-sting, is 
art. 3, 3de lid wel in dien zin te verstaan, dat 
onder vermindering van den aanslag ook is 
begrepen het geval, dat een aanslag vermin
derd wordt ten gevolge van een plaats gegre
pen hebbende ontheffing en niet alleen wan
neer m en te doen heeft met een verandering, 
die het gevolg is van reclame of beroep. Ech
t er moet de aanslag in de Rijksinkomsten
belasting steeds grondslag der heffing van, het 
schoolgeld blijven. - Terecht heeft de Raad 
van Beroep, nu aan belanghebbende onthef
fing van zijn aanslag in de Rijksinkomsten
belasting over 1/3 van dien aanslag was ver
leend, den aanslag in de schoolgeldheffing ook 
met 1/3 verminderd . (Implicite is de onjuist
heid van het cassatiemiddel van B. en W. , 
dus evenzeer aangenomen, als dit uitdruk
kelijk is geschied met dat van belanghebben
de). 6 Oct. 

- Koninklijk besluit. H et achtste lid van 
art. 101 opent niet de gelegenheid om de ver
goeding, bedoeld in het eerst e lid, t e vermin
deren met het bedrag, dat over een der voor
afgaande jaren door een beweerde onjuiste 
berekening te veel aan vergoeding zoun zijn 
toegekend. 7 Oct. 

- K oninklijk besluit. Voor de toepassing van 
den slotzin van art. 13, eerste lid, der Lager
onderwijswet 1920 is het onverschillig, welke 
bijzondere omstandigheden de ouders er toe 
hebben geleid, hunne kinderen vóór de aan
vrage der daar bedoelde tegemoetkoming op 
eene binnen de gemeente gevestigde schoo l 
te plaatsen. 11 Oct. 

- Koninklijk besluit. Lager-Onderwijswet. 
Toepassing art. 13. Tegemoetkoming in de 
kosten verbonden aan het bezoeken van een 
lagere school. - De bedoeling van den laat
sten volzin van art. 13, 1 • lid is om te voor
komen dat voor kinderen die reeds op een 
school gaan, bij welker karakter de ouders 
zich hebben neergelegd, tegemoetkoming van 
gemeentewege zou worden verstrekt in de 
kosten van vervoer naar een school van ander 
karakter. 12 Oct. 

- K oninklijk besluit. De bevoegdheid van 
den gemeenteraad om, onder goedkeuring van 
Ged . Staten aan onderwijzers een belooning 
toe te kennen o. a,. op grond van hunne aan
wijzing tot plaatsvervanger van het hoofd 
der school, strekt zich niet uit tot hen, die in 
den zin van art. 411. o. -wet tijdelijk een aan 
een gemeenteschool opengevallen plaats van 
hoofd der school waarnemen, voor welke 
waarneming bezoldiging wordt genoten over
eenkomstig de regelen, gesteld bij algemeenen 
maatregel van bestuur, krachtens art . 30, 
tweede lid der wet. 12 Oct. 

- Koninklijk besluit. Vaststelling der R ijks
vergoeding, bedoeld in art. 97 1. o.-wet. -
De omstandigheid, dat het ziekteverlof van 
het hoofd der school eindigde in de zomer
vacantie, brengt niet mede dat deze zijn werk
zaamheden eerst zou hebben her\tat op den 
dag, waarop de nieuwe cursus een aanvang 
nam. 22 Oct. 

- Koninklijk be&luit. Waar een K. B. als be
doeld in art. 19 tweede lid ontbreekt, en geen 
gemeenschappelijke regeling als bedoeld in 
het vierde lidi:. gemaakt, hebben Ged. Staten 
t erecht goedkeuring onthouden aan een 
ra,adsbesluit 'tot opheffing der eenige in de 
gemeente bestaa,nde openbare lagere school. 

28 Oct. 
- Koninklijk besluit. Waar het l • lid van 

art. 75 voorschrijft dat het besluit binnen een 
week aan het schoolbestuur moet worden 
medegedeeld, moet daaronder in verband met 
!id 2 worden versta,a,n het met redenen om
kleede besluit. Nu dit in casu niet is geschied, 
moet de gemeenteraad geacht worden, in ver
band met het 1 • lid van art. 76, tot mede
werking aan den voorgenomen schoolbouw 
te hebben besloten met het eindigen van den 
t ermijn van drie maanden na den dag der 
aanvrage. 28 Oct. 

- Koninklijk besluit. De Ra,ad moet op eene 
aanvrage op grond van art. 72 beschikken 
binnen drie maa,nden na, de indiening ; hier
aan doet niet a,f, dat bij de indiening door het 
schoolbestuur niet is inachtgenomen het be
paalde in den eersten zin van het derde lid 
van art. 73 en de daar bedoelde opgave eerst 
later is gedaan. - Onder schoolmeubelen als 
bedoeld in art. 72 zijn mede begrepen gor
dijnen. Waar de aanschaffing dezer gordijnen 
de normale e;schen, aan het geven van lager 
onderwijs te stellen, niet t e buiten gaat, vindt 
de aanvrage steun in art. 72 ; hieraan doet 
niet af dat de nieuwe gordijnen zouden dienen 
ter vervang;ng van anderen. 29 Oct. 

- Koninklijk besluit. Bij het verleenen van 
ongevraagd ontslag wegens overtolligheid 
moet, gelet op de billijkheid ten opzichte van 
het onde:rwijzend personeel, in de eerste plaats 
voor ontslag in aanmerking komen eene on
derwijzeres die gehuwd, niet-kostwinster is 
en de minste dienstjaren bij de school heeft, 
t e meer, waar door dit ontslag de onderwijs
belangen geen gevaar loopen. 1 Nov. 

- Kon.nklijk bes!u t. De aan den gemeente
raad verleende bevoegdheid om aan onder
wijzers eene belooning toe te kennen op grond 
van hunne aanwijzing tot plaat svervanger 
van het hoofd der school strekt zich niet uit 
t ot hen, die in den zin van art. 41 tijdelijk 
eene opengevallen plaats van hoofd der scho.ol 
waarnemen, voor welke waa,rneming bezol
diging wordt genoten overeenkomstig de re
gelen, gesteld bij a. m. v. b. krachtens art. 30 
tweede lid. 2 Nov. 

- Koninklijk besluit . Het bezwaar dat de 
gemeente, die de tegemoetkoming vraagt, 
geen gebruik heeft gemaakt van hare bevoegd
heid tot het heffen van hoogere schoolgelden 
dan die zijn vastgesteld voor de kinderen van 
arbeiders, bedoeld in art . 122a, kan niet gel
den wanneer gebleken is dat de schoolgeld
heffing in bedoelde gemeente en de verschil
lende belastingen aldaar kwalijk hooger kun
nen worden opgevoerd. De vraag of deze 
schoolgeldheffing al dan niet gunstiger is dan 
die in de gemeente, van welke de t egemoet
koming wordt verlangd, doet niet terzake af. 

11 Nov. 
Koninklijk beslait . Art. 13 staat niet in 

den weg aan de bevoegdheid van ouders, 
voogden of verzorgers van in den leerplich-
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tigen leeftijd vallende k;nderen, om t en aan
zien van ieder kind tusschen openbaar onder
wijs en bijzonder onderwijs van eene bepaalde 
richting eene keuzé te doen. 12 Nov. 

- Besluit tot wijziging van het derde Jid van 
artikel 22 van het K. B. van 10 September 
1923, S. 433, houdende o. m. regelin~ van den 
omvang van het examen ter verkriJging van 
de akte van bekwaamheid als onderwijzer, 
bedoeld in artikel 77, onder a, der wet van 
17 Augustus 1878, S. 127, van de wijze van· 
afneming van hetgeen verder dit examen 
betreft . S. 376. 16 Nov. 

- Besluit tot handhaving van het besluit van 
Ged. St,aten van Friesland van 25 November 
1925, n°. 100, 2• afdeeling F, inzake toepas
sing van artikel 100 der Lager-onderwijswet 
1920 over het jaar 1923 ten behoeve van de 
R . K . Meisiesschool, Groote Kerkstraat 89 
te Leeuwarden. S. 380. 17 Nov. 

- Koninklijk besluit. Art. LXXXII. Wet 
van 28 Mei 1925, S. 216. Dit art . is niet van 
toepassing op hen, die uitdrukkelijk van eene 
rijksregeling zijn uitgesloten ; het is opgeno
men ten behoeve van hen, te wier aanzien in 
het geheel geen wachtgeldregeling bestaat. 

19 Nov. 
- Koninklijk besluit. Tegen eene mededeeling 

van den Minister aangaande het voorschot op 
de vergoeding ingevolge art. 97 staat noch 
krachtens art . 99, Jid 3, noch krachtens eene 
andere wetsbepaling beroep op de Kroon open. 
- Over het tijdvak, gedurende hetwelk on
derwijzers niet in het bezit waren van het in 
art. 107, Je lid, sub c bedoeld bewijs kan geen 
aanspraak op rijksvergoeding worden ge
maakt. 22 Nov. 

- Koninklijk besluit. Het vervangen van de 
gaslichtinstallatie door eene electrische licht
geleiding, ofschoon de bestaande verlichting 
geen noemenswaardige reden tot klachten 
geeft, en het aanschaffen van een projectie
lantaarn gaan de normale eischen, aan het 
geven van Jager onderwijs te stellen, te bui
ten; derhalve vindt de aanvrage om beschik
baarstelling van gelden voor deze doeleinden 
geen steun in art. 72. 23 Nov. 

- Koninklijk besluit. Toepassing art. 97, 2• 
lid onder b der Lager Onderwijswet. - De 
Kroon beslist dat er geen aanleiding bestaat 
om te vreezen dat het belang van het onder
wijs of de juiste verhouding tusschen school
bestuur en schoolhoofd zal worden geschaad 
ten g.evolge van het waarnemen door laatst
genoemde van de betrekking van bezoldigd 
administrateur der school. 6 Dec. 

- Koninklijk besluit. Appellanten moeten 
geacht worden een eigen persoonlijk belang te 
hebben bij de vermetigmg of verbetering van 
het bestreden besluit van Ged. Staten, aan
gezien daarbij beslist werd op door hen inge
stelde beroepen. - Aan den eisch dat alleen 
rekening mag worden gehouden met die leer
lingen, ten aanzien waarvan ten tijde van het 
indienen der in art. 73, 1 • lid, sub a bedoelde 
verklaring redelijkerwijze kon worden aange
nomen dat zij de op t e richten school zouden 
bezoeken, doet niet af dat de vader van een 
tweetal der kinderen achteraf heeft verklaard, 
hen niet naar die school te zullen zenden. -
De wet maakt in dezen geen onderscheid tus
schen leerplichtige en niet-leerplichtige kinde-

ren. - De omstandigheid dat verschillende 
op de lijst voorkomende kinderen en broeders 
en zusters van deze andere bijzondere scholen 
bezoeken, doet niet ter zake, waar § 11 van 
art. LXIV wet 16 Febr. 1925, S. 38, hier niet 
van toepassing is. - De wet maakt geen on
derscheid tusschen kinderen in en buiten de 
gemeente woonachtig. - De vraag of oprich
ting der school met het oog op het onderwijs
belang al dan niet gewenscht is, dient buiten 
beschouwing te worden gelaten. 6 Dec. 

- Koninklijk besluit. Kosten van aanschaf
fing voor de eerste maal van leermiddelen ten 
behoeve van een bestaande school zijn aan te 
merken als buitengewone uitgaven, die langs 
den weg van art. 72 aan het gemeentebestuur 
behooren te worden aangevraagd. 6 Dec. 

- Koninklijk besluit. Onder de in het 9• lid 
voorkomende woorden "het onmiddellijk 
voorafgaande kalenderjaar" moet worden 
verstaan het jaar, voorafgaande · aan dat, 
waarover de vergoeding wordt gevraagd. 
Bij het berekenen van hetgeen de gemeente 
voor hare vakonderwijzers heeft uitgegeven 
behoort geen onderscheid te worden gemaakt 
tusschen de vakleerkrachten, die in het bezit 
zijn van de akte van bekwaamheid, en hen, 
die hunne bevoegdheid uitsluitend ontleenen 
aan het bepaalde bij art. 209 5• lid. - Onder 
hetgeen de gemeente voor hare vakonder
wijzers heeft uitgegeven moeten worden me
degerekend de door haar voor die onderwijzers 
betaalde pensioensbijdragen. 10 Dec. 

- Koninklijk besluit. Toepassing van art. 72 
der Lager-Onderwijswet. Aanschaffing van 
leermiddelen. - De bewoordingen van het 
artikel geven geen aanleiding om onderscheid 
te maken naar gelang het betreft vernieuwing 
van reeds aanwezige leermiddelen, aanschaf. 
fing voor het eerst van nieuwe leermiddelen 
of aanschaffing in verband met de uitbreiding 
van het aantal leerlingen. 14 Dec. 

- Koninklijk besluit. De aan de bediening 
van passage-agent van de Stoomvaartmaat
schappij "Nederland" verbonden werk
zaamheden zijn naar haren aard niet van zoo
danigen omvang, dat door het verleenen van 
de in art. 45 bedoelde vrijstelling de belangen 
van het onderwijs zullen worden geschaad, 
noch dat daardoor een ongunstige invloed zal 
worden uitgeoefend op de verhouding van den 
onderwijzer met zijne leerlingen of hunne 
ouders. 18 Dec. 

- Koninklijk besluit. Aan art . LXIV § 11 
van de slot- en overgangsbepalingen der wet 
van 16 Febr. 1923, S. 38 kan geen grond wor
den ontleend om buiten aanmerking te laten 
een aantal kinderen, die van een bestaande 
bijzondere school door de ouders waren over
geplaatst naar de openbare school, teneinde 
de stichting der nieuwe bijzondere school mo
gelijk te maken door op deze wijze de bepa
ling dat de kinderen de door hen bezochte 
gelijksoortige bjjzondere school zouden ver
laten, te ontgaan. - De vraag of de stichting 
der school met het oog op het onderwijsbelang 
gewenscht is, behoort bij de toepassing van 
art. 72 j0 • 75 buiten beschouwing te blijven. 

27 Dec. 
de Lager-onderwijs

S. 441. 28 Dec. 
S. 455. 30 Dec. 

- Wet tot wijziging van 
wet 1920. 

- Alsvoren. 
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- Zie ook : Ge,neentebestuur. 
,, ,, Pensioen•n en wachtgelden. 

Onderwijs (Militair). Besluit tot aanvulling van 
de Reglementen voor de Koninklijke Militaire 
Academie en voor den Hoofdcursus. 

S. 33. 27 Febr. 
Onderwfü. (Middelbaar) Besluit, houdende 

wijziging en aanvulling van het K. B. van 
31 J anuari 1925, S. 27, tot nadere uitvoering 
van artikel 16 en van artikel 28, vierde lid 
der Nijverheids-onderwijswet. 

S . 159. 31 Mei 
- Besluit, waarbij, met intrekking van het 

Reglement voor de Rijks hoogere burger- en 
landbouwscholen, vastgesteld bij K. B. van 
den 30sten Augustus 1864, S. 91, laatstelijk 
gewijzigd bij K . B . van den 26sten April 1920, 
S. 216, een nieuw R eglement voor de Rijks 
hoogere burgerscholen wordt vastgesteld. 

s. 231. 10 Juli 
- Wet, betreffende wijziging van artikel 81 

der Middelbaar-Onderwijswet. · 
S. 245. 30 Juli 

~ Besluit, houdende: 1°. instelling van een 
Akte van Bekwaamheid voor onderwijs in 
Handelsterminologie en H andelscorrespon
dentie in vreemde talen; 2°. vaststelling van 
een Reglement en een Programma van het 
examen voor die akte. S. 291. 3 Aug. 

Besluit t er vaststelling van de examengelden, 
bedoeld in artikel 81 der Middelbaar-Onder
wijswet, zooals dit is gewijzigd bij de wet van 
30 Juli 1926 (Stbl. n°. 245). S. 309. 19 Aug. 

Ongevallenverzekering. Besluit tot wijziging 
van het K. B. van 8 November 1924, S. 504, 
houdende een regeling als bedoeld in artikel 
106, tweede lid, der Land- en Tuinbouwonge
vallenwet 1922. S. 64. 12 April 

- Besluit tot wijziging van het K. B. van 30 
Augustus 1923, S. 424, tot vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestuur, als 
bedoeld in artikel 25, onder b, der Land- en 
Tuinbouwongevallenwet 1922, zooals dat be
sluit is gewijzigd bij K. B . van 9 Augustus 
1924 (Stbl. n°. 411.) S. 73. 20~ April 

- Besluit tot wijziging van het K. B. van 15 
Juli 1922, S. 451, tot vaststelling van een 
algemeenen maatregel van bestuur, als be
doeld in het eerste, vierde en vijfde lid van 
artikel 111 der Ongevallenwet 1921, zooals 
dat laatst elijk is gewijzigd bij K. B. van 23 
April 1924 (Stbl. n°. 202). S. 152. 25 Mei 

- Besluit tot wijziging van het K. B. van 26 
October 1922, S. 571, tot vaststelling van een 
algemeenen maatregel van bestuur, als . be
doeld in het tweede, vijfde en zesde lid van 
artikel 10 der Land- en Tuinbouwongevallen
wet 1922, zooals dat laatstelijk is gewijzigd 
bij K. B. van 23 April 1924 (Stbl. n°. 203). 

S. 153. 25 Mei 
- Besluit tot intrtkking van het K. B. van 

11 December 1902, S. 217, en tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel maatregel van 
bestuur als bedoeld in artikel 18, tweede lid 
onder i-der Wet op de Rijksverzekeringsbank 
(Stbl. 1920, n°. 780). S. 232. 10 Juli 

- Zie ook : Tractaten. 
Onteigening. Wet tot verklaring van het alge

meen nut der onteigening van eigendommen, 
erfdienstbaarheden of andere zakelijke rech
ten, noodig voor verbreeding van de Lange 
Viestraat t e Utrecht. S. 100. 29 April 

- Als voren van eigendommen, erfdienstbaar
heden of andere zakelijk rechten, noodig voor 
verbreeding van de Bote van Bolswertstraat 
te Leeuwarden. S. 101. 29 April 

- Als voren t en behoeve van het maken van 
eene los- en laadplaats en van eene wissel
plaats te Draaibrug. S. 104. 29 April 

- Als voren ten behoeve van uitbreiding van 
het stationsemplacement Zuid-Barge. 

S. 105. 29 April 
- Als voren van eigendommen, erfdienst-baar

hedèn of andere zakelijke rechten, noodig voor 
het verbreeden van gedeelten van den Loos
duinscheweg te 's-Gravenhage. 

S. 126. 21 Mei 
- Als voren van eigendommen, erfdienstbaar

heden of andere zakelijke rechten, noodig voor 
verbreeding van de straat, genaamd Oude 
Tweebergenpoort (of Oude Brusselschepoort) 
te Maastricht. S. 127. 21 Mei 

- Als voren ten behoeve van aanleg van een 
tramweg van Velp naar Arnhem. 

S. 143. 25 Mei 
- Als voren ten behoeve van aanleg van ver

bindings- en opstelsporen ten dienste van de 
Centrale Werkplaats der Nederlandsche 
Spoorwegen te Zwolle. S. 144. 25 Mei 

- Als voren van perceelen, erfdienstbaarheden 
en andere zakelijke rechten, noodig voor de 
verbetering van den weg, loopende van Rijs
wijk (Hoornbrug) naar de Vink (aansluiting 
aan den Rijksweg) nabij Leiden, in de ge
meenten Voorburg, Veur en Voorschoten. 

S. 145. 25 Mei 
- Als voren ten behoeve van wijziging van het 

emplacement Deventer van den Geldersch
Overij sselschen Stoomtram weg. 

S. 212. 26 Juni 
- Als voren van eigendommen, erfdienstbaar

heden of andere zakelijke rechten, noodig voor 
verbreeding van de Potterstraat te Utrecht. 

S. 243. 30 Juli 
- Als voren in de gemeenten Maastricht, Borg

haren. Itteren, Bunde, Maasbracht, Stevens
weert, Ohé en Laak en Echt, noodig voor den 
aanleg van scheepvaartwegen c. a . in Zuid
Limburg ingevolge de wet, van 28 Juli 1921, 
S. 1012, (Julianakanaal). S. 251. 30 Juli 

- Als voren van perceelen, erfdienstbaarheden 
en andere zakelijke rechten, noodig voor de 
verbetering van de Spoorstraat in de ge
meente Oss. S. 252. 30 Juli 

- Als voren van l?erceelen, erfdienstbaarheden 
en andere zakelijke rechten, noodig voor de 
doortrekking van den weg van den H euvel 
naar den Berghemscheweg in de gemeente 
Oss. S. 253. 30 Juli 

- Als voren ten behoeve van bovengrondsche 
werken voor de Staatsmijn Maurits. 

S. 271. 31 Juli 
- Als voren van eigendommen, erfdienstbaar

heden of andere zakelijke rechten, noodig voor 
verbreeding van de Kalanderstraat te En
schedé. S. 436. 28 Dec. 

- Als voren van eigendommen, erfdienstbaar
heden of andere zakelijke rechten, noodig voor 
verbreeding en verbetering van de Achter
kade te Boskoop. S. 439. 28 Dec. 

- Als voren ten behoeve van uitbreiding van 
het stationsemplacement Groesbeek. 

S. 444. 28 Dec. 
- Als voren van eigendommen. erfdienstbaar-
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heden of andere zakelijke rechten, noodig voor 
het aanleggen van een verhoogd voetpad 
langs de oostzijde van den weg door het dorp 
Noordbroek van het kruispunt der wegen 
Zuidbroek-Siddeburen en Sappemeer
Scheemda af in noordelijke richting tot aan 
den weg naar Slochteren. S. 451. 30 Dec. 

- Als voren van perceelen, erfdienstbaarheden -
en andere zakelijke rechten, noodig voor de 
verbetering van den weg van Delft naar Zeg
waart. S. 457. 30 Dec. 

- Als voren van perceelen, erfdienstbaarheden 
en andere zakelijke rechten noodig voor den 
aanleg van een weg van de Tunnelstraat naar 
den Rijksweg Maastricht-Roermond in de 
gemeente Sittard. S. 458. 30 Dec. 

Openbare Middelen van Vervoer. Wet tot wij
ziging van de wet van 23 April 1880, S. 67, 
betreffende de openbare middelen van ver
voer, met uitzondering der spoorwegdiensten. 

S. 250. 30 Juli 
- Besluit ter bekendmaking van den tekst der 

wet van 23 April 1880, S. 67, betreffende de 
openbare middelen van vervoer, met uitzon
dering der spoorwegdiensten, zooals deze het 
laatst is gewijzigd bij de wet van 30 Juli 1926 
(Stbl. n°. 250). S. 321. 1 Sept. 

Opium en verdoovende middelen. Zie 'l.'racta
ten. 

Ouderdomsverzekering. Zie Invaliditeits- en 
Ouderdomsverzekering. 

Pakketpost. Zie Poster-ijen en G;ro. 
• Paspoorten. Zie : Vreemdelingen. 

Pensioenen en Wachtgelden. Rondschrijven 
van den Pensioenraad, betreffende toepas
sing art. 67 Pensioenwet 1922, S. 240, en art. 
LXXXIV van de Wet van 28 Mei 1925 
(Stbl. n°. 216). 8 Jan. 

- Rondschrijven van den Minister van Onder
wijs, Kunsten en · Wetenschappen aan de , 
Besturi:n der gesubsidiëerde bijzondere La
gere Scholen, betreffende verhaal pensioens
bijdragen. 13 Jan. 

- Centrale Raad van beroep. Voor de bere
kening van den tijd, in tijdelijken dienst door
gebracht, geldt als aanvang de datum, waarop 
de ambtenaar de betrekking heeft aanvaard, 
niet die waarop het benoemingsbesluit werd 
genomen. 23 Febr. 

- Centrale Raad van beroep. Voor de bere
kening van den duur van den voor klagers 
pensioen mede tellenden diensttijd moeten de 
diensttijd als ambtenaar, bedoeld in art. 261 
der Gemeentewet, en de wachttijd als één 
doorloopende diensttijd en moet voor de be
rekening van de middelsom der pensioens
grondslagen op den in art . 54 0. W. voorge
schreven voet het tijdstip waarop het wacht
geld verviel als datum van ingang van zijn 
ontslag worden aangemerkt. 23 Febr. 

- Besluit tot wijziging en aanvulling van het 
besluit van den 5den Februari 1925, S. 31, 
houdende nadere herziening van de bezoldi
gingen en de samenstelling van het personeel 
van de directie der Pensioenfondsen voor de 
Koloniale Landsdienaren en Locale Ambte
naren. S. 41. 8 Mrt. 

- Besluit tot wijziging en aanvulling van het 
K. B. van 22 December 1922, S. 684, tot vast
stelling van een algemeenen maatregel van 
bestuur als bedoeld in de artikelen 15, 40 
tweede Jid, 43, 47, 66, 102, 135 en 148 der 

Pensioenwet 1922 (Stbl. n°. 240). S. 47. 22Mrt. 
- Besluit tot aanvulling en wijziging van het 

,,Reglement voor het Weduwen- en Weezen
fonds der Europeesche Officieren van het 
Nederlandsch-Indische leger" en van de .daar
bij behoorende overgangsbepalingen. 

S. 48. 22 Mrt. 
- Besluit tot regeling van de vaststelling van 

pensioensgrondslagen, als bedoeld in de Pen
sioenwet voor de landmacht, S. 1922, n°. 66, 
en in de Militaire Weduwenwet Hl22. 

s. 58. 31 Mrt. 
- Arrest van den Hoogen Raad. De tekst van 

art. 156 lid 2 Pensioenwet 1922, S. 240, zooals 
deze luidde vóór de wet van 30 Juni 1923, 
S. 307, rechtvaardigt de beslissing der Recht
bank dat op ambtenaren, die de in art. 156 
lid 2 bedoelde verklaring hebben afgelegd, 
de bepalingen betreffende het verhaal van een 
bijdrage van 5½ % op de ambtenaren niet 
van toepassing zijn. Die beslissing moet ook 

· geacht worden te zijn in overeenstemming 
met de bedoeling des wetgevers. 22 April 

- Wet tot geldigmaking voor pensioen van den 
tijd door het in vasten Rijksdienst overgegaan 
personeel van de Doesburgsche Telefoon
maatschappij en het telefoonnet te Sneek in 
vasten dienst dier maatschappijen doorge
bracht. S. 85. 28 April 

- Besluit tot wijziging en aanvulling van het 
K. B. van 3 Augustus 1922, S. 479, tot rege
ling van de toekenning van wachtgeld aan 
Burgerlijke Rijksambtenaren, zooals dit laat
stelijk is gewijzigd en aangevuld bij besluit 
van 14 Juli 1925 (Stbl. n°. 330). 

S. 140. 21 Mei 
- Besluit tot wijziging en aanvulling van het 

K. B. van den 24sten Maart 1923 (Stbl. n°. 
108). S. 161. 4 Juni 

- Besluit betreffende de vaststelling van de 
pensioensgrondslagen van burgemeesters. 

8 Juni 
- Centrale Raad van beroep. De wet kent 

enkel recht van beroep van een op een be
zwaarschrift genomen beslissing van den 
Pensioenraad toe aan hem, die het bezwaar
schrift had ingediend (den "reclamant", in 
art. 125 al. 3 bedoeld). 8 Juni 

- Centrale Raad van beroep. Waar de wet 
van 28 Mei 1925, S. 216, geen enkele bepaling 
bevat, die de uitvoering van het nieuwe 1 • lid 
van art . 150 regelt, is bij die uitvoering van 
de gewone regeling der wet betreffende vast
stelling en wijziging van een pensioensgrond
slag van kracht gebleven, derhalve ook de 
bepaling van art. 33 2• lid, dat bij elke ver
andering in de wedde de pensioensgrondslag 
opnieuw wordt v stgesteld. . 8 Juni 

- Besluit tot wijziging van het K. B. van 
6 Maart 1924, S. 98, houdende vaststelling 
van een algemeenen maatregel van bestuur 
ter uitvoering van de artikelen 23 der Pen
sioenwetten voor de landmacht en voor de 
zeemacht (Staatsbladen 1922, nos. 66 en 65) 
en van de artikelen 11, 15, 25, 58 en 59, 
tweede lid, der Militaire Weduwenwet 1922. 

S. 199. 17 Juni 
- Centrale Raad van beroep. Ter berekening 

van het door eene gemeente ingevolge art. 
158, 2• lid aan het Alg. Burg. "'.Pensioenfonds 
verschuldigde, voor zooveel betreft den tijd, 
door den ambtenaar vóór 1 Juli 1922 in haar 
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dienst doorgebracht, moet met de toekenning 
aan dezen van verhoogd invaliditeitspensioen 
geen rekening worden gehouden. 22 Juni 

- Centrale Raad van beroep. Het eerste lid 
van art . 67 moet aldus worden verstaan, dat 
het wachtgeld alleen dàn op het pensioen in 
mindering moet worden gebracht, indien het 
blijft doorloopen onafhankelijk van de om
standigheid, of al dan niet een pensioen is 
verleend, en dus de beantwoording der vraag, 
of die vermindering behoort plaats t e hebben, 
afhankelijk is van de omtrent dat wachtgeld 
bestaande regeling. 22 Juni 

- Rondschrijven van den Minister van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen aan de 
Gemeente besturen betreffende t erug bet aling 
van ingehouden bijdragen voor pensioenen. 

25 Juni 
- Wet, houdende wijziging van art ikel 3 van 

de wet van 29 Juni 1899, S. 149, tot verrui
ming van het beleggingsveld der aan het bij 
de wet van 9 Mei 1890, S. 79, opgericht fonds 
toebehoorende kapitalen en regeling der be
stemming van het saldo aanwezig in het bij 
a rt. 24 dier wet vermeld Weduwenfonds der 
geëmployeerden t ot het Algemeen Bestuur 
behoorende. S. 207. 26 Juni 

- Rondschrijven van den Minister van Bin
nenlandsche Zaken en Landbouw aan heeren 
Ged. Staten der onderscheiden provinciën, 
betreffende : pensioensgrondslag burgemees
ters. 26 Juni 

- Centrale Raad van beroep. De P ensioen
raad en in beroep de Centrale Raad van 
Beroep zijn niet bevoegd om ten opzichte van 
de vraag of een ambtenaar zich krachtens 

' a rt. 66 kan verzekeren een verhooging van 
een hem toekomend het wachtgeld vervan
gend pensioen, een beslissing te nemen waarbij 
het ver schil van meerring daaromtrent voor
goed wordt uitgemaakt, zoodat daarvan bij 
de vast stelling van het verdrag van dat pen
sioen niet zou mogen worden afgeweken ; 
immers, noch de Pensioenwet 1922, noch de 
A. M. V. B. bedoeld in art . 66, 2° lid, bevatten 
bepalingen tot beslechting van een dergelijk 
verschil van meening. 28 Juni 

- Centrale Raad van beroep . Nu een rege
ling, bepalingen bevattend ter uitvoering van 
art. 67, 2° lid, zooals dit van 1 Juli 1923-
1 Juli 1925 heeft geluid, ontbreekt, zou een 
berekening der daar genoemde inkomsten 
over een anderen termijn dan den door den 
P ensioenraad aangenomen jaartermijn -
kwartaalsgewijs b.v. - evenzeer reden van 
bestaan kunnen hebben en door die bepaling 
zijn t oegelat en. - In verband met het in art . 
67, 2• lid voorkomend woord "zoodra" moet 
rekening worden gehouden met het pensioen, 
dat de gepensionneerde genoot, van den dag 
af, waarop hij inkomsten, als in de wetsbe
paling bedoeld, ging genieten . 28 Juni 

- Rondschrijven van den P ensioenraad aan 
de Gemeentebesturen, betreffende pensioens
grondslagen. Juli (ongedateerd) . 

- Besluit tot wijziging en aanvulling van het 
K. B. van den Uden Juli 1922, S. 444, t ot 
vaststelling van een algemeenen maatregel 
van bestuur, bedoeld in art. 181 der P en
sioenwet 1922, (Stbl. n°. 240). 

S. 351. 7 Oct. 
_ Koninklijk besluit. H et niet-verhalen van 

pensioensbijdragen door eene gemeente op 
hare ambtenaren, is aan te merken als eene 
beslissing, in art. LXXXVIII der wet van 
28 Mei 1925, S. 216, bedoeld. - Wijziging 
dezer beslissing had krachtens laatstgemelde 
wetsbepaling dus vóór 1 September 1925 
behooren te geschieden. 7 Oct. 

- Rondschrijven van den Minister van Finan
ciën aan de Commissarissen der Koningin in 
de verschillende provinciën, nopens ver
zamelattestatiën, betreffende het in leven 
~jn van gepensionneerden. 9 Oct. 

- Koninklijk besluit. Onder "termijnen" in 
art. LXXXVIII der wet van 28 Mei 1925, 
S. 216, zijn te verstaan, die, genoemd in art. 
136, l st e lid der pensioenwet 1922. - Nu het 
verzoek om inkoop van pensioen op 20 Nov. 
1922 is ingekomen, zijn vóór 1 Juli 1925 reeds 
drie t ermijnen vervallen (31 Dec. 1922, 31 
Dec. 1923 en 31 Dec. 1924), ten aanzien 
waarvan geen ruimer verhaal, als in art. 
LXXXVIII der wet van 28 Mei 1925, S. 216, 
bedoeld, kan worden toegepast. 11 Oct. 

- Centrale Raad van Beroep. Klager, die 
als hulpbesteller bij den P. en T. dienst op 
30 Juni 1925 wegens opheffing van zijn be
trekking is ontslagen, heeft zijn diensttijd van 
11 J an. 1918 tot 1 Juli 1922 eerst na 30 Juni 
1925 ingekocht. Aan dien inkoop, die laat
stelijk bij de wet van 28 Mei 1925 S. 216 tot 
1 J an. 1926 was toegestaan, behooren de
zelfde rechtsgevolgen t e worden toegekend 
als aan die, welke vóór 1 J an. 1923 hebben 
plaats geh ad. Op grond van art. 48, 2 der 
P . W . 1922, zooals het luidde vóór de daarin 
bij genoemde wet van 28 Mei 1925; S. 216 
gebrachte wijziging, heeft klager dus aan
spraak op pensioen. 19 Oct . 

- K oninklijk besluit . Een raadsbesluit, be
palend dat met ingang van 1 Juli 1925 op 
den grondslag der gewijzigde Pensioenwet 
1922 of zooals deze mogelijk later zal worden 
gewijzigd, t en behoeve van de ambtenaren 
en werklieden, die voor heen in dienstbetrek
king zijn geweest van concessionarissen, bij 
de bepaling van het bedrag van het door hen 
t e genieten pensioen de tijd, doorgebracht in 
de dienstbetrekking bij de concessionarissen, 
zal gelden als ware hij doorgebrac~t i_n rech_t 
st reekschen dienst der gemeente, 1s m stnJ d 
met de Pensioenwet 1922, daar het t en aan
zien van een zekere groep gemeenteambtena
ren een van de artt. 56 e. v. afwijkende rege
ling behelst. 23 Oct. 

- Centrale Raad van beroep. Als stuk, be
doeld in art. 134 vijfde lid sub c, kan niet 
gelden een schrijven van den betrokken amb
t enaar aan den Pensioenraad, waarin hij 
mededeelt dat hij gebruik wenscht t e maken 
van de gelegenheid tot het inkoopen van tij
delijke dienstjaren en hij gaarne zal vernemen 
tot welken prijs hij deze jaren kan inkoopen 
en hoe de betaling kan geschieden . 16 Nov. 

- Centrale Raad van beroep. Klager, die 
dienst t ijd van 1 Nov. 1902 tot en met 30 Juni 
1922 als onderwijzer bij het herhalings- (later 
vervolg)onder wijs, uit welke betrekking hij 
met ingancr van 1 Oct . 1923 eervol is ontsla 
gen wegen~ opheffing van die bet rekking, na 
30 Juni 1925 voor pensioen heeft ingekocht, 
heeft krachtens het met ingang van 1 Juli 
1925 vervallen t weede lid van art. 48 recht 
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op wachtgeldpensioen met ingang van 1 Oct. 
1923. Aan de na l Januari 1923 gedane inkoo
pen worden derhalve rechtsgevolgen toege
kend als aan die, welke voor dezen datum 
hebben plaats gehad. 16 ov. 

- Centrale Raad van beroep. De eerste dag 
van den in art. 125, l P. W. 1922 genoemden 
termijn is de dag volgende op dien der ver
zending. - Onder de uitdrukking "binnen 
een maand" is, daar bezwaarlijk met gedeel
ten van een etmaal kan worden gerekend, niet 
anders te verstaan, dan dat gedurende een 
volle maand de indiening van een bezwaar
schrift kan geschieden. 30 ov. 

- Besluit tot vernietiging van het besluit van 
Ged. Staten van Utrecht van 18 Mei 1926, 

· 2e Afdeeling n°. 982/633, waarbij is goedge
keurd het besluit van stemgerechtigde inge
landen van het Waterschap "Oudeland- en 
Indijk" van 29 April 1926 inzake de toepas
sing van verhaal krachtens artikel 137 der 
Pensioenwet 1922, S. 240, op W. N. de 

Vrankrijker. S. 405. 13 Dec. 
- Koninklijk besluit. Een onderwijzer, ver

bonden geweest aan een school, op welke van 
toepassing was de in art. 206 vierde lid ge
noemde uitsluitingsbepaling van art . 59sexies 
eerste lid a der wet van 1878, die dus niet in 
aanmerking komt voor de rijksvergoeding 
krachtens art. 97 en derhalve niet was eene 
school als bedoeld in art . 8, behoort niet tot 
de onderwijzers, in art. 125 bedoeld, en komt 
dus voor wachtgeld niet in aanmerking. 
. 14 Dec. 

- Centr!],le Raad van beroep. Al moge klager, 
die met ingang van l April 192-5 eervol ont
sla.gen is als leeraar aan de Gemeente Avond
school voor Handwerkslieden en met ingang 
van dien datum door de Vereeniging " de 
Ambachtsschool" tot leeraar aan de Avond
school voor handswerkslieden in vasten dienst 
is benoemd, niet dadelijk van zijn voornemen 
om voor zijn benoeming als leeraar aan laatst
bedoelde avondschool te bedanken gevolg 
hebben ge~even, maar aan die school als ge
volg van z;jn bereidwilligheid om het Bestuur 
te helpen les hebben gegeven, hij kan daar
door niet worden geacht met ingang van 
1 April 1925 als leeraar aan die school te zijn 
overgegaan. Derhalve heeft hij, nu de ge
meenteschool met ingang van dien datum is 
opgeheven, recht op pensioen als bedoeld in 
het oorspronkelijk tweede lid van art. 48. 

14 Dec. 
- Centrale Raad van Beroep. Weliswaar kan 

de Pensioenraad niet aan een uitdrukkelijke 
wetsbepaling de bevoegdheid ontleenen een 
pensioen vast te stellen op het bedrag waarop 
klager in elk geval recht blijkt te hebben, met 
de bedoeling dit te verhoogen indien de uit
spraak van den Centralen Raad betreffend 
klagers pensioensgrondslag daartoe zou leiden, 
doch in deze door den Pensioenraad tegen
over klager onverplicht betoonde welwillend
heid ligt geen grond om op enkel formeele 
gronden, klager een pensioen toe te kennen, 
hooger dan hem volgens de bepalingen van 
materieel recht toekomt. 14 Dec. 

- Wet tot regeling van de pensioenen van de 
reserve-adjudanten-onderofficier van de land
macht, die op grond van de door hen bekleede 
betrekking geacht worden voortdlll'end in 

werkelijken dienst te zijn of geweest te zijn, 
alsmede van hunne weduwen en weezen. 

S. 442. 28 Deo. 
- Besluit, tot vaststelling van een algemeenen 

maatregel van bestuur als bedoeld in art. 38 
der Militaire Weduwenwet 1922. 

S. 478. 30 Dec. 
- Zie ook: I ndië (Nederl.) 
Personeele Belasting. R esolutie van den 

Minister van Financiën, betreffende uit
voering der Wet op de Personeele Belasting 
en op de Inkomstenbelasting in verband met 
verhuizingen. 27 Febr. 

- Wet, houdende wijziging van artikel 3lbis, 
§ 5, der Wet op de P ersoneele Belasting 1896. 

S. 416. 27 Dec. 
- Wet, houdende wijziging van de Wet op de 

Personeele Belasting 1896, van de Provinciale 
wet- en van de Gemeentewet. 

S. 432. 28 Deo. 
Posterijen en Giro. Besluit, houdende wijziging 

van het Internationaal Postbesluit 1925 
( taatsblad 1925, n°. 394). 

S. 75. 24 April. 
Besluit tot wijziging van het laatstelijk 

bij K. B. van den llden November 1925, 
S. 441, gewijzigde Girobesluit 1924 (Staats
blad n°. 451). S. 158. 29 Mei. 

- Besluit houdende wijziging van het Post
besluit 1925, S. 396, het P akketpost.besluit 
1919, S. 574, het Internationaal Postbesluit 
1925, S. 394 en het Girobesluit 1924 (Staats
blad n°. 451). S. 333. 16 Sept. 

- Besluit, t.er bekendmaking van den tekst 
van het K. B. van 31 December 1919, n°. 78, 
tot regrling van den dienst van het personeel 
van de Posterijen, de Telegrafie en Telefonie, 
zooals dit laatstelijk is gewijzigd bij K. B. 
van 10 Juli 1926, n°. 95. S. 350. 5 Oct. 

- Missive van den i\'lini t er vanBinnenlandsche 
Zaken en Landbouw aan de burgemeesters 
betreffende de adresseering van poststukken. 

25 Nov. 
- Zie ook : Tractaten. 
Provinciaal Bestuur. Rondschrijven van den 

Minister van Binnenlandsche Zaken en Land
bouw aan H eeren Ged. Staten der onder
scheidene provinciën, betreffende : verant
woordingen der provinciale fondsen. 16 Juli. 

- Wet, houdende wijziging van de Wet op de 
P ersoneele Belasting 1896, van de Provinciale 
wet en van de Gemeentewet. 

S. 432. 28 Dec. 
Raden van Arbeid. Besluit tot vernietiging van 

de besluiten van het bestuur van den Raad 
van Arbeid te Utrecht d.d. 3 Juni 1925 en 
18 Juli 1925, waarbij aan den inspecteur 
2de klasse bij dien Raad, den Heer F. W. A. 
Verloop, onderscheidenlijk met ingang van 
1 October 1925 en met ingang van 25 Juli 
1925 ontslag werd verleend en tot vernietiging 
van het besluit van den Raad van Arbeid te 
Utrecht d.d. 20 Januari 1926, waarbij het 
ontslag bij het besluit van het bestuur van 
dien Raad van 18 Juli 1925 gegeven beve tigd 
werd. S. 35. 2 Mrt. 

- Besluit tot vernietiging van het besluit van 
den Raad van Arbeid te Eindhoven van 
17 Maart 1926, n°. 56, waarbij een salaris
regeling wordt vastgesteld voor den in functie 
zijnden Inspecteur l ste klas e bij dien Raad. 

S. 331. 13 Sept. 

• 
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- Besluit tot vernietiging van het besluit van 
den Raad van Arbeid te Dordrecht van 
21 December 1925 tot vaststelling van een 
reglement der verplichtingen en rechten voor 
de ambtenaren en beambten, ondergeschikt 
aan dien Raad, voorzooveel het bepaalde 
in de artt. 25, tweede lid, onder b, 53, eerste en 
tweede lid, en 58, tweede lid, betreft. 

S. 350A. 6 Oct. 
Raden van Beroep voor de Directe Belastingen. 

Besluit, houdende 'bepalingen betreffende 
ambtskringen van raden van beroep voor de 
directe belastingen. S. 294. 4 Aug. 

- Besluit, houdende bepalingen betreffende 
ambtskringen van raden van beroep voor 
de directe belastingen. S. 314. 26 Aug. 

Rechten van in-, uit- en doorvoer. Besluit, 
houdende aanwijzing van een heerbaan en 
herziening van de attributen van het kantoor 
Roodesluis (gemeente Overslag). 

S. 117. 12 Mei . 
- Wet, tot wijziging van verschillende wets

bepalingen in verband met de wet van 
22 December 1924, S. 573 (zeerecht). 

S. 171. 10 Juni. 
- Besluit tot wijziging van dat van 11 Maart 

1925, S. 77, houdende aanwijzing van naar 
het gewicht belaste goederen, waarvoor de 
berekening der belasting kan geschieden naar 
het bruto-gewicht, na aftrek van daarbij 
tevens aangewezen tarra. 

S. 214B. 26 Juni. 
- Besluit, houdende nadere bepalingen om

trent het verleenen van teruggaaf van accijns 
bij uitvoer van alcoholhoudende goederen . 

S. 234. 10 Juli. 
· - Besluit, houdende aanwijzing van Gorinchem 

en Roosendaal als losplaats van goederen, 
ingevoerd langs rivieren en kanalen. 

S. 325. 4 Sept. 
- Wet houdende nadere bepalingen omtrent de 

heffing van invoerrecht en van statistiek
recht . S. 413. 27 Dec. 

Rechtswezen. Besluit, houdende wijziging van 
de artikelen 29 en 36 van het R eglement 
n° . IV op de organisatie en de dienst der 
Deurwaarders en verdere regtsbedienden, 
laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit van 15 
September 1925 (Staatsblad n°. 387). 

S. 28. 13 Febr. 
- Wet, tot wijziging van de regeling van de 

samenstelling van de rechterlijke macht. 
S. 177. 10 Juni. 

- Zie ook : Tractaten. 
Recognitie. Rondschrij ven van den Minister 

van Waterstaat aan de Commissarissen in de 
verschillende provinciën, betreffende gebruik 
Rijkseigendommen (cire. n°. 3/1924). 

6 Sept. 
Reis- en verblijfkosten. Besluit tot nadere 

wijziging van het Reisbesluit 1916, laatstelijk 
gewijzigd bij besluit van 23 Juni 1925 
(Staatsblad n°. 264). S. 51. 25 M:rt. 

- Besluit, houdende regeling van de toe
kenning eener vergoeding aan leden van 
commissiën bij vergadering in de woonplaats. 

S. 190. 11 Juni. 
Ridderorden. Zie onderscheidingsteekenen. 
Rivieren. Zie : Scheepvaart. 
Rijksambtenaren en Werklieden. Arrest van 

den Hoogen Raad. Van toepasselijkverklaring 
van Titel VII A. Derde Boek B. W., op de 

wijze als in art. 1637z be_doeld is hier geen 
sprake. Daaruit volgt dus dat de bepalin~en 
van dien titel hier niet van toepassing zijn. 
(Concl. Adv.-Gen. : Uit art. 1637z kan niet 
worden afgeleid, dat de dienstbetrekking 
tusschen een publiekrechtelijk lichaam en zijn 
ambtenaren in het alzemeen van burger
rechtelijken aard zou ziJn.) - 's-Hofs beslis
sing, waarbij de geldigheid van eenzijdige 
wijziging der salarisregeling door den Staat is 
erkend, is niet in strijd met de artt. 1269, 
1270, 1349, 1350, 1356, 1374 en 1375 B. W., 
omdat aan de verhouding tusschen den 
eischer (postambtenaar, reserve-officier) en 
den Staat niet ten grondslag ligt een overeen
komst in den zin van Boek III B. W. - De 
Kroon ont.leent ten deze aan art. 63 Grondwet 
de bevoegdheid om de algemeene salaris
regeling te IVijzigen. - De omstandigheid dat 
eischer zich met betrekking tot zijn militaire, 
functie voor een bepaalden tijd had ver
bonden is op een en ander niet van invloed. 

29 Jan. 
- Arrest van den H oogen Raad. Aan de vast

gestelde verhouding tusschen eischer en den 
Staat ligt geen burgerrechtelijke overeen
komst ten grondslag. - Er is hier geen strijd 
met art. 6 K. B. 29 Juni 1890, S. 97, volgens 
welke bepaling de onderwijzers aan de Rijks
normaallessen worden benoemd, geschorst en 
ontslagen door den Minister. De omstandig
heid dat een benoeming voor een bepaalden 
tijd is geschied belet zonder meer niet da t 
ook vóór het verstrijken van dien t ijd ontslag 
wordt verleend. - (Zie omtrent de bewuste 
ministerieele beschikking, welke door de 
Rechtbank als een "ontslag" is uitgelegd, 
over de "gerechtvaardigde verwondering" 
daarover en de latere houding van den Staat, 
de Concl. Adv.-Gen.) 25 Juni. 

Rijksgebouwendienst. Zie: Ministerieele De
partementen. 

Rijksinkomstenbelasting. Zie Inkomsten
belasting. 

Rijksverzekeringsbank. Zie Invaliditeits- en 
01tderdomsverzekering. 

Rijnvaart. Zie Scheepvaart. 
Rijwielen. Zie Motor- en Rijwielwet. 
Scheepsbewijzen. Zie Kadaster en Hypotheken . 
Scheepvaart. Besluit tot wijziging van het 

R eglement van politie voor de Reede eu 
's Rijks-marinehaven "Het Nieuwediep" en 
van het Reglement van politie voor de Reede 
en 's Rijks-marinehaven van Hellevoetsluis. 

S. 2. 6 Jan. 
- Besluit tot nadere aanvulling van het K. B. 

van 30 December 1924, S. 617, tot bekrachti
ging van een R eglement, betreffende het 
ver]eenen van patenten voor Rijnschippers. 

S. ll. 20 Jan. 
- Arrest van den Hoogen R aad. Een M:iniste

rieele aanschrijving aan een enkele categorie 
(die de ambtenaren van den Waterstaat) der 
ambtenaren en beambten die met de hand
having van het Alg. R ecrlement van politie 
voor de rivieren en rijkskanalen zijn belast, 
om ter zake van overtreding van art. 7 daar
van ge3n proces-verbaal op te maken, kan 
niet gelden als een toestemming of bevel om 
va□ de bepalingen van dat art. af te wijken, 
ah bedoeld in art. 98. 10 iVIei . 

- Rond,chrijven van den Uinister van Binnen-
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lanclsche Zaken en Landbouw aan de betrok
ken gemeentebesturen betreffende : Scheep
vaartrechten. · 4 Juni. 

- Wet, tot wijziging van verschillende wets
bepalingen in verband met de wet van 
22 December 1924, S. 573 (zeerecht). 

S. 171. 10 Juni. 
- Wet, houdende n ieuwe regeling van de zee-

brieven. S. 178. 10 Juni. 
- Besluit tot nadere wijziging van het bij

zonder reglement van politie voor de Keulsche 
Vaart. S. 214A. 26 Juni. 

- Besluit tot bekrachtiging van een wijziging 
van het Rijnvaartpolitiereglement voor den 
Rijn met inbegrip van de Waal en de Lek. 

S. 236. 28 Juli. 
- Besluit tot nadere wijziging van reglementen 

voor de scheepvaart ter beveiliging van 
beweegbare spoorwegbruggen over het Noord
zeekanaal. S. 238. 29 Juli. 

- Wet tot intrekking van verschillende crisis-
wetten. S. 248. 30 Juli. 

- Besluit tot vaststelling van het recht ver
schuldigd wegens inbranding of aanbrenging 
van merken op schepen. S. 289. 31 Juli. 

- Besluit tot intrekking van het K. B. van 
19 November 1917, S. 647, tot het vaststellen 
van een verbod van nachtvaart en van nadere 
bepalingen op het voeren van seinlichten. 

S. 295. 5 Aug. 
Besluit tot vaststelling van een Reglement 

ter voorkoming van aanvaring of aandrijving 
op openbare wateren in het Rijk, die voor de 
scheepvaart open staan. S. 317. 28 Aug. 

Besluit tot wijziging van het K. B. van 
28 December 1925, S. 518, houdende wijzi
ging en aanvulling van de voorschriften 
betrekkelijk de scheepsboekhouding. 

S. 320. 1 Sept. 
- Besluit tot wijziging van het bijzonder 

reglement van politie voor het kanaal door 
Walcheren, vastgesteld bij K. B. van 23 Mei 
1892, S. 116, gewijzigd bij K. B. van 1 De
cember 1897, S. 217 en 20 Augustus 1910 
(Staatsblad n°. 265). S. 332. 14 Sept. 

- Besluit tot bekrachtiging van wijzigingen 
van het Rijnvaartpolitiereglement voor den 
Rijn met inbegrip van de Waal en de Lek, 
zulks met intrekking van het K . B. van 28 Juli 
1926 (Staatsblad n°. 236). 

S. 344. 28 Sept. 
Besluit tot nadere wijziging van twee regle

menten voor de scheepvaart ter beveiliging 
van beweegbare spoorwegbruggen. 

S. 352. 11 Oct. 
- Zie ook : Tractaten. 
Sche_penwet. Zie Scheepvaart. 
Schuld ( Nationale.) Besluit, houdende weder

openstelling van de gelegenheid tot inwisse
ling van de zilverbons van f 2.50, omschreven 
in art. 1 van het K. B . van 31 Maart 1915, 
S. 174, gewijzigd bij K. B. van 14 Juni 1918, 
S. 357, als zilverbons van de eerste soort, als
mede van de zilverbons van f 1, omschreven 
in art. 1 van het K. B. van 22 April 1916, 
S. 168, zooals dat laatstelijk is gewijzigd bij 
K. B. van 19 Februari 1920, S. 82, als zilver
bons van de eerste soort. S. 4. 13 Jan. 

- Wet tot ,vijziging van artikel 33 der Leening
wet 1914, S. 612, waarvan de gewijzigde tekst 
is bekend gemaakt bij K. B. van 6 Augustus 
1920 (Staatsblad n°. 688). S. 217. 28 Juni. 

- Wet, tot ,vijziging van de artikelen 33 en 
35ter der Leeningwet 1914, S. 612, waarvan 
de gewijzigde tekst is bekend gemaakt bij 
Koninklijk besluit van 6 Augustus 1920 
(Staatsblad n°. 688). S. 431. 28 Dec. 

- Zie ook : Geldleeningen. 
Slacht wet. Wet tot intrekking van verschillende 

crisiswetten. S. 248. 30 Juli. 
Specerijen. Zie Warenwet. 
Speelkaartenbelasting. Wet tot afschaffing van 

de Speelkaartenbelasting. 
S. 414. 27 Dec. 

Spoor- en Tramwegen. Besluit tot nadere 
wijziging van het Algemeen Reglement 
Dienst. S. 9. 20 Jan. 

- Besluit tot nadere wijziging van het Alge
meen Reglement Dienst Locaalspoorwegen. 

S. 10. 20 Jan. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Alge

meen Reglement Dienst en van het Algemeen 
Reglement Dienst Locaalspoorwegen. 

S. 12. 22 Jan. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Alge

meen Reglement Vervoer 1901. 
S. 42. 15 Mrt. 
S. 229. 2 Juli. 

- Besluit tot nadere wijziging van het Tram-
wegreglement. S. 88. 28 April. 

- Wet tot wijziging van de Spoorwegwet en 
van de Locaalspoor- en Tramwegwet. 

S. 211. 26 Juni. 
- Wet tot intrekking van verschillende crisis-

wetten. S. 248. 30 Juli. 
- Wet, houdende machtiging tot het aangaan 

van eene overeenkomst met de Maatschappij 
tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, be
treffende den spoorweg van Boxtel naar de 
Duitsche grens in de richting van Wezel. 

s. 269. 31 Juli. 
- Besluit tot aanvulling van het Algemeen 

R eglement Dienst Locaalspoorwegen. 
S. 353. 11 Oct. 

- Arrest van den Hoogen Raad. Het telaste
gelegde, in hoofdzaak inhoudende, dat de 
bestuurder van den trein daarmede een op den 
tramweg stilstaand motorrijtuig, dat genood
zaakt was zich op den tramweg te bevinden, 
heeft aangereden, houdt niet de elementen 
van het bij art. 59 van het Tramwegreglemen~ 
omschreven strafbaar feit in. 22 Nov. 

- Wet, houdende toekenning van een rente
loos voorschot uit 's Rijks schatkist ten be
hoeve van verlegging van den Westlandschen 
Stoomtramweg te Monster. 

S. 443. 28 Dec. 
- Zie ook : Tractaten. 
Statistiek. Besluit, houdende nadere voor

zieningen ten behoeve der statistiek van den 
in-, uit- en doorvoer. S. 19. 4 Febr. 

Statistiekrecht. Wet, houdende nadere bepa
lingen omtrent de heffing van invoerrecht 
en van statistiekrecht. S. 413. 27 Dec. 

Sterke Drank. Besluit tot vernietiging van het 
besluit van Burgemeester en Wethouders van 
Loenen d.d. 24 Januari 1923, waarbij de 
vergunning staande ten .name van wijlen 
J. van der Heiden werd overgeschreven op 
diens weduwe. S. 16. 30 Jan. 

- Besluit tot vernietiging van het besluit van 
Geel. Staten van Gelderland van 22 September 
1925, n°. 160, waarbij in beroep is vernietigd 
het besluit van Burgemeester en Wethouders. 
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van Nijmegen van 20 Februari 1925 tot 
intrekking van de ten name van M.H. G. Rief 

· staande vergunning voor verkoop van sterken 
drank in het klein. S. 24. 11 Febr. 

- Besluiten, houdende beschikking op re pec
tievebjk het beroep, ingesteld door P. H. 
H ermans te Gulpen tegen het besluit van 
Ged. Staten van Limburg van 13 Nov.amber 
1925, La. 11226/4 C., 4de Afdeeling, waarbij 
zijn logementsvergunning voor den verkoop 
van sterken drank in het klein is ingetrokken, 
en het beroep, ingesteld door G. H. Pittie te 
Gulpen tegen het besluit van Ged. Staten van 
Limburg van 13 ovember 1925, waarbij zijn 
logementsvergunning voor den verkoop van 
sterken drank in het klein is ingetrokken. 

S. 60. 9 April. 
Besluit tot vernietiging van het besluit van 

Ged. Staten van Gelderland van 2 Februari 
1926, n°. 260, houdende vernietiging van het 
be luit van Burgemeester en Wethouders 
van Nijmegen d.d. 13 October 1925, n°. 29, 
tot intrekking van de ten name van Weduwe 
J. P. I. Görtz, geboren Morren, staande ver• 
gunning voor den verkoop van sterken drank 
in het klein. S. 164. 5 Juni. 

- Besluit tot vernietiging van het besluit van 
Ged. taten van Utrecht van 29 December 
1925, 1 e afd. n°. 3699/2353, waarbij is ge
wijzigd de akte van de aan de sociëteit "de 
Vereeniging" te Utrecht verleende vergun
ning voor den verkoop van sterken drank in 
het klein. S. 293. 4 Aug. 

- Be luit, strekkende tot vernietiging van het 
besluit van Burgemeester en Wethouders van 
IJsselmonde, van 1 Mei 1924, waarbij aan 
1\1. E. Boel, weduwe van B. Andeweg, ver
gunning werd verleend voor den verkoop 
van sterken drank in het klein. 

S. 356. 13 Oct. 
- Besluit, houdende beschikking op het beroep, 

ingesteld door J. J. Paes, te Kerkrade, tegen 
het besluit van Ged. Staten van Limburg 
van 23 A;(Jril 1926, 4e Afdeeling, n°. 3836/4 
W, waarbij zijn logementsvergunning voorden 
verkoop van sterken drank in het klein is 
ingetrokken. S. 35 . 15 Oct. 

- Besluit, strekkende tot vernietiging van de 
be luiten van Burgemeester en Wethouders 
van Naarden van 26 Januari 1898, waarbij 
aan C. liphorst een bijzondere vergunnin~ 
voor den verkoop van sterken drank bij 
hoeveelheden van minder dan 10 liter, voor 
gebruik ter plaatse van verkoop of elders, 
werd verleend, en van 2 November 1923, tot 
overschrijving ten name van Elisabeth van 
Eijden van de vergunning van wijlen haar 
echtgenoot Casper Sliphorst. 

S. 397. 10 Dec. 
- Besluit, houdende beschikking op het 

beroep, ingesteld door A. H . C. Hoedemaker, 
te Renkum, tegen het besluit van Gedepu
teerde Staten van Gelderland van 16 · faart 
1926 n°. 202, waarbij zijn logementsvergun
ning, voor zooveel betreft de koffiekamer 
(gelagkamer) en de eetzaal, is ingetrokken. 

S. 404. 13 Dec. 
Steuncomité. Wet, houdende nadere bes~m

ming van de bezittingen van het Koninklijk 
Nationaal Steuncomité. S. 210. 26 Juni. 

Stichtingen. Wet tot wijziging en aanvulling 
der wet van 3 April 1922, S. 165, houdende 

opheffing van een gedeelte der tichtingen als 
bedoeld in artikel 11 der wet van 5 :.lfaart 1852 
(Staatsblad n°.45) . S. 257. 31 Juli . 

Strafrecht en Strafvordering. Circulaire van 
den l\iinister van Justitie aan Heeren Pro
cureurs-Generaal bij de Gerechtshoven, be
treffende : termijn van inverzekeringstelling 
ingevolge artikel 58 Wetboek van Straf• 
vordering. 29 Mrt. 

- Besluit, houdende wijziging van artikel 7 
van het K. B. van 16 October 1925, S. 420, 
tot vaststelling van een algemeenen maat. 
regel van bestuur als bedoeld in artikel 437 
qua/er van het Wetboek van trafrecht. 

S. 235. 10 Juli . 
- Wet tot intrekking van verschillende crisis-

wetten. . 248. 30 Juli. 
- Beslui~ tot uitvoering van artikel 497 van 

het Wetboek van trafvordering. 
S. 323. 4 Sept. 

- Besluit, houdende nadere wijziging van het 
Koninklijk besluit van 19 )februari 1896 

. 29, tot instelling van strafregisters. 
S. 406. 16 Dec. 

- Wet, houdende wijziging van de t arieven 
van geregtskosten in strafzaken, waarvan de 
gewone regter kennis neemt. 

S. 434. 28 Dec. 
- Zie ook : Tractaten. 
Stroop. Zie Warenwet. 
Successiewet. Wet, houdende wijziging der 

Successiewet. S. 429. 28 Dec. 
Suiker. Besluit, houdende nadere aanwijzing 

van losplaatsen en kantoren, bedoeld bij 
artikel 4 der uikerwet 1924 (Staatsblad 
n°. 425). S. 2 5. 31 Juli. 
Zie ook: Warenwet. 

Suriname. Be3luit tot nadere wijziging van de 
bepabngen ter uitvoering van de Neder
landsch-Indische, urinaamsche en Cura
çaosche Comptabiliteitswetten, voor zooveel 
de ontvangsten en uitgaven in Nederland 
betreft, S. 1918 n°. 520 en 1921 n°. 45, 
junctis 1920 n°. 833, 1921 n°. 1162 en 1922 
n°. 680. S. 305. 16 Aug. 

- Besluit tot bekendmaking van den tekst 
van het K. B. van 2 Februari 1911, S. 41, 
houdende bepalingen ter uitvoering van de 

urinaamsche en Curaçaosche Comptabili
teitswetten, S. 1910 nos. 315 en 316), voor 
zooveel de ontvangsten en uitgaven in eder
land betreft. S. 361. 18 Oct. 

- Besluit tot toepas eljjk verklaring van het 
,.Dienst~ijdpenioenreglement voor onder
officieren", vastgesteld bij Koninklijk besluit 
van 2 December 1926 (Nederlandsch Staats. 
blad n°. 392), op de onderofficieren van de 
troepen in Suriname en Curaçao. 

S. 394. 2 Dec. 
- Zie ook : Begrootingen en Rekeningen. 

,, ,, Wapenen en Munitie. 
Tabakswet. Wet tot wijziging van de artikelen 

15, 50 en 51 der Tabakswet (Staatsblad 1921, 
n°. 712), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
30 December 1925 (Staatsblad n°. 533). 

S. 412. 27 Dec. 
- Wet tot verlengmg van den termijn, ge

noemd in artikel 8 ader Tabakswet (Staats. 
blad 1921, n°. 712), zooals dat artikel laat
stelijk is gewijzigd bij het eenig artikel der 
wet van 30 December 1925 ( taatsblad n° 
533). S. 417. 27 DeC: 
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Tantièmebelasting. Zie dividend- en tantièrne
belasting. 

Telegraaf- en Telefoonwet. Rondschrijvén van 
den Minister van Binnenlandsche Za,ken en 
Landbouw a9:n Heeren Burgemeesters, b\)
t reffende buitengewone openstelling van 
Rijkstelegraaf- en Rijkstelefoonkantoren. 

16 J a n. 
- Besluit tot aanvulling van het Rijkstelefoon-

reglement 1919. S. 155. 28 Mei. 
- Besluit, houdende intrekking van het be

staande en vaststelling van een nieuw regle
ment voor den dienst der Rijkstelegraaf. 

S. 319. 30 Aug. 
- Besluit, ter bekendmaking van den tekst 

van het K. B. van 31 December 1919, no. 78, 
tot regeling van den d ienst van het personeel 
van de Posterijen, de Telegrafie en Telefonie, 
zooals dit laatstelijk is gewijzigd bij K. B. 
van 10 Juli 1926, n°. 95. S. 350. 5 Oct. 

- Missive van den Minister van Binnenlandsche 
Zaken aan de burgemeesters, betreffende 
regeeringstelegrammen. 15 Oct. 

- Beslui t, houdende wijziging en aanvulling 
van het Rijkstelefoonreglement 1919, vast
gesteld bij'K. B. van 6 December 1919, S. 803, 
laatstelijk gewijzigd bij dat van 28 Mei 1926 
(Staatsblad n°. 155). S. 387. 29 Nov. 

- Zie ook : Pensioenen. 
,, ,, Tractalen. 

Thee. Zie Warenwet. 
Tractaten. Besluit, bepalende de bekend

making in het Staatsblad van de tusschen 
den Britschen Gezant te 's-Gravenhage en den 
Minister van Buitenlandsche Zaken gewissel
de nota's, d.d. 23 September en 3 October 
1925, waarbij is overeengekomen om de lijst 
van Staten, bedoeld in artikel 1 van het op 
13 April 1920 te Londen gesloten verdrag 
betreffende uitlevering van misdadigers 
tusschen Nederland en eenige onder Britsch 
protectoraat staande Staten op het Maleische 
Schiereiland (Staatsblad 1920, n°. 729), aan 
te vullen met de namen der Staten Johore 
en K edah. S. 3. 11 Jan. 

- Besluit., bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van het op 9 December 1924 te 
's-Gravenhage tusschen Nederland en Hon
garije gesloten handelsverdrag, met daarbij 
behoorend protocol (Staatsblad 1925, n°. 506), 
alsmede van de op 9 December 1924 en 12 
en 13 Januari 1925 tusschen den Minister 
van Buitenlandsche Zaken en den Hongaar
schen Zaakgelastigde te 's-Gravenhage ge
wisselde nota's. S. 36. 3 Mrt. 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van het op 8 Januari 1925 te 
's-Gravenhage tusschen Nederland en oor
wegen gesloten voorloopig luchtvaartverdrag 
(Staatsblad 1925, n°. 502). 

s. 45. 20 Mrt. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van het op 9 Maart 1925 te 
's-Gravenhage tusschen Nederland en Finland 
gesloten verdrag, betreffende de toelating, 
de rechten en verplichtingen en de immuni
teiten van Finsche consulaire ambtenaren in 
de voornaamste havens van Nederlandsch
Indië, Suriname en Curaçao (Staatsblad 
1925, n°. 505). S. 46. 20 Mrt. 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van het op 5 Maart 1926 te 

's-Gravenhage t usschen Nederland en België 
gesloten Postverdrag, strekkende tot ver
vanging van dat van 15 October 1921 (Staats
blad 1922, n°. 293) en van de aanvullingsakte 
van 7 Juni 1924 (Staatsblad 1924, n°. 351). 

S. 66. 14 April. 
- Beslui t, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van het op 15 Maart 1926 te 
's-Gravenhage tusschen Nederland en België 
gesloten Telegraafverdrag, strekkende tot 
vervanging van dat van 8 Maart 1920 (Staats
blad 1920, n°. 231). S. 70. 17 April. 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van het op 9 Januari 1925 te Osla 
tusschen Nederland en Noorwegen gesloten 
verdrag, betreffende ongevallen verzekering 
(Staatsblad 1925, n°. 543). S. 142. 22 Mei. 

- Wet, houdende goedkeuring van het op 
18 Mei 1925 t usschen Nederland en Zwitser
land te Bern gesloten voorloopig luch t
vaartverdrag. S. 146. 25 Mei. 

- Wet, houdende goedkeuring van het op 
4 November 1925 te 's-Gravenhage gesloten 
voorloopig luchtvaartverdrag tusschenNeder
land en Polen. S. 147. 25 Mei. 

- Wet, houdende goedkeuring van het op 
21 November 1925 te Stockholm gesloten 
voorloopig luchtvaartverdrag tusschen Ne
derland en Zweden. S. 148. 25 Mei. 

- Besluit,, bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van het op 22 Juli 1924 te Reval 
t usschen Nederland en Estland gesloten 
voorloopig H andelsverdrag (Staatsblad 1925, 
n°. 249), alsmede van de op 22 Juli 1924 
tusschen den Nederlandschen gèzant te 
Kopenhagen en den Estlandschen Minister 
van Buitenlandsche Zaken gewisselde nota's. 

S. 157. 28 Mei. 
- Wet, houdende goedkeuring van het op 

3 r ovember 1925 te 's-Gravenhage tusschen 
Nederlan{i en Argentinië gesloten verdrag 
tot regeling van de toelating, alsmede de 
rechten, verplichtingen en immuniteiten van 
Consulaire Ambtenaren der Republiek in 
Nederlandsch-Indië, Suriname en Curaçao. 

S. 183. 10 Juni. 
- Wet, houdende voorbehoud der bevoegdheid 

tot toetreding tot het ontwerpverdrag van 
Genève, betreffende de toepassing van den 
wekelijkschen rustdag in de industrie. 

S. 184. 10 Juni . 
- Wet, houdende goedkeuring van het ont

werp-verdrag van. Genève, betreffende den 
minimum-leeftijd, waarop jeugdige personen 
mogen worden toegelaten tot het verrichten 
van arbeid als tremmer of stoker. 

S. 185. 10 ,Juni. 
- Wet, houdende goedkeuring van het ont

werp-verdrag van Genève, betreffende het 
verplicht geneeskundig onderzoek van kin
deren en jeugdige personen, werkzaam aan 
boord van schepen. S. 186. 10 Juni . 

- Wet, betreffende voorbehoud der bevoegd
heid tot toetreding tot het ontwerp-verdrag 
van Genève, betreffende het gebruik van 
loodwit in verfstoffen. S. 187. 10 Juni. 

- Wet, houdende goedkeuring van het ont
werp-verdrag van Genève, betreffende de 
schadeloosstelling voor ongevallen in den 
landbouw. S. 188. 10 Juni. 

- Wet, houdende goedkeuring van het ont
werp-verdrag van Genève, betreffende het 
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rech t va11 verceniging en ve rgader.ing van 
landarbeiders. S. 189. 10 Juni . 

- Beslui t, bepalende de bekendma king in bet 
Staatsblad van de op 2/24 Maart l!l26 te 
's -Gravenhage en to Berlijn namens de NedN
landsche Post- en Telegraafadministratie en 
de Dui tsche Rijkspost ge teekende ove reen
komst, betreffende het t elegraafverkeer t us
schen Nederland en Duitschland. 

S. 198. 16 ,Tuni. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van de te 's-Gravenhage getee
kende Protocollen van 28 November 1923 en 
van 4 Juli 1924, betreffende de toetreding 
va,n Sta ten, welke niet, vertegenwoordigd zijn 
geweest op de in l 900 en 1904 te 's -Graven 
hage gehouden Conterenties nopens Inter
nationaa l Privaatrecht, tot de Verdragen van 
12 Juni 1902, betreffende het huwelijk, de 
echtscheiding en de voogdij (Staatsblad 1904, 
n°. 121), alsmede tot de Verdragen van 
17 Juli 1905, betreffende de burgerlijke 
rechtsvordering (Staatsblad 1909, n °. 120), 
de gevolgen van het huwelijk en de curateele 
(Staatsblad 1912, nos. 285 en 286), (Staats
blad 1924, nos. 328, 329, 331, 330 en 332, 
en Staatsblad 1925, n°. 117). 

S. 205. 18 Juni. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van de op 20 Mei 1920 te Londen 
tussehen Nederlandsche en Britsche Regee
ringen gesloten overeenkomst tot wederzijd
sche vrijstelling van inkomsten belasting in 
zekere gevallen, waarbij winsten voortvloeien 
uit het scheepvaartbedrijf. 

S. 214c. 26 Juni. 
- Wet, houdende goedkeuring van de nadere 

verlenging van den duur van het op 15 Fe
bruari 1905 tusschen Nederland en Groot
Britannië gesloten arbitrageverdrag. 

S. 223. 28 Juni. 
- Wet, houdende goedkeuring van de wij ziging 

van het Volkenbondverdrag, aangenomen 
door de Vergadering van den Volkenbond in 
haar Zesde Zitting 1925. S. 224. 28 Juni . 

- Wet, houdende goedkeuring van het Verd rag 
ter beteugeling van de verspreiding van en 
den handel in ontucht ige uitgaven van 
12 September 1923. S. 225. 28 Juni. 

- Wet, houdende goedkeuring van de op 
25 J anuari 1924 te Parijs t usschen Nederland 
en Argentinië, België, Brazilië, Bulgarij ë, 
Denemarken, Egypte, Spanje, Finland, 
Frankrijk, Groot-Britannië, Griekenland, 
Guatemala, Hongarije, Italië, Luxemburg, 
Marokko, Mexico, Monaco, Peru, Polen, 
Portugal, Roemenië, Siam, Zweden, Zwi t 
serland, Tsjechoslowakije en Tunis gesloten 
overeenkomst, met bijlage, betreffende de 
oprichting te Parijs van een in ternationaal 
bureau voor besmettelijke veeziekten. 

S. 226. 28 Juni . 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van het op 29 October 1925 te 
Parijs tot stand gekomen Internationaal 
Telegraafreglement, strekkende tot vervan
ging van het op 11 Juni 1908 te Lissabon 
vastgesteld reglement . S. 237. 29 Juli. 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van de toetreding van Polen en 
van de Vrije Stad Danzig tot het op 17 Juli 
1905 te 's-Gravenhage gesloten Vei·drag, 

betreffende de burgerlijke rechtsvordering 
(S taa tsblad 1909, n°. 120). S. 240. 29 Juli. 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van de toetreding ·van Zweden 
t.ot he t t.e 's-Gravenhage geteekend Protocol 
van 28 November 1923, in zake de toetreding 
tot het op 17 Juli 1905 te 's-Gravenhage 
gesloten Verdrag, betreffende de curateele 
en soortgelijke maatregelen van bescherming 
(Staatsblad 1912, n°. 286) van Staten, welke 
niet vertegenwoordigd zijn geweest op de 
Vierde in 1904 te 's-Gravenhage gehouden 
Internationale Conferentie nopens Interna
tionaal Privaa trecht (Staatsblad 1926, n°. 
205). S. 241. 29 ,Tuli . 

- Wet, houdende goedkeuring van het op 
8 Juni 1925 te 's-Gravenhage tusschen 
Nederland en Siam gesloten Verdrag van 
vriendsclrnp, bande! en scheepvaart, met 
bijbehoorende protocollen en nota's. 

S. 254. 30 Juli. 
- Wet, houdende goedkeuring v&n het verdrag 

tot aanvulling van het Nederlandsch-Duit
sche verdrag van handel en scheepvaart van 
31 December. 1851 met daarbij behoorend 
protocol en van het Nederlandsch-Duitsche 
douane- en credietverdrag met bijlage en 
daarbij behoorende prococollen, beide op 
26 November 1925 te Berlijn tusschen 
Nederland en Duitschland gesloten. 

S. 268. 31 Juli . 
- Wet, houdende goedkeuring van de her

nieuwde aanvaarding van de verplichte recht
spraak overeenkomstig art ikel 36 lid 2 van 
het Sta tuut van het Permanente Hof van 
Internationale Justitie. S. 277. 31 Juli . 

- Beslui t , bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van de tusschen den Nederland
schen Gezant te Constantinopel en den 
Turkschen Minister van Buitenlandsche 
Zaken gewisselde nota's d.d. 11 Februari 1926 
tot voorloopige regeling der handelsbetrek
kingen tusschen Nederland en Turkije. 

S. 288. 31 Juli. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van de overeenkomst tusschen 
de Nederlandscho en de Britsche Rijks
telegraaf-administraties van 13/27 April 1926, 
ter vervanging van de overeenkomsten van 
13 Februari/13 Maart 1899, S. 109, van 
24/30 Mei 1905, S. 259 en van 8 December 
1920/18 J anuari 1921 (Staatsblad 1921, n°. 
939), tot regE1ling van het telegraafverkeer 
tusschen Nederland eenerzijds en Groot
]3l'itannië, Noord-Ierland, de Kanaal-Eilan
den en het eiland Man anderzijds, langs de 

1 rechtstreekse he onderzeesche kabels. 
S. 297 6 Aug. 

Beslui t, bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van de tusschen den Nederland
schen gezant te Londen en den staatssecretaris 
voor de Buitcnlandsche Zaken van Zijne 
Britsche Majestei t i:;ewisselde nota's van 12 
Juli 1925, tot verlenging van den duur van 
het op 15 Februa ri 1905 tusschen Nederland 
en Groot-Britannië gesloten arbitrageverdrag 
(Staateblad 1926, n°. 223). S. 298. 6 Aug. 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 
Staa tsblad va n de ontwerp-verdragen, be
treffende : 1 °. de schadeloosstelling voor 
ongevallen in den landbouw ; en 2°. het 
recht van vereeniging en vergadering van 

65 



T-V ALPHABETISCH REGISTER VOOR 1926 1026 

landarbeiders, aangenomen in de in 1921 te 
Genève gehouden derde zitting der Algemcene 
Conferentie van de vertegenwoordigers der 
Leden van de lntemationale Organisatie 
van den Arbeid van den Volkenbond (Staats
blad 1926, nos. 188 en l 89). 

S. 327. 7 Sept. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van het op 8 Juni 1925 te 's-Gra
venhage tussehen Nederland en Siam ge
sloten verdrag van vriendschap, handel en 
scheepvaart, a lsmede van de daarbij behoo
rende prococoUen en nota's (Staatsblad H!26, 
n°. 254). . '. 329. 11 Sopt. 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van de tusschen den Ncde rland
sehen Gezant te Constantinopel en den 
Turksehen :Minister van Buitenlandschc 
Zaken op 11 Augustus 1926 te Angora 
gewisselde nota's tot verlenging van de voor
loopige regeling der handelsbetrekkingen van 
11 Februari 1926 (Staatsblad 1926, n°. 288). 

S. 340. 24 Sept. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van het op 18 l\fei 1925 te Bern 
tusschen Nederland en Zwitserland gesloten 
voorloopig luchtvaartverdrag, alsmede van 
het daarbij behoorend slot-protocol (Staats
blad 1926, n°. 146). S. 342. 27 Sept. 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van de tusschen den ederland
schen Gezant te Lissabon en den Portugee
schen Minister van Buitenlandsche Zaken 
gewisselde nota's d.d. 5 Augustus 1!126, tot 
verlenging van de voorloopi e handelsschik
king van 27 Augustus 1924 ( taatsb lad 1924, 
n°. 547). . 343. 27 Sept. 

- Beslmt, bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van het op 21 N ovember 1925 
te Stockholm tusschen ederland en Zweden 
gesloten voorloopig luchtvaartverdrag (Stbl. 
1926, n°. 14.8). S. 346. 30 Sept. 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van het verdrag tot aanvulling 
van het Nederlandsch-Dui tsche verdrag van 
handel en scheepvaart van 31 Decem ber 
1851, met de daarbij beh::iorende protocollen, 
en van het Nederlandsch-Duitsche douane
en credietverdrag, met dr daarbij behoorende 
bijlage en protocollen, welke beide verdragen 
op 26 November 1925 te Berlijn tusschen 
Nederland en Duitschland zijn gesloten 
(Staatsblad 1926, n°. 268). S. 348. 1 Oct. 

- Beslui t, bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van de op 25 Januari 1924 te 
Parijs gesloten internationale overeenkomst, 
betreffende de oprichting te Parijs van een 
internationaal bureau voor besmettelijke 
veeziekten (Staatsblad 1926, n°. 226). 

S. 354. 11 Oct. 
- Beslui t, bepalende de bekendmaking jn het 

Staatsblad van de verklanng op 2 September 
1926 door Harer Majesteit's Gezant te Bern 
op het Secretariaat van den Volkenbond 
afgelegd, betreffende de hernieuwde aan
vaarding van de verplichte rechtspraak 
overeenkomstig art. 36, lid 2, van het 
Statuut van het Permanente Hof van Inter
nationale Justitie. S. 355. 12 Oct. 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van het op 4 November 1925 te 
's-Gravenhage tusschen Nederland en Polen 

gesloten voorloopig luchtvaa rtverdrag (Stbl. 
192G, n°. 147) S. 367. 27 Oct. 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in lwt 
8taatsblad van do tusscben den Tijdelijk 
Zaakgelast igde der Nederlanden te Wcenen 
en den Bondskanselier der Oostenrijksche 
Republiek gewisselde nota's v11n 3 Juni en 
4 Augustus 1926, nopens het in Oostenrijk 
op Nederlandsche Edammer- en Gouda.kaas 
te heffen invoerrecht. S. 379. 16 Nov. 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 
, 'taats blad van de toetreding van Tsjecho
Slowakije tot het op 17 Juli 1905 te 's -Gra
vonhage gesloten Verdrag, betreffende bur
gerlijke rechtsvordering (Staatsblad l è09, 
n° 120). S. 381. 17 Nov. 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in h et 
Staatsblad van de toetreding van Finland 
tot het op 17 Juli 1905 te 's-Gravcnhagc 
gesloten verdrag betreffende de burgerlijke 
rechtsvordering (Staatsblad 1909, n°. 120). 

S. 390 1 Dcc. 
- \Vet, houdende goedkeuring van de op 

23 October 1924 te Bern gesloten overeen
komsten omtrent het goederenvervoer en het 
reizigers- en bagagevervoer per spoorweg. 

S. 473. 30 Dec. 
- Wet, houdende goedkeuring van de over

eenkomst met bijbehoorend Protocol nopens 
het gebruik van bereid opium van 11 Fe
bruari 1925. S. 474. 30 Dec. 

- Wet tot voorbehoud der bevoegdheid tot 
bekrachtiging van het Verdrag met bij
behoorend Protocol betreffende de vervaar
diging en de bereiding van, alsmede den 
handel in verdoovende middelen van 19 
Februari 1925. S. 475. 30 Dec. 

- Wet, houdende goedkeuring van het op 
12 Mei 1926 te Athene tusschen Nederland 
en Griekenland gesloten handelsverdrag met 
twee daarbij behoorende protocollen en 
protocol van onderteekeni.ng. S 476. 30 Dec. 

Tramwegen. Zie Spoor- en Tramwegen. 
Tijd. Besluit tot vervroeging in 1926 van den 

wettelijken tijd, bedoeld in art. l der wet 
van 23 Juli 1908 (Staatsblad n°. 236). 

S. 13. 25 Jan. 
Uitvoer. Wet tot intrekking van verschillende 

crisiswetten. S. 248. 30 Juli. 
- Zie ook : R echten van in-, uit- en doorvoer. 
Uilwinning. Wet tot intrekking van verschil-

lende crisiswetten. S. 248. 30 Juli. 
Vacatiegelden. Zie Reis- en Verblijtf.-o.iten. 
Veeartsenijkundig Onderwijs. Zie Onderwijs 

(hooger). 
Veeartsenijkundig Staatstoezicht. Rondschrij

ven van den Minister van Binnenlandsche 
Zaken en Landbouw aan heeren Burge
meesters, betreffende Wijziging Leidraad 
veeziekte. 9 Jan. 

- Koninklijk besluit tot wijziging van het 
K . B. van 6 Juni 1922 tot uitvoering van 
9,rt . 99, l ste lid, der Veewet. 14 i\Iei. 

- Koninklijk be•lui~, houdende ,vijziging van 
het K. B. van 6 Juni 1922. tot uitvoering van 
artikel 74 der Veewet. · 5 Aug. 

Besluit tot aanvulling van het besluit van 
6 Juni 1922, tot uitvoering van artikel ï4 
der Veewet. 4 Dec. 

- Zie ook : Tractaten. 
Veewet en Veeziekten. Zie Veeartsenijkundig 

Staatst.oezicht. 
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Verdedigingsbelasting. \Vet, tot herziening van 
de Verdedigingsbelasting II. 

S. 430. 28 Dec. 
Vermogensbelasting. Rondschrijven van den 

Minister van Binnenlandsche Zaken en Land
bouw aan de Gemeentebesturen, betreffende : 
gemeente-opcenten Vermogensbelasting. 

17 Mei. 
Verv~ingen. Zie Waterschappen. 
Vervoer. Zie Openbare middelen van Vervoer. 
Vetten. Zie Wctrenwet. 
Visschetij. Besluit, tot wijzigi ng van het 

Visscherijdienstbesluit 1922 (Staa~~blud no. 
502). S. 55. 29 Mrt. 

Vleesch en Vleeschwaren. Besluit tot wijziging 
van het besluit van 26 April 1922, S. 225, 
gewijzigd bij besluit van 19 Juni 1922, 
S. 418, tot uitvoering vau de artikelen 27, 
28 en 29 van de Vleeschkcuringswet (Staats
blud 1919, n°. 524.). S. 15. 29 J a n. 

- Arrest van den Hoogon Raad. Het gewicht 
van de ~eheele, bij een gelegenheid vervoerde, 
hoeveelneid vleesch is voor de toepasselijk
heid van art. 9 der Vleeschkeurmgswot niet 
van bëeekems, 1ndien daarvan geen hoeveel
heid van 5 K.G. of meer, hetzij in óéno 
hoeveelheid, hetzij in meerdere hoeveelheden 
verpakt, voor één persoon bestemd was. 
- Concl . 0. M. bovendien : Indien de inwer
kingtreding eener Gemeenteverordening af
hankelijk is gestold van een gebeurtenis later 
dan op den derden dag na dien der afkondi
ging en het tijdstip van die latere gebeurtenis 
niet is afgekondigd, is de Verordening niet 
verbindend geworden. 15 Febr. 

- Beschikking van de Ministers van Arbeid, 
Handel en Nijverheid en van Binnenlandschc 
Zaken en Landbouw tot vaststelling van de 
voorschriften, bedoeld in de artikelen 61 en 63 
van het Koninklijk besluit van 5 Juni 1920, 
S. 285, laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk 
Besluit van 28 Mei 1925, S. 223, tot uitvoering 
van de artikelen 18 en 25 van de Vleesch
keuringswet, (Staatsblad 1919, n°. 524.) 

10 April. 
Besluit tot uitvoering van artikel 19 van de 

Vleescb keuringswet (Staatsblad 1919, no. 
524). S. 233. 10 Juli. 

- Besluit houdende vaststelling van den 
da· ~m, waarop Ons besluit van 10 Juli 1926, 
S. 233, in werking za l treden. 

S. 328. 11 Sept. 
- Arrest van den Roogen Raad. Zoowel in 

het eerste als in het derde lid van art. 6ci der 
Vleeschkeuringswet moet onder het woord 
"perceel" mede worden begrepen een bij een 
woning behoorend erf. - Indien op zoodanig 
erf in eene gemeente, waarvoor de in art. 6et 
bedoelde ontheffing is verleend, op een varken 
de z.g.n. huisslachting wordt toegepast, is dus 
het varken niet aan keuring onderworpen, 
zijn krachtens art. 15a van het K. B. van 
5 Juni 1920, S. 285, tenzij een gemeentelijke 
Verordening die bepalingen geheel of ten 
deele toepasselijk verklaart, daarbij ook niet 
van toepassing de bepalingen van § 3 van dat 
K. B., betreffende de wijze waarop slacht
dieren mogen worden geslacht en mogen der
halve bij die slachting de kopslag en de nek
steek worden toegepast. 11 Oct. 

- Zie ook : Warenwet. 
Vogels. Rondscl!rijven van den M:ini;t,er van 

Binnenlandsche Zaken 
Heeren Burgemeesters, 

en Landbouw aan 
betreffende vogel-

13 Dec. bescherming. 
Volkenbond. Zie 'l'ractaten. 
Volksgezondheid. Koninklijk besluit. De leden 

·van eene gezondheidscommissie mogen geen 
vaste vergoeding of toelage genieten. 21 Mei 

- Zie ook: Ziekten (Besmettelijke). 
Volkshuisvesting. Rondschrijven van den 

i\finsiter van Arbeid, Handel en Nijverheid 
a<'l,n de Ged. Staten der provincies, betreffende 
Vn·zekeringen tegen. brand van woningen 
volgens Woningwetbouw. 29 J,i,n. 

- Rond chrijven van den Minister van Arbeid, 
Handel en Nijverheid aan de Gemeente
besturen betreffende bouwpremie. 23 Mrt. 

- Besluit tot schorsing van het besluit van 
den Raad der gemeente Oudewater d.d. 
12 Maart \92G, waarbij aan B. Yff, aldaar, is 
toegestaan het perceel, plaatselijk gemerkt 
J3 352, aan de Wijngaardstraat, als woning in 
gebruik te doen nemen. S. 69. 16 April. 

- Arrest van den Hoogen Raad. De stelling 
dat krachtens de Woningwet herstel van een 
schutting niet kan worden gelast (eerste 
cassatiemiddel) vindt geen steun in die wet. 
De bewoonbare of beter bewoonbare toestand 
van een woning kan ook samenhangen met 
dien van het terrein, waarop zij is opgericht., 
a lsmede van de afsluiting of afscheiding 
daarvan. - E ischers bewering (onderdeel 
tweede cassatiemiddel) dat de R ecbtb. is 
voorbijgegaan zijn verweer dat kosten zijn in 
rekening gebracht voor werkzaamheden, 
welke niet in de aanschrijving waren vermeld, 
is juist. Dienaangaande is de beslissing der 
Rechtbaf\k, waarbij eischers verzet tegen het 
dwangbevel niet-ontv. werd verklaard, niet 
gemotiveerd. Voor het. overige mist het 
tweede middel fei tel\jken grondslag. - Waar 
eischers beroep :n cassatie voor een deel 
ongegrond is, moet hij in een deel vaD cje 
kosten van dat beroep worden veroordeeld, 
terwijl de beslissing omtrent de overige 
kosten van het beroep, waar verweerder zich 
omtrent het tweede middel heeft gerefereerd, 
moet worden aangehouden tot de eindbeslis
sing. _ 29 April. 

- Koninklijk besluit. Woningwet. Welstands
bepalingen ten aanz ien van gebouwen in een 
gemeentelijke bouwverordening. De Woning
wet staat de bevoegdheid van den gemeente
raad tot het geven van deze regelen niet . in 
den weg. Gedeputeerde Staten hebben daar
om ten onrechte hunne goedkeuring aan de 
bierbedoelde wijziging van de bouwverorde
ning onthouden. - Voor zoover de welstands
bepalingen betreffen hekken, muren en soort
gelijke bij gebouwen behoorende werken en 
afscheidingen, behoven zij geen goedkeuring 
krachtens de Woningwet. 6 Mei. 

- Koninklijk besluit . De Woningwet erkent 
de bevoegdheid tot het uitvaardigen van een 
bouwverbod en met name in art . 30 ten aan
zien van terreinen die voor den aanleg van 
een s~raat, een gracht of een plein zijn be
Rtemd en zoodanig verbod met waarborgen 
ten behoeve van belanghebbenden omringt. -
Een bepaling in een bouwverordening echter, 
die beoogt den bouw van woningen aan 
L•paalde straten te beletten, waardoor de 
ra~ i de bevoegdheid verkrijgt om zonder 



V, W ALPHABETISCH REGISTER VOOR 1926 J028 

meer een bouwverbod te leggen op terreinen 
aan die straten gelegen, is van wiidere strek
king en van geen waarborgen tegen wille
keur omringd. Zij gaat daarom te ver. 6 ;.\'[ei. 

- Besluit tot vernietiging van een besluit van 
den Raad der gemeente Eygelshoven d.d. 
26 Mei 1924, waarbij is gehandhaafd de 
afwijzende beschikking van Burgemeester ,·n 
Wethouders op het verzoek van P . S. H cia
richs nldaar om vergunning voor den bouw 
vnn een keuken op zijn perceel, kadastraa l 
bekend sectie B, 11°. 1459. 

S. 194. 16 Juni. 
- Besluit tot schorsing van het besluit v>ir1 den 

Raad der gemeente Apeldoorn d.d. 27 Mei 
1926, waarbij aan A. J. Witteveen aldaar een 

· bouwvergunning is verleend. 
S. 195. 16 Juni. 

- Beslui t tot intrekking van Ons besluit van 
16 April 1926, S. 69, tot schorsing van het 
besluit van den Raad der gemeente Oude
water dd. 12 Maart 1926, waarbij aan B. Yff 
aldaar is toegestaan het perceel plaatselijk 
gemerkt B 352, aan de Wijngaardstr. als 
woning in gebl'uik te doen nemen. 

S. 282. 31 Juli. 
- Besluit tot wijziging van artikel 11 van het 1 

Woningbesluit. S. 316. 27 Aug. 
- Koninklijk Besluit. Als "belanghebbenden" 

in den zin van art. 31 3° lid kunnen slechts 
worden beschouwd zij, die eigenaren ziü• van 
of wel een zakelijk of ander recht kunnen doen 
gelden op terreinen, die door het uitbreidings
plan getroffen worden. - Het goedkeurings
besluit van Ged. Staten wordt vernietigd 
voorzoover de goedkeuring betref· een 
terrein, dat door een geprojecteerden weg 
in twee moeilijk te verkavelen wigvormige 
deelen wordt gesplitst welke, zoo niet onver
koopbaar, clan toch zeker minderwaardig 
bouwterrein opleveren, zoodat, mede in 
verband met art. 5 2e lid, appellants eigen
dom aanmerkelijk in waarde zal verminderen, 
terwijl het weggedeelte over dat terrein 
zonder overwegend bezwaar in de naaste 
toekomst kan worden gemist. 15 Sept. 

- Arrest van den Hoogen Raad. Wie inge
volge art. 17. eerste lid, der Woningwet een 
aanschrijving heeft ontvangen, is slechts dan 
ingevolge art. 44 strafbaar, wanneer hij noch 
tijdig de van hem geëischte verbeteringen 
heeft aangebracht, noch vóór den afloop van 
den daarbij gestelden termijn de bewoning, 
heeft .sestaakt of doen staken in dien zin, 
dat hlJ de nood1ge maatregelen daartoe ge: 
nomen heeft. Het een zoowel als het ander 
moet worden telastegelegd en bewezen, zal 
de bepaling toepassing kunnen vinden. 

15 Nov. 
- Besluit, houdende beschikking op het beroep 

inge~telcl door den Raad der gemeente 
Vleuten tegen het besluit van Gedeputeerde 
Staten van Utrecht van 16 Februari 1926, 
waarbjj goedkeuring is onthouden aan zijn 
besluit van 13 November 1925 tot vastBtelling 
van de rooilijn voor den Zandweg in die 
gemeente. S. 398. 11 Dec. 

- Besluit., houdende beschikking op het beroep, 
ingesteld door den Raad der gemeente Vleuten 
tegen het besluit van Gedeputeerde Staten 
van Utrech t van 23 Februari 1926, waarbij 
goedkeuring is onthouden aan zijn besluit 

van 10 Februari 1926 tot vaststelling van een 
rooilijn. S 399. 11 Dec. 

Volksvoeding. Wet tot intrekking van vcr-
aehi\lende crisiswetten. S. 248. 30 Juli. 

Vreemdelingen. Kennisgeving van den Ministe r 
van Justitie, betreffende opheffing Rijke
paspoortenkantoor, het verleenen van visa 
aan vreemdelingen door consulaire ambte
naren en vergunningen tot langer ~ erblijf 
door plaatselijke hoofden van politie to ver
leenen. 14 Oct. 

Vuurwapenen. Zie Wa.penwet. 
Waarborg gouden en zilveren werken. Wet tot 

wijziging der wet van 18 September 1852, 
S. 178, omtrent den waarborg en de belasting 
der gouden en zilveren werken. 

S. 4 l5. 27 Dcc. 
Wachtgelden. Zie: Pensioenen en wachlgelden. 
Wapenen en munitie. Rondschrijven van den 

Minister van Justitie aa n Hoeren Commis
sarissen der Koningin in rlc provinciën 
(behalve Noord-Holland), betreffende door
voer van vuurwapenen bestemd voor \l\'cst
Indië. 1 Febr. 

- Rondschrijven van den Minister van Justitie 
aan Heeren Commissarissen der Koningin in 
de Provinciën, betreffende in- en doorvoer 
van vuurwapenen en munitie bestemd voor 
Nederlandsch-Indië. 16 Mrt. 

- Circulaire van den lVlinister van Justitie 
aan Heeren Comm issarissen der Koningin 
in de provinciën. betreffende wapenstatistiek. 

7 April. 
- Beschikking van den Minister van Justitie, 

houdende wijziging van de beschikking van 
14 Juli 1919 ter uitvoering van het Vuur
wapenreglement. 7 April. 
Beschikking van den Minister van Justi tie, 

houdende vaststelling van een lijst van voor
werpen als bedoeld in noot 6 van llfoclel B 
van de beschikking van den Minister van 
Justitie, d.d. 14 Juli 1919, 2de afdecling A, 
n°. 700, zooals die laatstelijk werd gewijzigd 
b ij beschikking van 7 April 1926, 2de afdee-
1ing A, n°. 801. 7 April. 

- Beschikking van den Minister van Justitie, 
betreffende rechtstreekschen doorvoer van 
ter zee binnenkomende vuurwapenen en 
munitiën. 28 Juli. 

Warenwet. Besluit tot wijziging van Ons 
besluit van 18 Maart 1921, S. 592, strekkende 
tot uitvoering van artikel 13 der Warenwet 
(Staatsblad 1919, n°. 581). S. 30. 13 Febr. 

- Arrest van den Hoogen Raad. Terwijl vóór 
de inwerkingtreding van het Melkbesluit de 
vraag, of de melk ondeugdelijk van samen
stelling was, door den rechter ook aan het 
vetgehalte kon worden getoetst, is dit nu niet 
meer het geval, daar het Melkbeslmt andere 
kenmerken geeft. - De telastelegging, die de 
ondeugdelijkheid nog vastknoopt aan het 
vetgehalte moet daarom, leiden tot een 
ontslag van alle recMsvervolging. - Anders 
Concl. 0. M. : Onderzocht had moeten worden 
of de melk al dan niet voldeed aan de eischen 
van het Melkbesluit, gebleken volgens de 
methode in art. 35 daarvan bedoeld, door de 
vaststelling waarvan óók eischen aan de melk 
worden gesteld. - Indien, nadat bjj Gemeen
teverordening krachtens de Warenwet is ver
boden en strafbaar gesteld het verkoopen enz. 
van waren, die ondeugdelijk van samenstelling 
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zijn, de Koning krachtens diezelfde Wet 
eischen stelt, waaraan een bepaalde waar 
moet voldoen, heeft verandering in de wet
geving plaats, daar die eis~hen behooren tot 
de strafwetgeving op dit stuk, immers de 
beteekenis der delictsomschrijving wezenlijk 
bepalen en brnnen zekere grenzen beperken. 
- Het is dus onverschillig, dat de rechtstreeks 
toegepaste delictsomschrijving dezelfde is 
gebleven. - De vraag welke bepalingen 
gunstiger zijn, de oude of de nieuwe, moet niet 
in het algemeen worden onderzocht, doch 
slechts ten aanzien van den beklaagde in het 
voorliggende geval. 1 Mrt. 

- Arrest van den Hoogen Raad. De Warenwet 
stelt geen bijzondere eischen, waaraan de 
deskundigen, die het onderzoek van de inbe
slaggenomen monsters verrichten, moet en 
voldoen, met name niet het genoten hebben 
van hooger onderwijs. 8 Mrt. 

- Besluit tot aanvulling van het Wasch
middi>lenbesluit (Staatsblad 1925, n°. a45) . 

S. 59. 8 April 
- Arrest. van den Hoogen Raad. Terwijl vóór 

de inwerkingtreding van het ilfolkbesluit de 
vrnag, of de melk ondeugdelijk van samen
stelling was, door den rechter ook aan het vet
gehalte kon worden getoetst, is dit nu niet 
meer het geval daar het Melkbc luit andere 
kenmerken geeft. - DP telasteleg11.ing, die 
de ondeugdelijkheid nog vastknoopt' aan het 
vetgehalte, moet daarom leiden tot een 
ontslag van alle rechtsvervolging. - Indien. 
nadat bij Gemeenteverordening krachtens de 
Warenwet is verboden en strafbaar gesteld 
het verkoopen enz. van waren, die ondeugde
lijk van samenstell ing zijn, de Koning 
krachtens diezelfde Wet eischen stelt, waaraan 
een bepaalde waar moet voldoen, heeft ver
andering in de wetgeving plaats, daar die 
eischen behooren tot de strafwetgeving op dit 
stuk, immers de beteekenis der delict.somschrij 
ving wezenlijk bepalen .en binnen zekere 
grenzen beperken. - Het is dus onverschillig. 
dat de rechtstreeks toegepaste delictsomschrij
ving dezelfde is gebleven. - De vraag, welke 
bepalingen gunstiger zijn, de oude of de 
nieuwe, moet niet in het algemeen worden 
onderzocht, doch slechts ten aanzien van 
den beklaagde in het voorliggende geval. 

12 April. 
- Arrest van den Hoogen Raad. Alleen aan 

een vi·iespunt, dat is bepaald volgens de 
methode omschreven in de onder I A 5 der 
bijlage van het Melkbesluit mag de rechter, 
hetzij onmiddellijk of middellijk, gevolg
trPkkingen omtrent de al of niet deugdelijk
heid der onderzochte melk vastknoopen. 

19 April. 
- Besluit tot toepassing van de artikelen 14 

en 15 der Warenwet (Staatsblad 1919, n°. 581) 
op azijn. S. 214. 26 Juni . 

- Besluit tot toepassing van de artikelen 14 
en 15 der Warenwet (Staatsblad 1919 no. 581) 
op bier. S. 280. 31 Juli. 

- Besluit tot wijziging van verschillende 
besluiten tot toepassing van de artikelen 14 
en 15 der Warenwet, (Staatsblad 1919, 
n°. 581). S. 281. 31 Juli. 

- Besluit tot wijziging van het Melkbesluit 
(Staatsblad 1925, n°. 256). S. 292. 4 Aug. 
Besluit tot toepassing van de artt. 14 en 15 

der Warenwet (Staatsblad 1919 n°. 581) op 
oliën en vetten. S. 339. 24 Sept. 

- Besluit, tot toepassing van art. 15, lid 3, 
der ·warenwet, S. 1919, n°. 581, ten aanzien 
van den raad der gemeente Amsterdam. 

S. 345. 30 Sept. 
Waschmiddelenbesluit. Zie Warenwet. 
Waterschappen, Veenschappen, Veenpolders, 

enz. Besluit, houdende beschikking op het 
beroep van J. D. Haak, te Hoek, tegen het 
besluit van Ged. Staten van Zeeland van 
27 Februari 1925, n°. 72, 2de afdoeling, in 
zake benoeming van dijkgraaf en taats
vervangend dijkgraaf van den Oud-" esten
r\jkpolder. S. lll. 5 Mei. 

- Rondschrijven van den Minister van Binnen
landsche Zaken en Landbouw aan Heeren 
Ged. Staten der onderscheidene provinciën, 
betreffende toezending belastingbiljetten voor 
Staats onroerende goederen. 4 Aug. 

- Arrest van den Hoogen Raad. Noch uit 
eonige wet, noch uit eenige wettelijke ver
ordening vloeit voort, dat op grond van een 
bepaling a ls de Alg. Keur van den Polder 
Nieuwkoop en Noorden (houdende, dat do 
eigenaren van gronden la_ngs zekeren weg 
belast zijn met het onderhoud van een kant 
daarvan) het bestaan van een onderhollds
plicht voor de eigenaren van de daarin 
genoemde gronden bad mogen of moeten 
worden aangenomen. - Concl. 0. M. Bedoelde 
onderhoudsplicht afgeleid uit een vroegere 
keur waarin zij niet werd opgelegd, doch als 
van ouds bestaande verondersteld. 

15 Nov. 
Waterstaat. Besluit tot vaststelling van den 

datum, waarop de bepalingen van § 17 van 
de Waterstaatswet 1900 in werking treden. 

S. 239. 29 Juli. 
- Zie ook : Scheepvaart. 
Weduwen- en Weezenfonds. Zie Beyrootingen 

en Rekeningen. 
Wegen. Wet, houdende wijziging van de wet 

van 11 Juli 1919, S. 477, tot overbrenging van 
gedeelten van de Rijkswegen Deventer-Goor 
en Deventer-Zutphen in beheer en onder
houd bij de gemeente Deventer. 

S. 274. 31 Juli. 
- Rondschrijven van den Minister van Water

staat aan de Commissarissen in de verschil 
lende provinciën, betreffende gebruik Rijks
eigendommen (cire. n°. 3/1924) 6 Sept. 

Wegenbelastingwet. Wet tot het heffen vaneene 
belasting en treffen van verdere voorzieningen 
ten behoeve van openbare verkeerswegen te 
land. S. 464. 30 Dec. 

Werkloosheid. Rondschrijven van don Minis
ter van Arbeid, Handel en Nijverheid aan de 
Gemeentebesturen, • betreffende uitvoering 
schilderwerk door woningbouwvereenigingen. 

7 Jan. 
Werkloosheidverzekering. Wet tot intrekking 

van verschillende crisiswetten. 
S. 248. 30 Juli 

Woningwet. Zie Volkshitisvesting. 
Woonwagens en woonschepen. Arrest van den 

Hoogen Raad. Bij het met ingang van 31 
October 1919 in werking treden der Wet op 
Woonwagens en Woonschepen met uitzon
dering van art. 31 daarvan zijn wel de be
staande plaatselijke verordeningen betreffen
de woonwagens en woonschepen niet krach-
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ten~ art. 31 , 10 lid, vervallen, doch hielden 
zij wel krachtens art. 151 Ge.ncentewet van 
rechtswege op te gelden. - ToepPssing daar
van op de Amersfoortsche verordening op de 
openbare gezondheid. - Concl. 0. M., stil
zwijgend door den H. R. gevolgd : Het vorm
verzuim, hierin bestaande, dat het vonnis 
niet de bijzondere redenen opgeeft, die de 
straf hebben bepaald , kan niet tot cassatie 
en verwijzing leiden, wanneer het bewezen 
verklaarde feit niet trafbaar is, de rechter 
dus in het geheel niet over de straf te beslissen 
had gehad, doch de verdachte van alle rc-chts
vervolging had moeten ontslaan . 26 Amil 

- Besluit tot vaststelling van tlen dag van 
inwerkingtreding van artikel 31 van de Wet 
op Woonwagens en vVoonschepen 1918 
(Stbl. n°. 492). S. 450. 28 Dec. 

Zeebrieven. '\Yet, houdende nieuwe regeling 
van de zeebrieven . S. 178. 10 Juni 

- Beslui t tot vaststeUing van het tijdstip van 
inwerkingtreding van de Zeebl'ievenwet 1926. 

S. 371. 8 Nov. 
Zeerecht. Zie : Koophandel. Wetboek van 
Zegel. Besluit tot wijziging van de bepalingen 

ter uitvoering van de wet op het recht van 
zegel. S. 315. 26 Aug. 

- Besluit tot wijziging van het K. B. van 
4 April 1917, S. 273, houdende bepalingen ter 
uitvoering van de Zegelwet 1917. 

S. 388. 29 Nov. 
. Zetters. BeEluit tot regeling van de vergoeding 

voor bureaukosten aan colleges van zetters 
voor 's Rijks directe belastingen en van de 
preseI(tiegelden voor de leden dier colleges. 

S. 373. 11 Nov. 
- Besluit tot w;jziging van de bepalingen hou

dende toekenning van eene vergoeding aan de 
leden der co!leges van zetters voor 's Rijks 
directe belastingen wegens de opneming en 
schatting van gebouwde of ongebouwde 
eigendommen. S. 374. 11 Nov 

Ziekten. ( Besmettelijke} Besluit tot nadere 
vaststelling van buitengewone maatregelen 
tot afwending van de pokken en tot wering 
harer uitbreiding en gevolgen. 

S. 17 . 2 Febr . 
- Besluit tot vaststelling van eenige buiten

gewone maatregelen tot afwending van de 
pest en de Aziatische cholera en tot wering 
harer uitbreiding en gevolgen . 

S. 29. 13 Febr. 
- Besluit tot toepassing der wet van 26 April 

1884, S. 80, laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 31 December 1920, S. 954, tot vaststel-

• ling van buitengewone maatregelen tot af
wending van eenige besmettelijke ziekten en 
tot wering harer uitbreiding en gevolgen. 

S. 31. 16 Febr. 
- Besluit tot nadere vaststelling ve-n buiten

ge\\'One maatregelen tot afwending der Azia
t ische cholera en tot wering ha rer uitbreiding 
en gevolgen. S. 120. 15 Mei 

- Besluit tot vaststelling van buiteng01,onc 
maatregelen tot afwending van vlektyi:>hus 
en tot wering zijner uitbreiding en gevolgen. 

S. 121. 15 Mei 
- Besluit tot nadere vaststelling van buiten

gewone maatregelen tot afwending van de 
pest en tot wering harer uitbreiding en 
gevolgen. S. 122. 15 Mei 

- Besluit waarbij de wet van 4 December 1872, 
S. 134, houdende voorzieningen tegen be
smettelijke ziekten, zooals die later is gewij
zigd, met uitzondering van de artikelen ll, 
16, 20, 22 en 24 van toepassing wordt ver
klaard op meni ngitis cercbrospinalis epide
mica, encepha!itis lethargica en poliomvelitis 
anterior acuta. S. 296. 6 Aug. 

Zout. Besluit. houdende bepalingen omtrent 
vrijdom van den accijns voor zout t en dien st e 
van het ontdooid en vrij van sneeuw houd en 
van brandkranen, afsluiters of andere deelen 
van water- of gasleidingen. 

S. 44. 17 l\Irt. 
- Besluit, houdende nadere bepalingen om

trent vrijdom van accijns voor zout, benoo
digd bij de vervaardiging van vanille- en 
vruchtenijs. S. 407. 20 Dec. 

Zuiderzee. Besluit, houdende bepaling van den 
datum, waarop de Wet van 29 Juni 1925, 
S. 290, met uit.zondering van de artikelen 5 
tot en met 13, in werking treedt. 

S. 7. 14 J an . 
- Wet, houdende wijziging van de wet van 

20 December 1918, S. 827, tot inst ell ing van 
een fonds ten behoeve van de afsluiting en 
droogmaki1J!r der Zuiderzee. 

~ • S. 149. 25 l\Iei 
- Wet tot wijziging van de wet van 14 Juni 

1918, S. 354, tot afsluiting en droogmaking 
van de Zuiderzee. S. 150. 25 ~'lei 

- Rondschrijven van den Hnister van Wa
terstaat aan de H eeren Commissarissen der 
Koningin in de verschillende provinciën, be
treffende : plaat ing van Zuiderzeevisschers 
in voor hen geschikte betrekkingen. 

24 Juni 
- We~ tot gemeentelijke indeeling van Znider-

zeegebied. S. 244. 30 Juli 
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4 J an . 

4 J an. 

5 J an. 

6 J an. 

6 J an. 

7 Jan. 

8 J an. 

8 J an. 

9 J an . 

9 J an. 

9 J an . 

11 Jan . 

11 J a n. 

13 J an . 

13 J an. 

INHOUD. 
Bladz. 

Pinancieele ver7wuding tusschen R{i lc en Gemeente. Rondschrijven van den l\finister 
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw aan Heeren Gedeputeerde Staten der 
provinciën Gelderland, Zeeland, Groningen en Drenthe, betreffende verrekening 
vorderingen, . tusschen ·Rijk en Gemeenten . . . . . . . . . . . . . . . . 

- R ondschrijven van d en Minis t er van Binnenla ndsch e Za k en en L andbouw aan 
H eeren Gedeputeerde Stat en va n de provinciën in het vorig nommer niet ge
noemd, bet reffende verrekening vorderingen , t usechen R ijk en Gemeenten. . . 

K rankzinnigen en Jclioten . Be~luit tot wijziging van het K. B. van 9 Augustus 
1924, S. 409, houdende reorganisat ie van de stichting "H et Apeldoornsche Bosch" 
te Apeldoorn. S. 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Scheepm,art. Besluit tot wijzigin~ van het Reglement van politie voor de Reede 
en 's Rijks-marinehaven "H et Nieuwediep" en van het R eglement van politie voor 
de R eede en 's Rijks-marinehaven van Hellevoet sluis. S. 2 . . . . . . . . 

Gemeentebesturen. Beschikking van den H oogen Raad. De vraag of een aoent 
van een levensverzekering -maatschappij anders dan in loondienst geregeld in 
het bedrijf van die ondt>rneming werkzaam is, is afhankelijk van de omstandig
heden . - Waar daarnaar door den Raat! van Beroep geen afdoend. onderzoek was 
ingest-e:d, wordt de ui tspraak va n de11 R aad van Beroep a mbtshalve vernietigd, 
wegens schending van art. 16 der wet van 19 Dec. 1914 ,S. 564, t en einde a lsnog 
zulk een onderzoek m t e stellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Werkeloosheid. Rondschrijven van den Minist er van Arbeid, H a ndel en Nijverheid 
aan de Gemeentebesturen , betreffende uitvoering schilderwerk door woningbouw
vereenigingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

P ensioenen. . R ondschrijven van den P ensioenraad, betreffende t oepassing ar t . 67 
P ensioenwet 1922, S. 240. en ar t . LXXXl V van de Wet van 28 Mei 1925 (Staats
blad n°. 216). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Gemeentebesturen. R ondschrijven van den Minister van Financiën aan de Colleges 
van Ged. St aten in de onderscheidene provinciën, betreffende Gemeentelijke 
inkomstenbelasting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- R ondschrij ven van den Minister van Fina nciën aan de Colleges van Ged . Staten 
in de onderscheidene provinciën, betreffende Forensenbelasting. (Beslissing door 
Ged. St aten of door de Kroon). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

V eeartsenijlcundig Staatstoezicht. R ondschrijven van den Minister van Binnen
landsche Zaken en Landbouw aan heeren Burgemeesters, betreffende Wijziging 
Leidraad veeziekte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Grondbelasting . R ondschrijven van den Minister van Financiën van den 9 J anuari 
1926 aan H eeren Ged. Staten in onderscheidene provinciën, betreffende beëedi
ging van deskundigen in zake grondbelasting . . . . . . . . . . . . . . . 

T ractaten. Besluit, bepalende de bekendma king in het Staatsblad van de tusschen 
den Britschen Gezant te 's-Gravenhage en den Minister van Buitenla ndsche 
Za ken gewisselde nota's, d.d. 23 September en 3 October 1925, waarbij is over
eengekomen om de lijst van Staten , bedoeld in a rt ikel 1 van het op 13 April 1920 
te Londen gesloten verdrag betreffende uitlevering van misdadigers tusschen 
Nederland en eenige onder Britsch protectoraat staande Staten op het Maleische 
SchiPreiland, S. 1920 n°. 729, aan te vullen met de namen der Staten J ohore en 
Kedah . S. 3 ...... . .. . .... . . . ... . . . . .... . . 

Gemeentebesturen. Arrest van den H oogen R aad. De wet omschrijft ruet den 
omvang van de taak van B. en W. de verordeningen van den R aad uit te voeren; 
derhalve ontzegt art. 134 Gemeentewet den gemeentewetgever niet het recht 
zijne vorderingen zoo vast t e stellen, da t hij het verleenen van vrijstelling aan zich zelf 
voorbehoudt. - Concl . 0. M. De hier door den gemeentewetgever aan zich zelven 
voorbehouden vrijstelling, welke slechts kan geschieden voor de geheele gemeente 
of voor sommige gedeelten daarvan, heeft nint het karakter van een daa d van 
uitvoering, doch dat van een regeling der gemeentelijke huishouding die aan 
den R aad toekomt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .· . . . . . 

Schuld. (National,i) Besluit, houdende wederopenstelling van de gelegenheid 
tot inwieseling van de zilverbons van f 2.50, omschreven in ar t . 1 van het K. B. 
va n 31 Maart 1915, S. 174, gewijzigd bij K. B. van 14 Juni 1918, S. 357, als 
zilverbons van de eerste soort, alsmede van de zilverbons van f l, omschreven 
in art. 1 van het K . B. van 22 April 1916, S. 168, zooals dat laat stelijk i~ ge
wijzigd bij K . B. van 19 Februari 1920, S. 82, als zilverbons van de eerste soort. S. 4 

11Iinisterieele Departementen. Besluit tot nadere wijziging van het K. B. van 9 
Sep tember 1924, S. 441 A, t ot nadere regeling van de bezoldiging van de Ministers, 
H oofden der Departementen van Algemeen Bestuur. S. 5. · . . . . . . . _ 
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1926. 
13 Jan. 

13 Jan. 

13 Jan. 

14 Jan. 

14 J an. 

15 J an. 

16 Jan. 

16 Jan. 

18 Jan. 

20 Jan. 

20 Jan. 

20 Jan. 

20 ,Tan. 

20 Jan. 

~o Jan. 

-20 ,Tan. 

Bladz. 
Pensioenen. Rondschrijven van den Minister-van Onderwijs, Kunsten en Weten

schappen aan de Be~turen del" gesu bsidieëerde bijzondere Lagere Scholen, -be
treffende verhaal pensioensbijdragen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Onderwijs. (Lager-) Koninklijk besluit. Ten behoe"e van onderwijzers, aan wie 
niet is uitgereikt een bewijs , als bedoeld in art. 107 1• lid sub c, kan geen rijks
vergoeding worden verleend. - Ten aanzien van een onderwijzer, die tijdelijk is 
aangesteld t er vetvanging van een met ziekteverlof afwezigen onderwijzer kan 
slechts dar, aanspraak 0p de rijk vergoeding wordi,n gemaakt, wanneer de zieke 
onderwij?.er niet is een boventallige leerkracht, als bedoeld in art. VIII tweede 
lid der van wet 30 Juni 1924, S. 319 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Gemeentebesturen. Beschikking van den Hoogen Raad. \Vaar de Raad van 
Beroep vaststelde dat het hier betrof eene tijdelijke detacheering van een Neder
landsch zee-officier bij een in het buitenland gelegen faboiek en aannam dat 
daardoor het verband met het Rijk niet verloren gmg, kon het college daaruit 
afleiden dat deze officier het R ijk niet metterwoon verlaten had en tevens dat 
hij ondanks zijn tijdelijk verlaten van de gemeente Helder, in verband met die 
detacheering, aldaar gedomicilieerd is gebleven. De omstandigheid, dat de 
bedoelde officier zich uit het bevolkingsregister der gemeente Helder had laten 
afschrijven en zich had laten inschrijven in het bevolkingsregister der gemeente in 
het buitenland alwaar hij gedetacheerd was, is ten deze niet van beteekenis 
geacht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Geneeskundig Staatstoezicht. Besluit tot wijziging en aanvu lling van het bij K. B. 
van 29 Juli 1913, S. 338, behoorende Reglement der Rijksseruminrichting. S. 6. 

Zuiderzee. Besluit, houdende bepaling van den datum, waarop de Wet van 29 
Juni 1925, S. 290, met uitzondering van de artikelen 5 tot en met 13, in werking 
treedt. · S. 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Onderwijs. (Lager-) Koninklijk besluit. Aanvrage van gelden, ingevolge art. 72 
1. o. -wet, benoodigd voor aanschaffing van nieuwe schoolmeubelen . .... . 

Gemeentebesturen. Koninklijk besluit. Terecht hebben Ged. Staten iemand 
niet als raadslid toegelaten, die ten tweeden male was aangewezen voor denzelfden 
zetel, waarvoor hij aanvankelijk bedankte. Art. 16a l • lid laatste volzin kan 
immers slechts toepassing vinden bij het later openvallen van een plaats in den 
Raad, waarvan in dit geval geen sprake is. . . . . . . . . . . . . . . . . 

T elegrafen en Telefonen. Rondschrijven van den Minister van Binnenlandsche 
Zaken en Landbouw aan heeren Burgemeesters, betreffende buitengewone open
stelling van Rijkstelegraaf- en Rijkstelefoonkantoren. . . . . . . . . . . . 

Motor- en Riju:ielwet. Arrest van den Hoogen Raad. Art. 8 Motor- en Rijw.wet, 
de besturPn der gemeenten bevoegd verklarende om ten aanzien van wegen 
binnen bebouwde kommen der gemeenten een maximumsnelheid voor motor
rijtuigen of rijwielen te bepalen. geeft daarmede tevens te kennen, dat aan die 
besturen niet de bevoegdheid toekomt om zulks vast te stellen voor wegen buiten 
die bebouwde kommen. - De onderhavige Verordening overschrijdt de bij de 
wet gestelde grenzen, omdat zij onder de bebouwde kom ook wegen begrijpt niet 
begrensd door een eenigszins aaneengesloten bebouwing, en is dus niet verbindend. 
- De omstandigheid, dat de weg. waarop in het onderb>J.vige geval is gereden, 
wel onder het wet,telijk be~rip "be_bouwde kon( valt, kan niet van invloed zijn, 
daar het verbod voor ~phtsmg met vatbaar 1s. . . . . . . . . . . . . . . 

Gemeentebesturen. Besluit tot ongegrondverklaring van het beroep ingesteld door 
den Raad der gemeente Zaandijk tegen het besluit van Ged. Staten van Noord
holland van 3 Juni 1925, n°. 31, waarbij goedkeuring is onthouden aan zijn 
besluit va,n 13 Mei t. v. tot wijziging der gemeentebegrooting voor het dienstjaar 
1925. s. 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Spoor- en Tra.mwegen. Besluit tot nadere wijziging van het Algemeen Reglement 
Dienst. S. 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Besluit tot nadere wijziging van het Algemeen Reglement Dienst Loeaalspoor-
wegen. S. 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Scheepwart. Besluit tot nadere aanvulling van het K. B. van 30 December IS24, 
S. 617, tot bekr!tchtiging van een Reglement, betreffende het verleenen van 
patenten voor Rijnschippers. S. ll. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Gemeentebesturen. Koninklijk besluit. Een raadsbesluit tot het aangaan van 
een conversieleening is met voor goedkeuring vatbaar, indien de looptijd der 
nieuw te sluiten leening aanmerkelij k langer zou zijn dan die der af te lossen 
leeningen, zoodat het toekomstig geslacht langer zou worden bezwaard dan met 
een goed financieel beleid is overeen te brengen. . . . . . . . . . . . . . 

Armwezen. K oninklijk besluit. Al staat vast dat door of vanwege B. en W. aan 
een armlastige gehuwde vrouw de noodige gelden voor hare verhuizing naar een 
andere gemeente en een gedeelte der huurpenningen voor eene in die gemeente 
te betrekken woning zijn verschaft, kan dit in casu niet worden beschouwd als 
afschuiving, aangezien aan deze steunverleening geen andere strekking kan 
worden toegekend dan om de vrouw in de gelegenheid te stellen, weder met haar 
echtgenoot, die naar de andere gemeente was uitgewezen samen te wonen, waar
toe zij zelf den wensch had geuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Onderwijs. (Lager-) Rondschrijven van den Minister van Onderwijs, Kunsten en 
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1926. Bladz. 
Wetenschappen aan Ged. Staten der provinc,en, betreffende uitlegging van 
artikel 195 der Lager Onderwijswet 1920 . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 

22 Jan. Spoor- en 'l'ramwegen. Besluit tot nadere wijziging van het Algemeen Reglement 
Dienst en van het Algemeen Reglement Dienst Locaalspoorwegen. S. 12 . . 28 

22 Jan. Gemeentebesturen. Koninklijk besluit. Forensenaanslag. Toepassing van art. 
244a, 3° der Gemeentewet ten aanzien van de functie van Directeur van een 
Toonkunstkoor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2$ 

22 Jan. - Arrest van den Hoogen Raad. Het betreft hier de verpachting van een aan 
de gemeente naar burgerlijk recht toebehoorend eigendom. De uitvoering dezer 
handeling wordt niet door de voorschriften van artt. 70 en 179a Gemeentewet 
beheerscht. (De H . R . laat daar, of het geven van toestemming tot onderver
huring is aan te merken als uitvoering der huurovereenkomst, Red.). - Door te 
beslissen dat de toestemming tot onderverhuring moest worden gegeven bij, 
althans moest berusten op een raadsbesluit, heeft het Hof genoemde artt. niet 
geschonden. - Uit de artt. 194e en 230 Gemeentewet kan niet vol~en dat B. en W. 
zelfstandig bevoegd waren tot het toestemmen in de onderverburmg. - Cassatie
beroep verworpen tegen het arrest, waarbij de vordering dèr gemeente tot ont
binding der overeenkomst was toegewezen. - Anders Concl. Adv.-Gen. met 
betoog dat de onderverhuring door de schriftelijke toestemming van B. en W. 
op geldige wijze werd gedekt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 

25 Jan. Tijd. Besluit tot vervroeging in 1926 v.i,n den wettelijken tijd, bedoeld in art. 1 
der wet van 23 Juli 1908 (Staatsblad n°. 236). S. 13. . . . . . . . . . . 31 

25 Jan. Onderwijs. (Lager-) Koninklijk besluit. Vervanging van gasverlichting door 
electriscbe verlichting is te beschouwen als eene verandering van inrichting in den 
zin van art. 72 eerste lid. - De Raad kan de desbetreffende aanvrage om be
schikbaarstelling van gelden niet afwijzen op grond van art. 205 derde lid, aange
zien de Raad krachtens deze bepaling alleen de bevoegdheid heeft eene aanvrage 
af te wijzen op grond van de bruikbaarheid van een gebouw, waarin de &chool is 
gevestigd, en deze bevoegdheid zich niet mede uitstrekt ten aanzien van de bruik-
baarheid van de inrichting van het gebouw. . . . . . . . . . . . . . . . 32. 

25 Jan. Arbeidswet. Arrest van den Hoogen Raad. Art. 59 1 C Arbeidsbesluit 1920 is 
niet verbindend, omdat de wetgever in art. 10 der Arbeidswet 1919 kenlijk hier 
een algemeen geldenden regel heeft gewild en niet een regeling afhankelijk van de 
inzichten der verschillende districtshoofden, terwijl ten deze bezwaarlijk kan 
gesproken worden enkel van uitvoering van een voorschrift van de wet of een 
daaruit voortvloeienden algemeenen maatregel, omdat voorschriften omtrent 
de wijze van verwarming daarin niet zijn te vinden. - Concl. 0. M. : Art. 59 1 C 
houdt het voorschrift in. dat in te koude winkels en apotheken voor verwarming 
moet worden zorg gedragen. Met de uitvoering daarvan is het districtshoofd 
belast doordien hem is opgedragen aan te geven, aan welke eischen die verwar
ming moet voldoen, wil de voorwaarde voor vervuld en verwezenlijkt mogen 
worden gehouden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J3 

27 Jan. Faillissementswet. Besluit, houdende voorschriften ter uitvoering van artikel 6 
der Faillissementswet, zooals dit artikel luidt, na de laatstelijk daarin gebrachte 
wijziging. S. 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 

27 Jan. Gemeentebesturen. Beschikking van den Hoogen Raad. Een gemeenteverorde
ning die, gelijk de verordening op de zakelijke belasting op het bedrijf der gemeente 
Vlissingen, als maatstaf voor de heffing aanneemt niet het gemiddeld aantal 
arbeiders over het jaar in het bedrijf werkzaam, doch afhankelijk doet zijn van het 
aantal arbeiders dat op den eersten dag van elke maand van het aan het belas
tingjaar voorafgaande kalenderjaar, voor zooverre op die data het bedrijf geheel 
of gedeeltelijk in werking was, is in strijd met art. 242-, der Gemeentewet en dus 
niet rechtsgeldig. - Ambtshalve vernietiging van den aanslag . . . . . . . 37 

29 Jan. Vleesch en Vleeschwaren. Besluit tot wijziging van het besluit van 26 April 1922, 
S 225, gewijzigd bij besluit van 19 Juni 1922, S. 418, tot uitvoering van de 
artikelen 27, 28 en 29 van de Vleeschkeuringswet (Staatsblad 1919, n°. 524). S. 15. 37 

29 Jan. Volkshuisvesting. Rondschrijven van den Minister van Arbeid, Handel en Nijver-
heid aan de Ged. Staten der provincies, betreffende Verzekeringen tegen brand 
van woningen volgens Woningwetbouw. . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 

29 Jan. Rijksarnbtenaren en Werklieden. Arrest van den Hoogen Raad. Van toepasselijk
verklaring van Titel VII A, Derde Boek B. W., op de wijze als in art. 1637z 
bedoeld is hier geen sprake. Daaruit volgt dus dat de bepalingen van dien titel 
hier niet van toepassing zijn. (Concl. Adv.-Gen. : Uit art. 1637z kan niet worden 
afgeleid, dat de dienstbetrekking tusschen een publiekrechtelijk lichaam en zijn 
ambtenaren in het algemeen van burger-rechtelijken aard zou zijn.) - 's-Hofs 
beslissing, waarbij de geldigheid van eenzijdige wijziging der salarisregeling door 
den Staat is erkend, is niet in strijd met de a.rtt. 1269, 1270, 1349, 1350, 1356, 
1374 en 1375 B. W., omdat aan de verhouding tusschen den eischer (postambte
naar, reserve-officier) en den Staat niet ten grondslag ligt een overeenkomst in 
den zin van Boek III B. W. - De Kroon ontleent ten deze aan art. 63 Grondwet 
de bevoegdheid om de a!gemeene salarisregeling te wijzigen. - De omstandig
heid dat ei,cher zich met. betrekking tot zijn militaire functie voor een bepaalden 
tijd had verbonden is op een en ander niet van invloed. . . . . . . . . . 38 
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29 Jan. 
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3 Febr. 

3 Febr. 

Bladz. 
Grondwet. Qrrest van den Hoogen Raad.' Van toepasselijkverklaring van Titel 

VITA, Derde Boek B. W., op de wijze als in art. 1637z bedoeld is hier geen sprake. 
Daaruit volgt dus dat de bepalingen van dien tijd hi . . . . . . . . . . . . . 
Daaruit volgt dus dat de bepalingen van dien titel hier niet van toepassing zijn. 
(Concl. Adv.-Gen.: Uit art. 1637z kan niet worden afgeleid, dat de dienstbetrek-
king tusschen een publiekrechtelijk lichaam en zijn ambtenaren in het algemeen 
van burger-rechtelijken aard zou zijn.)- 's-Hofs beslissing, waarbij de geldigheid 
van eenzijdige wijziging der salarisgegeling door den Staat is erkend, is niet in 
strijd met de artt. 1269, 1270, 1349, 1350, 1356, 1374 en 1::175 B. W., omdat aan 
de verhouding tusschen den eischer (postambtenaar, reserve-officier) en den 
Staat niet ten grondslag ligt een overeenkomst in den zin van Boek III B. W. -
De Kroon ontleent ten deze aan art. 63 Grondwet de bevoegdheid om de algemeene 
salarisregeling te wijzigen. - De omstandigheid dat eischer zich met betrekking 
tot zijn militaire functie voor een bepaalden tijd had verbonden is op een en 
ander niet van invloed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Sterke Drank. Besluit tot vPrnietiging van het besluit van Burgemeester en Wet
houders van Loenen d.d. 24 J"anuari 1923, waarbij de vergunning staande ten 
name van wijlen .J. van der Reiden werd overgeschreven op diens weduwe. S. l f\. 

Onderwijs. (Lager-) Koninlijk besluit. De gemeentelijke bijdrage in de kosten 
van het bijzonder vervolgonderwijs over een bepaald dienstjaar moet worden 
berekend naar de gemeentelijke uitgaven voor dat onderwijs over hetzelfde 
dienstjaar. - Tot bepaling der netto-kosten ten laste der gemeente komende, 
mag van de rijksvergoeding aan de gemeente voor een cursus slechts het gedeelte 
in mindering worden ~ebracht dat op dat dienstjaar betrekking heeft. . . . . 

Gemeentebesturen. Konmklijk besluit. Gemeentebelastingen. Gemeente van 
hoofdverblijf. - De Kroon neemt met Ged. Staten aan dat de gemeente waar de 
aangeslagene da~elijks zijn zeer omvangrjjke beroepsbezigheden uitoefende, een 
steeds voor onmiddellijke bewoning gereed huis te zijner beschikking had en daar 
een groot gedeelte van het jaar met zijn gezin placht door te brengen als hoofd
verblijf moet worden aangemerkt. Het feit dat hij in het bevolkingsregister 
van eene andere gemeente stond ingeschreven doet daaraan geen afbreuk. . . 

- Koninklijk besluit. Woonforens. - Vernietiging van een door Ged. Staten 
gehandhaa.fden aanslag in een geval dat de aangeslagene van zijn huurder 
wederom een gedeelte van het verhuurde huurt en dit gedeelte niet langer 
dan 90 dagen ter beschikking heeft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vuurwapenen. Rondschrijven van den Minister van Justitie aan Heeren Com
missarissen der Koningin in de provinciën (behalve Noord-Holland), betreffende 
doorvoer van viuurwapenen bestemd voor West -Indië. . . . . . . . . . . 

Ziekten. (Besmettel,ijke) Besluit tot nadere vaststelling van buit.engewone maat
regelen tot afwending van de pokken en tot wering harer uitbreiding en ge-
volgen . S. 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Onderwijs (Lager-) Koninklijk besluit. De aanspraak van het bestuur eener 
bijzondere school op de vergoeding voor vakonderwijs, bedoeld in het 9° lid, 
wordt niet uitgesloten door het feit, dat aan de bijzondere school naast den vak
ondenvijzrr, ook werkz11,am i8 een onderwijzer, in het bezit der akte in het vak, 
waarin de vakonderwijzer les geeft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Koninklijk besluit. Aangezien krachtens art. 31 de bepalingen van art. 30 niet 
gelden voor onderwijzers, uitsluit,enrl belast met het geven van onderwij~ in een 
of meer dPr vakken; vermeld onder h tot en met u van art. 2, kan voor deze vak
onderwijzers geen aansl?raak worden gemaakt op verhoogingen wegens het bezit 
der aktP, als bedoelrl m den a.lgemeener maatregel van bestuur, waarvan in 
art. 30 sprake is. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Begraafplaatsen. Koninklijk besluit. Indien, na weigering door B. en W. van vet
gunning tot het aanleggen van een bijzondere begraafplaats, het betrokken kerk
bestuur zich richt tot Ged. Staten en daarbij _ voor het aanleggen der begraaf
plaats een andere plaats heeft aangewezen dan die welke bij de tot B. en W. 
gerichte aanvrage was aangewezen, moet dat bestuur geacht worden bij Gerl. 
Staten geen bezwaren tegen de beslissing van B. en W., doch een nieuwe zelf
standige aanvrage tot het aanleggen van een begraafplaats te hebben ingediend. 
Op zoodanige aanvrage mogen Ged. Staten geen beschikking, de hoofdzaak be-
treffend, nemen. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Gemeentebesturen. Beschikking van den Hoogen Raad. Bevoegdheid van den 
Raad van Beroep voor de Directe Belastingen en van Ged. Staten en van de 
Koningin oni kennis te nemen van geschillen omtrent de juistheid van een aan-
slag in een gemeenteltike inkomstenbelasting. - Art. 265i der Geeentewet moge 
bepalen, dat bezwaren betreffende de toepassing van art. 244a der Gemeentewet 
ter beslissing worden voorgelegd hetzij aan de Koningin, hetzij aan Ged. Staten, 
daarnaast schrijft art. 265e der Gemeentewet voor dat hoofdstuk X der wet op 
de Inkomstenbelasting 1914 van toPpassing is, dus ook art. 77 dier wet. - Waar 
de Raad van Beroep het beroepschrift van belanghebbende in dien zin heeft 
opgevat, dat het hier betrof de vraag of belanghebbende wel in eenige gemeente 
in Nederland [woonplaats had en niet of hti in de eene dan wel in eene andere 
Neder!andsche gemeente woonde, was art. 265e en niet art. 265i toepasst>lijk. De 
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Bladz. 
in het middel verdedigde leer, dat de Raad van Beroep in zulk een geval niet 
bevoegd zou zijn om van het beroep kennis te nemen, is onjuist . . . . . . 

- Beschikking van den Hoogen Raad. De in a,rt. 265/ der Gemeentewet met 
betrekking tot ontheffingen van een aanslag in de plaatselijke inkomstenbelasting 
voorgeschreven overeenkomstige toepassing van hoofdstuk XIII der Wet op de 
Inkomstenbelasting l 914 brengt mede, dat bij overlijden van een iwogenaamden 
werkforens, wanneer aan de in art. 94 der \Vet op de InkomstPnbelasting gestelde 
vereischten is voldaan, ook van de gemeentelijke inkomstenbelasting (forensen
belasting) ontheffing kan worden verleend. . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Kra.nkzinnigen en Idioten. Besluit, tot nadere wijziging van het Koninklijk besluit 
van 17 December 1917, 8. 720, houdende reorganisatie van het krankzinnigen
gesticht "Brinkg.even" in de gemeenten Deventer en Diepenveen. S. 18. . . 

Stati.stiek. Besluit. houdende n adere voorzien ingen ten be11oeve d er statistiek 
van den in-, uit- en doorvoer. S. 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Loter-ij . Besluit tot schorsing van het besluit van Burgemeester en Wethouders 
der gemeente Sittard d.d. 8 J am,ari 1926, houdende toestemming aan het be
stuur der vereeniging "De Marotte' , tot het aanleggen en houden eener loterij . 
s. 20 .... . ......... .. ........... . ... . . 

Gemeentebestuur. Besluit tot schorsing van het besluit van den Raad der gemeente 
Sas van Gent, van 23 Januari 1926, strekkende tot wijziging van het reglement 
van algemeene polit ie in de gemeente Sas van Gent, vastgesteld den 14den Juli 
1903 en gewijzigd den lOden Maart 1910, den Uden November 1916, den 26sten 
Maart 1919 en den -29sten Augustus 1919. S. 21 . . . . . . . . . . . . . 

Onderwi§s. (Lager-) Besluit tot vernietiging van het besluit van Burgemeester 
en Wethouders van Rotterdam van 27 Maart/4 April 1925, houdende weigering 
van beschikba11rstelling der gelden overeenkomstig art. 78 der Lager-onderwijs-
wet 1920, met betrekking tot de voorgenomen verandering van inrichting van 
het gebouw dPr bijzondere school , Waterloostraat 164, aldaar. S. 22. . . . . 

- Besluit tot wijziging van het K . B. van 27 December 1924, S. 585, gewijzigd 
bij K. R. van 17 Novemb<"r 1925, S. 446, tot het opnieuw vaststellen van de 
regelen voor de bezoldiging van de hoofden en de onderwijzers aan de scholen 
voor gewoon, uitgebreid en meer uitgebreid lager onderwijs. S. 23. . . . . . 

Sterke Drank. Besluit tot vernietiging van het besluit van Ged. Staten van Gel
derland van 22 September 1925, n°. 160, waarbij in beroep is vernietigd het 
besluit van Burgemeest,er en Wethouders van Nijmegen van 20 Februari 1925 tot 
intrekking van de t en name van M. H. G. Rief staande vergunning voor verkoop 
van sterken drank in het klein. S. 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Idioten en Krankzinnigen. Besluit tot nadere wijziging van het K. B. van 22 
Maart 1904, S. 65, waarbij aan het bestuur der provincie Noordholland vergun-
ning is verleend op een terrein in de gemeente Castricum een gesticht voor krank
zinnigen op te richten. S. 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Gemeentebesturen. Besluit, houdende beschikking op het beroep van het gemeente
bestuur van Zwolle in zake de aanslagen van J . W. J. baron de Vos vlm Steenwijk. 
te Zwollerk.erspel in de plaatselijke inkomstenbelasting der gemeente Zwolle als 
forens S. 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Besluit, houdende beschikking op de beroepen van het gemeentebestuur van 
Zwolle in zake de aanslagen van P.D. Beersma te IJsselmuiden en H. J . Jordens 
te Deventer in de plaatselijke inkomstenbelasting der gemeente Zwolle als 
forens . S. 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Rechtswezen. Besluit, houdendte wijziging van de artikelen 29 en 36 van .het R e
glement n°. IV op de organisatie en de dienst der Deurwaarders en verdere regts
bedienden, laatstelijk. gewijzigd bij Ons besluit van 15 September 1925 (Staats
blad n°. 387). S. 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ziekten. (Besmettelijke) Besluit tot vaststelling van eenige buitengewone maat
regelen tot afwending van de pest en de Aziatische cholera en tot wering harer 
uitbreiding en gevolgen. S. 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Warenwet. Besluit tot wijziging van Ons besluit van 18 Maart 1921, S, 592, strek
kende tot uit,voering van artikel 13 derWarenwet (Staatsblad 1919, n°. 581). S. 30. 

Onderwijs. /Lager-) Koninklijk beslui t . Als diensttijd bedoeld in artikel 3, eerste 
lid van het K. B . van 27 December 1924 S. 585, komt mede in aanmerking de 
diensttij d als onderwijzer of onderwijzeres doorgebracht aan openbare en bij
zondere kweek.scholen voor onderwijzers en onderwijzeressen in Nederlandsch
Indië, Suriname en Curaçao. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Jachtwet. Arrest van den Hoogen Raad, Verhoden is het_ gebruik van andere 
netten dan die voldoen aan elk der drie bij art. 16 onder i der Jachtwet 1923 ge
stelde eischen. - Connl. 0. M. bovendien : Wanneer de rechter aanwijzingen put 
uit de door beklaagde ter terechtzitting gedane erkentenis, moeten daaronder 
in het algemeen worden verstaan de opgaven van den bek.laagde en moet niet 
onderscheiden worden tusschen wat hij daarin toegaf of ontkende, zoodat indien 
daaronder een ontkentenis voorkomt en deze bij den opbouw van het bewijs 
niet wordt uitgezonderd, recht wordt gedaan op onwettig bewijs. . . . . . . 

Vee- en Vleeschkeuring. Arrest van den Hoogen Raad. Het gewicht van de ~e
heele, bij een gelegenheid vervoerde, hoeveelheid vleesch is voor de toepasseliJk-
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23 Febr. 

24 Febr. 
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Bladz. 
heid van art. 9 der Vleeschkeuringswet niet van beteekenis, indien daarvan geen 
hoeveelheid van 5 K.G. of meer, hetzij in ééne hoeveelheid, hetzij in meerdere hoe
veelheden verpakt, voor één persoon bestemd was. - Conol. O. M:. bovendien: 
Indien de inwerkingtreding eener Gemeenteverordening afhankelijk is gesteld 
van een gebeurtenis later dan op den derden dag na dien der afkondiging en het 
tijdstip van die latere gebeurtenis niet is afgekondigd, is de Verordening niet ver
bindend geworden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ziekten. (Besmettelijke) Besluit tot toepassing der wet van 26 April 1884, S. 80, 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van ·31 December 1920, S. 954, tot vaststelling 
van buitengewone maatregelen tot afwending van eenige besmettelijke ziekten 
en tot wering harer uitbreiding en gevolgen. S. 31. . . . . . . . . . . . . 

Gemeentebesturen. Beschikking van den Hoogen Raad. W'anneer het eerste lid 
van art. 267 der Gemeentewet bepaalt, dat de belastingverordening voorschriften 
kan inhouden omtrent de navordering van te weinig geheven belasting, beeft 
deze wetsbepaling niet de gemeentelijke inkomstenbelasting op het oog. In het 
tweede lid van dit artikel toch heeft de wet de voorschriften op het stuk der 
navordering voor de rijksinkomstenbelasting bestaande op de plaatselijke in
komstenbelasting toepasselijk verklaard. Vilaar nu art. 82 der , vet op de In
komstenbelasting 1914 in zekere gevallen navordering en art. 85 dier wet soms 
meervoudige verhooging gebiedend voorschrijft, heeft het enkele feit da~ rijks
bela;;ting wordt nagevorderd ook navordering van de plaatselijke inkomstenbe
lasting - eventueel met de viervoudige verhooging - ten gevolge en geschiedt 
dit onafhankelijk van de omstandigheid of de gemeentelijke bela;;tingverorde-
ning bepalingen omtrent navordering bevat. - De Raad had niet bepaaldelijk 
te overwegen waarom hij naast de viervoudige verbooging van de rijksbelasting 
ook die der gemeentelijke inkomstenbelasting gerechtvaardigd achtte, daar zulks 
uit de ten deze toepa;;selijke wetsvoorschriften volgt. . . . . . . . . . . . 

- Koninklijk besluit. Waar het verblijf van den voormaligen Kroonprins van 
Duitsohland in de gemeente Wieringen een gedwongen karakter droeg, kon hij 
niet gezegd worden aldaar belastingplichtig te zijn krachtens art. 244a, eerste 
lid, sub 4° der Gemeentewet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Koninklijk besluit. Ook wanneer iemands verhouding tot een vennootschap 
niet kan worden beschouwd als een dienstbetrekking, omdat van ondergeschikt-
heid geen sprake is, kan die verhouding toch zich voordoen als een betrekking 
in den zin van art. 244a, eerste lid, sub 3° der Gemeentewet . . . . . . . . 

- Koninklijk besluit. Aanslag als forens in verband met art. 244c der Gemeentewet 
De Kroon handhaaft met vernietiging van de uitspraak van Ged. Staten het stand
punt ingenomen in het K. Il. van 2 Juli 1923, n°. 71 . . . . . . . . . . . . 

Onderwijs. (Lager -) Koninklijk besluit. Bij de berekening der gemeentelijke 
vergoeding krachtens art. 100 moet, zoowel ten aanzien van de betrokken bij
zondere school als ten aanzien van de overeenkomstige openbare scholen, reke-
ning worden gehouden met het gemiddeld aantal leerlingen naar den in art. 28 
6• lid' aangegeven maatstaf over het kalenderjaar, voorafgaand aan dat, waarop 
de aanvrage om vergoeding betrekking heeft . . . . . . . . . . . . . . . 

- Koninklijk besluit. Een schoolbestuur kan op vergoeding krachtens art. 84 
geen aanspraak maken terzake van de aanschaffing van schoolmeubelen die vóór 
1 Januari 1923 heeft plaats gehad. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Pensioenen. Centrale Raad van beroep. Voor de berekening van den tijd, in tijde
lijken dienst doorgebracht, geldt als aanvang de datum, waarop de ambtenaar 
de betrekking heeft aanvaard, niet die waarop het benoemingsbesluit werd 
genomen .. ....... . ...... .. ... .. .. ..... . 

- Centrale raad van beroep. Voor de berekening van den duur va.n den , oor 
klagers pensio,m mede tellenden diensttijd moeten de diensttijd als ambtenaar, 
bedoeld in art. 261 der Gemeentewet. en de wachttijd als één doorloopende 
diensttijd en moet voor de berekening van de middelsom der pensioensgrond
slagen op den in art. 54 0 . W. voorgeschreven voet het tijdstip waarop het 
waehtgeld vf'rviel als datum van ingang van zijn ontslag worden aangemerkt . 

J achtwet. Besluit ter uitvoering van art.ikel 1, derde lid, der Jachtwet 192:l. S. 32. 
Gemeentebesturen. Beschikking van den Hoo~en Raad. De volgens art. li der H er

ziene Ordonnantie op de Inkomstenbelastmg in Nederlandsch-Indië van eene 
hier te lande gevestigde commanditaire vennootschap, die ook in Indië haar bedrijf 
uitoefent, geheven wordende inkomstenbelasting is te beschouwen als eene 
belasting die volgens art. 10 der Wet op de Inkomstenbelasting 1914 bij de vast
stelling van het zuiver inkomen in mindering mag worden gebracht, vermits het 
is eene belasting die op het bedrijf drukt. - Toch kan dit bij de vaststelling van 
aanslagen voor de rijksinkomstenbelasting niet geschieden, daar art. 99 der zoo
even genoemde wet dit verbiedt. Dit artikel bevat eene voor het Rijk meer 
voordeelige regeling en stelt art. 10 op dit punt buiten werking. - Waar het 
geldt de vaststelling van een aanslag in een plaatselijke inkomstenbelasting, is dit 
echter niet het geval. Daar is volgens art. 243 der Gemeentewet wèl art. 10 
der Wet op de Inkomstenbelasting, doch niet art. 99 toepassel:\jk. - M:et ver
werping van het stelsel, dat zoowel het eene als het andere artikel toepassing zou 
!llOeten erlangen, stelt de Hooge Raad, ten principale recht doende, den aanslag 
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Bladz. 
in de gemeentelijke inkomstenbelasting der gemeente Amsterdam vast en ver
werpt overigens het beroep. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Indië. (Nedèrlandsch-) Beschikking van den Hoogen Raad. De volgens art. l i 
der Herziene Ordonnantie op de Inkomstenbelasting in Nederlandsch-Indië van 
eene hier t e lande gevestigde commanditaire vennootschap, die ook in Indië haar 
bedrijf uitoefent, geheven wordende inkomstenbelasting is te beschouwen als 
eene belasting die volgens art. 10 der Wet op de Inkomstenbelasting 1914 bij de 
vaststelling van het zuiver inkomen in mindering mag worden gebracht, ver
mits het is eene belasting die op het bedrijf drukt. - Toch kan dit bij de vast
stelling van aanslagen voor de rijksinkomstenbelasting niet geschieden, daar 
art. 99 der zooeven genoemde wet dit verbiedt. Dit artikel bevat eene voor 
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het Rijk meer voordeelige regeling en stelt art. 10 op dit punt buiten werking. -
Waar het geldt de vaststelling van een aanslag in een plaatselijke inkomstenbe
lasting, is dit echter niet het geval. Daar is volgens art. 243 der Gemeentewet 
wèl ar t. 10 der Wet op de Inkomstenbelasting, doch niet art. 99 toepasselijk. -
Met 'lierwerping van het stelsel , rlat. zoowel het eene als het andere artikel toe
passing zou moetèn erl angen, stelt de Hooge Raad, ten principale recht doende, 
den aanslag in de gemeentelijke inkomstenbelasting der gemeente Amsterdam 
vast en verwerpt overigens het beroep . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Gemeentebesturen. Beschikking van den Hoogen Raad. Ofschoon een Raad van 
Beroep bij de beslissing van aan zijn oordeel onderworpen geschilpunten ambts
halve zoo noodig de rechtspunten moet aanvullen, is dit college niet bevoegd 
in een onderzoek te treden of er behalve de tusschen partijen in geschil zijnde 
punten nog omstandigheden zijn van feitelijken aard, welke mogelijk tot ver
nietiging of vermindering van den aanslag zouden kunnen leiden. Vernietiging 
van de uitspraak wegens strijd met het ingevolge de artt. 265b en 265c der Ge
met'Ilt ewet toepasselijk art. 16 der wet van 19 Dec. 1914 (Staatsblad n°. 564). 
- De gemeenteraad is zeker bevoegd om aan eene eerst na 1 Sept. 1922 tot stand 
gekomen bij K. B. van 21 Juli 1923 goedgekeurde en 9 Aug. 1923 afgekondigde 
gemeenteverordening terugwerkende kracht tot 1 Sept. 1922 te verleenen, daar 
geen wetsbepaling dit verbiedt. F.ene na de afkondiging dezer verordening 
tot stand gekomen aanslag, waarbij de voor~chriïten der verordening zijn in acht 
genomen, kan daarom in stand blijven. . . . . . . . •. . . . . . . . . . 

Militair Onderwijs. Besluit tot aanvulling van de Reglementen voor de Konink
lijke Militaire Academie en voor den Hoofdcursus. S. 33 . . . . . . . . . 

Gemeentebesturen. Resolutie van den Minister van Financiën, betreffende uitvoering 
der Wet op de Personeele Belasting en op de Inkomstenbelasting in verband 
met verhuizingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Personeele Belasting. Resolutie van den Minister van Financiën, betreffende uit
voering der Wet op de Personeele Belasting en op de Inkomstenbelasting in 
verband met verhuizingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Inkomstenbelasting. Resolutie van den Minister van Financiën, betreffende uit
voering der Wet op de Personeele Belasting en op de Inkomstenbelasting in 
verband met verhuizingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Krankzinnigen en Idioten. Besluit, houdende nadere wijziging van het K . B. van 
10 April 1919, S. 163, waarbij aan Clemence De~loges, als bestuurderesse van het 
te Schimmert gevestigde zedelijk lichaam "Dochteren der Wijsheid" vergunning 
is verleend het gesticht voor idioten te Druten, tot de oprichting waarvan ver
gunning is verleend bij het K. B. van 17 October 1904, S. 236, in te richten tot 
een gesticht voor zwakzinnigen (idioten en imbecillen). S. 34 . . . . . . . 

Warenwet. Arrest van den Hoogen Raad. Terwijl vófr de inwerkingtreding 
van het :i\1elkhesluit de vraag, of de melk ondeugdelijk van samenstelling was, 
door den rechter ook aan het vetgeha lte kon worden getoetst, is dit nu niet meer 
het geval, daar het Melkbesluit andere kenmerken geeft. - De telastelegging, 
die de ondeugdelijkheid nog vastknoopt aan het vetgehalte moet daarom leiden tot · 
een ontslag van alle rechtsvervolging. - Anders Con~!. 0. M. : Onderzocht had 
moeten worden of de melk al dan niet voldeed aan de ei,chen van het Melkbe
sluit, gebleken volgene <ie methode in art . 35 daarvan bedoeld, door de vaststel
ling waarvan óók eischen aan de melk worden gesteld. - Indien, na.dat bij Ge
meenteverordening krachtens de Warenwet is verboden en strafbaar gesteld 
het verkoopen enz. van waren, die ondeugdelijk van samenstelling zijn, de Koning 
krachtens diezelfde Wet eischen stelt, waaraan een bepaalde waar moet voldoen, 
heeft veraP.dering in de wet.geving plaa ts, daar d;e eischen behooren tot de straf
wetgeving op dit stuk, immers de beteekenis der delictsomschrijving wezenlijk 
bepalen en binnen zekere grenzen beperken. - H et is dus onverschillig, dat de 
rechtstreeks toegepaste delictsomschrijving dezelfde is gebleven. - De vraag 
welke bepalingen gunstiger zijn, de oude of de niP-uwe, moet niet in het algemeen 
worden onderzocht, doch slP-chts ten aanzien van den beklaagde in het voorlig-
gende geval. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . 

Grondwet. Arrest van den Hoogen Raad Door het verbod een wïnkel des Zondags 
geopend te hebben wordt geen inbreuk gemaakt op de door Grondwet gewaar
borgde gods<lienstvrijheid, ook niet tegenover Israëlieten, daar hierbij .!leAu 
sprake ie van eenig voorschrift an,n een Israëliet om zijn wmkel op den Sabbath 
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Bladz. 
voor het publiek geopend te hebben en hem geen enkele verplichting wordt 
opgelegd om op dien dag iets te doen of na te laten, wat in strijd zou zijn met 
hetgeen zijn godsdienst hem voorschrijft . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Gemeentebesturen. Arrest van den Hoogen Raad. Door het verbod een winkel 
des Zondags geopend te hebben wordt geen inbreuk gemaakt op de door Grond-

86 

"et gewaarborgde godsdienstvrijheid, ook .niet tegenover Israëlieten, daar hierbij 
geen sprake is van eenig voorschrift aan een Israëliet om zijn winkel op cl en 
Sabbath voor het publiek geopend te hebben en hem geen enkele verplichting 
wordt opgelegd om op dien dag iets te doen of na te laten, wat in strijd zou zijn met 
hetgeen zijn godsdienst hem voorschrijft . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Raden van Arbeid. Besluit tot vernietiging van de besluiten van het, bestuur 
van den Raad van Arbeid te Utrecht d.d . 3 Juni 1925 en 18 Juli 1925, waarbij 
aan den inspecteur 2de klasse bij dien Raad, den Heer F. W. A. Verloop, onder
scheidenlijk met ingang van l October 1925 en met ingang van 25 Juli 1925 
ontslag werd verleend en tot vernietiging van het besluit van den Raad van 
Arbeid te Utrecht d.d. 20 Januari 1926, waarbij het ontslag bij het besluit van het 
bestuur van dien Raad van 18 Juli 1925 gegeven bevestigd werd. S. 35. . . . 

Tractaten. Besluit, bepalende de bekendmaking in het Staatsblad van het op 
9 December 1924 te 's-Gravenhage tusschen Nederland en Hongarije gesloten 
handelsverdrag, met daarbij behoorend protocol, S. 1925, n°. 506, alsmede van 
de op 9 December 1924 en 12 en 13 Januari 1925 tusschen den Minister van 
Buitenlandsche Zaken en den Hongaarschen Zaakgelastigde te 's-Gravenhage 
gewisselde nota's . S. 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Onderwijs. (Lager-) Koninklijk besluit. Vaststelling der Rijksvergocäing, be
doeld in art. 97 1. o.-wet. - Een onderwijzer, door het schoolbestuur met ingang 
van 29 Juni 1924 aangesteld, moet, wanneer hem op 5 ,Juli 1924 het bewijs, be
doeld in art. 107, l e lid sub c 1. o.-wet is uitgereikt, geacht worden eerat op laatst
genoemden datum aan de school in dienst te zijn getreden. . . . . . . .. 

Gemeentebesturen. Besluit tot schorsing van het besluit van den Raad der gemeente 
Amsterdam van 4 Februari 1926, betreffende de bepaling van het bedrag van 
het pensioen, te genieten door de ambtenaren en werklieden, die voorheen in 
dienstbetrekking zijn geweest bij concessionarissen. S. 37. . . . . . . . . 

Arbeidswet. Besluit tot wijziging van het Werktijdenbesluit voor fabrieken of 
werkplaatsen 1923. S. 38. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Besluit tot wijziging van het Rusttijden- en Arbeidslijstenbesluit voor fabrieken 
of werkplaatsen 1923. S. 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

.l11ilitaire Zaken. Besluit tot nadere wijziging 'van het K. B. van 28 Februari 1922, 
S. 92, houdende vaststelling van een regeling voor den vrij willigen landstorm. S. 40 

Hinderwet. Koninklijk besluit. Bezwaren, ontleend aan vrees voor gevaar of 
sohade, welke zouden zijn te duchten bij vermindering van de veiligheid van 
het verkeer ter plaatse waar de inrichting zal worden opgericht, zijn niet te be- . 
schouwen als bezwaren, welke de bepalingen der Hinderwet beoogen te weren, 
zoodat ter tegenoetkoming aan die bezwaren geen voorwaarden aan eene hinder- · 
wetsvergunning kunnen worden verbonden. . . . . . . . . . . . . . . . 

Nederlandsch fabrikaat. · Circulaire van den Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw aan de onderscheidene Gemeentebesturen, betreffende voorkeur 
Nederlandsch Fabrikaat. (Vervolg op circulaire van 19 Augustus 1925, n°. 5601, 
Afd. B.B ........... . ...... . .. . ... .. .... . 

Pensioenen. Besluit tot wijziging en aanvulling van het besluit van den 5den 
Februari 1925, S. 31, houdende nadere herziening van de bezoldigingen en de 
samenstelling van het personeel van de directie der Pensioenfondsen voor de 
Koloniale Landsdienaren en Locale Ambtenaren. S. 41 . . . . . . . . . . 

Militaire Zaken. Koninklijk besluit. Dienstplichtwet. Vrijstelling van den 
dienstplicht wegens aanwe7igheid van een bijzonder geval. - De omstandigheid 
dat de Dienstplichtwet uitdrukkelijk bepaalt dat recht op vrijstelling wegens 
bl'oederdienst slechts kan worden ontleend aan den dienst van een wettigen 
broeder of van een wettigen half-broeder sluit niet uit vrijstelling wegens aan
wezigheid van een bijzonder geval aan te nemen in verband met den werkelijken 
dienst door een niet-wettigen broeder vervuld . . . . . . . . . . . . .. 

Warenwet. Arrest van den Hoogen Raad. De Warenwet stelt geen bijzondere 
eischen, waaraan de deskundigen, die het onderzoek van de inbeslaggenomen 
monsters verrichten, moeten voldoen, met name niet het genoten ·hebben van 
hooger onderwijs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Gemeentebesturen. Koninkljjk besluit. Zoolang de belastingplicht ex art. 244a, 
3° gem.wet in eene tweede gemeente niet door een aanslag is vastgesteld kan 
art. 245c gem.wet geen toepassing vinden. . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Koninklijk besluit. Aanslag van een schepeling in de ~emeentelijke inkomsten
belasting. - Belanghebbende moet geacht worden bij den aanvang van het 
belastingjaar in de gemeente van aanslag hoofdverblijf gehad te hebben. aan
gezien niet gebleken is, dat de band met het ouderlijk huis aldaar was verbroken, 
en hij die gemeente alleen verliet, wanneer zijne betrekking zijne tegenwoordig
heid aan boord van een schip noodzakelijk maakte . . 

- Koninklijk besluit. Werkforens. - Vernietiging van den aanslag van een 
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1926. 

11 ~Irt. 

11 Mrt. 

11 Mrt. 

13 Mrt. 

15 Mrt. 

15 Mrt. 

15 Mrt. 

15 Mrt. 

15 Mrt. 

16 Mrt. 

17 Mrt. 

17 Mrt. 

20 Mrt. 

20 )frt. 

Bladz. 
vice-President van een Arrond.issements-Rechtbank op grond, dat de voor de 
Rechtbank gereserveerde lokalen alleen tot persoonlijke uitoefening van de werk
zaamheid van den aangeslagenc als vice-President bestemd waren voor zoover· 
tl.ie uitoefening bestond in het presidecren van de civiele en de strafzittingen, het 
leiden van de zitting van den politierechter en het houden van raadkamer ; dat 
deze lokalen die bestemming slechts hadden en konden hebben YOOr de dagen 
waarop één dezer functies werd uitgeoefend . . . . . . . . . . . . . . . . 

Huurcommissiewet. Arrest van den Hoogen Raad. Nu op feitelijke gronden is 
aangenomen dat hier een woning, althans een pand met vertrekken als woon
vertrekken gebezigd, als zoodanig is verhuurd, is art. 13a Huurcommissiewet met 
juistheid toegepast en heeft het Hof terecht geen gewicht gehecht aan de om
standigheid dat de huurder het gehuurde niet als woning heeft gebezigd en niet 
de bedoeling heeft gehad daarvan als zoodanig gebruik te maken . . . . . . 

Gemeentebesturen. Beschikking van den Hoogen Raad. "'aar do Raad vnn Be
roep, op grond van hetgeen hem uit eigen wetenschap omtrent den toe tand in do 
kleedingindustrie bekend is, aanneemt, dat in die industrie regel is, dat de thuis
werker-kleermaker tegenover hem, die het werk uitgeeft, in eene zoodanige ver
houding van ondergeschiktheid staat, dat de tussçhen tl.ie partijen achtei-een
volgcns tot stand komende overeenkomsten van aanneming te zamen kunnen 
worden beschouwd als een arbeidsovereenkomst, zoodat ingevolge art. 1637c B. W. 
op die overeenkomsten gezamenlijk en op elk harer afzonderlijk van toepassing 
zijn de bepalingen betreffende de arbeidsovereenkomst, mocht de Raad, nu niet 
bleek, dat ten deze eene andere verhouding bestaat dan de hier te lande in de 
kleedingindustrie gebruikelijke, het bestaan van een dienstverhouding aannemen. 
- Het tweede middel mist in zijn onderdeel b feitelijken grondslag en is in zijn 
onderdeel a onjuist, omdat hei bestaan van een zekere vrijheid van den thuis
werker, om den opgedragen arheid geheel of ten deele door anderen te doen ver
richten, aan de v<1rhouding van dien thuiswerker tot den patroon het karakter 
van dienstbetrekking niet ontneemt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Beschikking van den Hoogen Raad. Een ongebouwd eigendom heeft niet in 
den zin van art. 242c der Gemeentewet uitgang op een openbaren weg waarvan 
de kosten van onderhoud ten laste der gemeente komen, wanneer dit perceel 
slechts op eenige wijze van dien bij die gemeente in onderhoud zijnden weg be
reikt kan worden. Dit is bepaaldelijk niet het geval, wanneer men het perceel 
pleegt te bereiken zonder iemands rechten te krenken door eerst gebruik te 
maken van een anderen voor het verkeer openstaanden weg. - In het onder
hA.v:ig geval was d.it echter niet zoo, waar van het bestaan van zulk een weg niet 
is gebleken, tenvijl de omstand.igheid dat sommige tot een boerderij behoorende 
perceelen slechts over andere, mede daartoe behoorende van den openbaren ge
meentewee te bereiken zijn, niet ter zake dienende is. . . . . . . . . . . . 

- KoninkliJk besluit. Het begrip "woonplaats" sluit zoowel uit historisch als 
uit taalkundig oogpm1 t in zich het aanwezig zijn van een woning. In het alge
meen houdt derhalve domicilie in een gemeente op, zoodra een woning ontbreekt, 
tenzij er zich omstand.igheden ten opzichte van het hoofdverblijf voordoen, 
waardoor de band met die gemeente niet wordt verbroken . . . . . . . . . 

SJ)Oor- en Tramwegen. Besluit tot nadere wijziging van het Algemeen Reglement 
Vervoer 1901. S. 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Militaire Za/;en. Besluit tot nadere wijziging van het K. B. van 28 .Februari 1922, 
S. 92, houdende vaststelling van een regeling voor den vrijwilhgen landstorm. S.43 

Boter en Margarine. Beschikking van den Minister van Binnen landsche Zaken en 
Landbouw houdende uitvoering van de Boterwet . . . . . . . . . . . . . 

Nederlandsch Fabrikaat. Roµdschrijven van den Minister van Waterstaat aan 
Ged. Staten van de verschillende provincies, betreffende voorkeur Ned. Fabrikaat-
Werkverruiming ....... . ... . ...... . ........ . 

Jachtwet. Arrest van den Hoogen Raad. Opsporen van wild is een handeling, 
tl.ie bestaat in het volgen van wildsporen, het sporen naar de aanwez igheid van 
wild. Hieronder valt niet het stellen of herstellen an een wildstrik . . . . . 

Wapenwet. Rondschrijven van den l\Iinister van Justitie aan Heeren C'omrni.•
sarissen der Koningin in de Provinciën, betreffende in- en doorvoer van vuur
wapenen en munitie bestemd voor Nederlandsch-Indië . . . . . . . . . . . 

Zout. Besluit, houdende bepalingen omtrent vrijdom van den accijns voor zout 
ten dienste van het ontdooid en vrij van sneeuw houden van hrandkranen, af
sluiters of andere deelen van water- of gasleidingen. S. 44 . . . . . . . . . 

Kiesrecht. Missive van den Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw 
aan de burgemeesters, voorzitters van de hoofdstembureaux voor de verkiezing 
van de leden der Tweede Kamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Trar,taten. Besluit, bepalende de bekendmaking in het Staatsblad van het op 
8 Januari 1925 te 's-Gravenhage tusschen Nederland en Noorwegen gesloten 
voor!oopig luchtvaartverdrag (Staatsblad 1925. n°. 502). S. 45 . . . . . . 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in hPt Staak,blad van het op O )Jaart 1925 
te 's Gravenhage tusschen Nederland en Finland gesloten verdrag, betreffende 
de toelating, de rechten en verplichtingen en de immuniteiten van l<'insche consu -
laire ambtenaren in de voornaamste havens vanNederlandsch-Indië, Suriname en 
Curaçao (Staatsblad 1925 n°. 505). S. 46 . . . . . . . . . . . . . . . . 
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25 )Irt. 
25 l\Irt. 
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27 l\Irt. 

27 Mrt: 
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29 Mrt. 

29 ll!rt. 

Bladz. 
Pensioenen. Besluit tot wijziging en aanvulling van het K. B. van 22 December 

1922, S. 684, tot vaststelling van een algemeenen maat.regel van bestuur als bedoeld 
in de artikelen 15, 40 tweede lid, 43, 47, 66, 102, 135 en 148 der Pensioenwet 
1922 (Staatsblad n°. 240). S. 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ll 7 

- Besluit tot aanvulling en wijziging van het "Reglement voor het Weduwen- en 
Weezenfonds der Europeesche Officieren van het Nederlandsch-Indische leger" 
en van de daarbij behoorende overgangsbepalingen. S. 48 . . . . . . . . . 132 

llfilitaire Zaken. Besluit tot wijziging van het Reservebesluit. S. 49 . . . . 134 
Vo/lcshuisvesting. Rondschrijven van den Minister van Arbeid, Handel en Nijver-

heid aan de Gemeentebesturen betreffende bouwpremie . . . . . . . . . . 135 
Onderwijs. (llooger-) Beslnit tot aanvulling van het Academisch Statuut. S. 50. 135 
Reis- en verblijfkosten. Be-luit tot nadere wijziging van het ReisbePluit 1916, 

-laatstelijk gewijzigd bij besluit van 23 Juni 1925 (Staatsblad n°. 264). S. 51 136 
IJkwezen. Besluit, houdende aanvulling van het "Reglement op den ijk van 

gasmeters". S. 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 
Certificaten van oorsprong. Uittreksel uit Rondschrijven van den Minister van 

Binnenlandsche Zaken en Landbouw aan Heeren Commissarissen der Koningin 
in de onderscheidene provinciën, betreffende certificaten van oorsprong. . . . 137 

JJlili!aire Zaken. Besluit tot instQl!ing vi,n eene intermitteerende opleiding voor 
het reservekader der bereden artillerie. S. 53. . . . . . . . . . . . . . . 137 

Onderwijs. (Lager-) Koninklijk besluit. Aanvrage tot medewerking als bedoeld 
in art . 721. o.-wet. - Art. LXIV,~ 11 der wet van 16 Febr. 1923 mist toepassing 
ten aanzien van <Le kinderen, welke ten tijde van de aanvrage nog geen gelijk
sooitige bijzondere school bezoeken. - Bij de beoordeeling der aanvrage zijn 
terecht , medegeteld die kinderen, van wie het ten tijde van de aanvrage aan
nemelijk was, dat zij de te stichten school zouden bezoeken, ook al hebben de 
ouders achteraf verklaard hunne kinderen niet naar deze school te zullen zenden 138 

Gemeentebesturen. Koninklijk besluit. Verlaging van het salaris van een groep van 
gemeente-ambtenaren, op wier bezoldiging verhaal van den maximum-pensioens
a.ftrek niet mogelijk is, ten einde hen in gelijke positie te brengen als de ambte
naren, op wier bezoldiging zoodanige volledige aftrek wel mogelijk is, is niet oir baar 
te achten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 

Pensioenen. Koninklijk besluit. Verlaging van het salaris van een groep van 
gemeente-ambtenaren, op wier bezoldiging verhaal van den ma,imum-pensioens
aftrek niet mogelijk is, ten einde hen in gelijke positie te brengen als de ambte
naren, op wier bezoldiging zoodanige volledige aftrek wel mogelijk is, is niet 
oirbaar te achten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 

Onderwijs. (Lager-) Koninklijk besluit. De bouw van eene nieuwe bergplaats 
voor brandstoffen ten behoeve v~n eene bijzondere lagere school iR niet te be
schouwen a ls eene verandering van inrichting in den zin van art. 72 der Lager
Onderwijswet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 

Gemeentebrsturen. Besluit, strekkende tot schorsing van het besluit van den Raad 
der gemeente Rijssen dd. 17 Februari 1926, n°. 3b, waarbij de algemeene Politie
verordening voor deze gemeente wordt aangevuld met een bepaling, waarbij het 
slachten of doen slachten in een gebouw, hetwelk eigendom der gemeente is, 
verboden wordt, tenzij de Raad het tegendeel besluit. S. 54 . . . . . . . . 141 

Visscherij. Besluit, tot wijziging van het Vil,scherijdienstbesluit 1922 (Staats-
blad n°. 562). S. 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 

Ge:meentebesturen. Besluit tot schorsing van het besluit van den raad-der gemeente 
Aardenburg, d.d. 12 Maart 1926, strekkende tot goedkeuring der begrooting 
van het Burger-Weeshuis aldaar, voor het dienstiaar 1926. S. 56 . . . . . 144 

Arbeidswet. Arrest van den Hoogen Raad . . Het eerste middel mist feitelijken 
grondslag. - De kenmerken, welke art. 2 der Arbeidswet 1919 onder 1 voor een 
fabriek of werkplaats geeft, zijn wel voor alle deelen des Rijks dezelfde, doch 
noch. dit, noch eenig ander artikel der wet ~eeft een kenmerk voor hetgeen moet 
worden verstaan onder "tot verkoop geschikt of meer geschikt maken van een 
waar", dit 'staat dus ter vrije beoordeeling van den rechter, die zonder strijd met de 
wet hierbij. 'Op het plaatselijk gebruik mag letten. ,- Uit de bewijsmiddelen kon 
worden afge_leid, dat de ruimte, waarin het vleesch werd uitgebeend ,een werk
plaats was in den zin der wet, nu deze behelzen, dat daarin v_oor den verkoop 
vleesch, dat te. Haarlem in den wtnkel van reqwr11-nt bijna uitsluitend .ontbeend 
besteld wordt, placht ontbeend te worden . . . . . . . . . . . . . . . • 144 
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Strafrecht en Strafi•ordering. Circulaire van den Minister van Justitie aan Heeren 
Procureurs-Generaal bij de Gerechtshoven, betreffende : termijn van inver
zekeringstelling ingevolge artikel 58 Wetboek van Strafvordering . . . . .. 

Gemeentebesturen. Besluit tot schorsing van het besluit van den Raad der ge
meente Bergen op Zoom van 25 Februari 1926, strekkende tot: 1°. intrekking 
van zijn besluit d.d. 13 November 1925, waarbij A. J. de Groot, met ingang van 
1 Maart 1926, werd ontslagen als directeur en leeraar aan de gemeente-muziek
school en 2°. schorsing van A. J. de Groot voornoemd, als directeur en_ leeraar 
aan de gemeente-mu,-iekschool voor den duur van één maand. S. 57 . . . . 

Pensioenen. Besluit tot regeling van de vaststelling van pensioensgrondPlagen, als 
bedoeld in de Pensioenwet voor dé landmacht, S. 1922, n°. 66, en in de Militaire 
Weduwenwet 1922. S. 58 . ... ...•.....•......... . 

Begraafplaatsen. Koninklijk besluit. Begraven. (Wet op het begraven va,n lijken 
enz.) Toepassing art. 16, 3e lid. Recht van beroep. Dit komt alleen toe aan hem, 
die het verlof tot oprichting van het gebouw heeft gevraagd . . . . . . . 

Krankzinnigen en idioten. Arrest van den Hoogen Raad. De wet bevat niet een 
uitdrukkelijke aanwijzing van de personen, die bevoegd zijn krachtens art. 22 
op te treden ; aangenomen moet echter worden dat de personen in art. 12 genoemd 
daartoe bevoegd zijn. Tot die personen behoort ook de Voogdijraad, _die ten 
aanzien van beschikkingen over de persoon der minderjarigen als voogd is te 
beschouwen. (Het gold i. c. een opdracht van den 0 . v. J. krachtens art. 374/ 
B. W.) - Vonnis der Rechtbank, waarbij de Voogdijraad niet-ontv. was ver
klaard, in het belang der wet vernietigd. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Gemeentebesturen. Koninklijk besluit. Gemeentewet. Door de leden van den raad 
kan voor de waarneming van hun ambt geen andere vergoeding worden genoten 
dan het in art. 58 genoemde presentiegeld . . . . . . . . . . . . . . . . 

Militaire Zaken. Koninklijk besluit. Dienstplichtwet. De omstandigheid dat een 
ingeschrevene ten onrechte voor een lichting van een zeker jaar werd ingeschreven 
tegen welke inschrijving niet tijdig bezwaar werd gemaakt, levert geen aan
leiding op voor het aannemen van een bijzonder geval tot vrijstelling als bedoeld 
in art. 15, Je lid / der wet . .... . .. . . : .... . ..... . , . · 

Wapenen en Munitie. Circulaire van den Minister van Justitie aan Heeren Commis
sarissen der Koningin in de provinciën, betreffende wapenstatistiek. . . . . 

- Beschikking van den Minister van Justitie, houdende wijziging van de beschik
king van 14 Juli 1919 ter uitvoering van het Vuurwapenreglement. . . . . . 

- Beschiklüng van den -Minister van Justitie, houdende vaststelling van een lijst 
van voorwerpen als bedoeld in noot 6 van Model B van de beschikking van den ,. 
Minister van Justitie, d.d.. 14 Juli 1919, 2de afdeeling A, n°. 700, zooals die 
laatstelijk werd. gewijzigd bij beschikking van 7 April 1926, 2de afdeeling A, 
n°. 801. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -. . . • . . •· . 

Gemeentebelasting. Arrest van den Hoogen Raad. Belasting op de vermakelijk
heden in de gemeente Haarlem. - Danslessen of danspartijen. Danslessen ver
liezen niet het karakter van onderwijs omdat het ond.èrricht niet uitsluitend ge
geven wordt aa,n hen, die het dansen niet machtig zijn, maar ook aan hen, die 
daarin niet geheel onbedreven zijn. Zij verliezen dit karakter evenmin omdat de 
personen aan wie de lessen gegeven worden zelf praestatiën verrichten waarin zij 
genoegen scheppen. - Op de in de uitspraak vermelde gronden kon de Raad 
van Beroep aannemen, dat men hier niet met een vermaak in den zin der Haar
lemsche gemeenteverordening te doen had en de vraag of zulks terecht is ge
schied staat niet ter beoordeeling van den rechter in cassatie. - Een Raad van 
-:Beroep is bevoegd bij zijne beslissing meer waarde te hechten aan verklaringen van 
personen die volgens een der partijen bij de zaak belang hebben dan aan de 
indrukken van controleerende ambtenaren. . . . . . . . . . . . . . . . . 

-:-- Beschikking van den Hoogen Raad. Zakelijke belasting op ·het bedrijf der ge
meente Zaandam. - Wanneer van een Staatsbedrijf als de artillerie-inrich t ingen 
aan de Hembrug te Zaandam blijkt, dat, al is het opgericht met de bedoeling om 
winst uit te sluiten, toch winst wordt gemaakt, dat het bedrijf op de gewone 
commercieele wijze wordt gefinancierd en na de gebruikelijke afschrijvingen 
een belangrijke winst aan den Staat der Nederlanden wordt uitgekeerd, mag, 
wanneer mede blijkt, dat alle werkzaamheden in den mees t uitgebreiden zin, die 
bij een machinefabriek voorkomen, ook hier worden verricht, aan een bedrijf 
in den zin der artt. 240c en 242e der Gemeentewet worden gedacht. - Grieven, 
die niet uitsluitend op rechtsgronden berusten, en die niet voor den Raad van 
Beroep zijn ter sprake gebracht, kunnen niet met vrucht het eerst in cassatie 
worden aangevoerd. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .. . ., , , • 
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Bladz 
Warenwet. Besluit tot aanvulling van het Waschmiddelenbesluit (Staatsblad 1925, 

156 n°. 345.) S. 59. . . . . . . . . . . . . ... • • . • • • · · · · · · · 
Coöperatieve vereenigingen. Arrest van den Hoogen Raad. Liquidatie (besluit 

van 16 Juli 1920) van den Neder!. Coöp. Rietbond. Verrekening van voor
schotten en opbrengst van geleverd matriet betreffende een op 31 December 
1920 uitgetreden lid. Vaststelling van den verrekeningsprijs voor 1919 en 1920 
bij besluit van 16 December 1921. - De beslissing, of een besluit der leden
vergadering na het intreden harer liquidatie genomen is een liquidatiebesluit, 
is feitelijk, evenals de beslissing dat de bij het intreden der liquidatie nog han
gende en loopende zaken "op dé wijze bij art. 6 der Statuten, handelende over 
ontbinding, geliquideerd worden." - Zoowel de thans geldende wet als haar 
voorgangster laten aan de vereenigingen vrijheid om de wijze harer liquidatie te 
regelen zooals zij goed oordeelen. - Dat in de cassatiemiddelen bepalingen der 
oude wet en niet die der thans geldende wet zijn aangehaald, kan slechts dan 
cassatie verhinderen, wanneer de beslissing op laatstbedoelde bepalingen steunt, 
hetgeen in deze zaak niet het ~eval is. - Hof : H et uitgetreden lid bleef, vol
gens art. 5 dér Statuten, nog éen jaar na zijn uittreden aansprakelijk. In dien 
tijd kon de ledenvergadering voor hem bindende besluiten betreffende deliq uidatie 
nemen. Als een zoodanig liquidatiebesluit kan gelden het besluit tot vaststelling 
van den verrekeningsprijs over 1920 van het aan den bond geleverd riet. Betreffende 
1919 ·kan dat besluit niet gelden. (Door H. R. niet beslist, omdat eischer daar
tegen opkwam met een in cassatie ontoelaatbaar nieuw feitelijk verweer. Anders 
Concl. Proc.-Gen.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Sterke drank. Besluiten, houdende beschikking op respectievelijk het beroep, 
ingesteld door P. H . Hermans te Gulpen tegen het besluit van Ged. Staten van 
Limburg van 13 November 1925, La. 11226/4 C., 4de Afdeeling, waarbij zijn loge
mentsvergunning voor den verkoop van sterken drank in het klein is ingetrok
ken, en het beroep, ingesteld door G. H. Pittie te Gulpen tegen het besluit van 
Ged. Staten van Limburg van 13 November 1925, waarbij zijn logementsver
gunning voor den verkoop van sterken drank in het klein is ingetrokken. S. 60. 

Krankzinnigen en idioten. Besluit tot nadere wijziging van het Koninklijk beslui t 
· van 23 Juni 1917, S. 476, houdende reorganisatie van het Idiotengesticht "Lo-

zenoord", te Ermelo. S. 61. ... . ............. .. .. . 
- Besluit tot nadere wijziging van het Koninklijk besluit van 23 Juni 1917, S. 475, 

houdende reorganisatie van het Idiotengesticht ,,'s-Heerenloo". te Ermelo. 
s. 62 .............. . .................. . 

Gemeentebeshtren. Besluit, houdende beschikking op de bezwaren van H. van 
Essen t e Amsterdam inzake zijn aanslagen in de gemeentelijke inkomstenbelas-
ting der gemeenten Amsterdam en Warmond. S. 63 ........... . 

Vleeschkeuringswet . Beschikking van de Ministers van Arbeid, Handel en Nijver
heid en van Binnenlandsche Zaken en Landbouw tot vaststelling van de voor
schriften, bedoeld in de artikelen 61 en 63 van het Koninklijk besluit van 5 
Juni 1920, S. 285, laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 28 Mei 1925, 
S. 223, tot uitvoering van de artikelen 18 en 25 van de Vleeschkeuringswet, 
(Staatsblad 1919, n°. 524.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Ongevallenverzekering. Besluit tot wijziging van het K . B. van 8 November 1924, 
S.- 504, houdende een regeling als bedoeld in artikel 106, tweede lid, der Land
en Tuinbouwongevallenwet 1922. S. 64. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Onderscheidingsteekenen. · Besluit tot intrekking van· het K. B. van 5 Februari 
1902, S. 24, houdende instelling van een Koninklijken eereprijs voor betoonde 
schietvaardigheid. S. 65. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Warenwet . Atrest van den Hoogen Raad. Terwijl vóór de inwerkingtreding 
van het Melkbesluit de vraag, of de melk ondeugdelijk van samenstelling was, 
door den rechter ook aan het vetgehalte kon worden getoetst, is dit nu niet 
meer het geval daar het Melkbesluit andere kenmerken geeft. - De telastelegging, 
die de ondeugdelijkheid nog vastknoopt aan het vetgehalte, moet daarom leiden 
tot een ontslag van alle rechtsvervolging. - Indien, nadat bij Gemeente
verordening krachtens de Warenwet is verboden en strafbaar gesteld het ver
koopen eriz. van waren, die ondeugdelijk van samenstelling zijn, de Koning 
krachtens diezelfde Wet eischen stelt, waaraan een bepaalde waar moet vol
doen, heeft verandering in de wetgeving plaats, daar die e1schen behooren tot 
de strafwetgeving op dit stuk, immers de beteekenis der delictsomschrijving we
zenlijk bepalen en binnen zekere grenzen beperken. - Het is dus onverschillig. 
dat de rechtstreeks toegepaste delictsomschrijving dezelfde is gebleven. - De 
vraag, welke bepalingen gunstiger zijn, de oude of de nieuwe, moet niet in het 
algemeen worden onderzocht, doch slechts ten aanzien van den beklaagde in 
het voorliggende geval. . . . . . . . . . · . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tradaten. Besluit, bepalende de bekendmaking in het Staatsblad van het op 
5 Maart 1926 te 's-Gravenhage tusschen Nederland en België gesloten Post
verdrag, strekkende tot vervanging van dat van 15 October 1921 (S. 1922, 
n°. 293) en van de aanvullingsakte van 7 Juni 1924 (Staatsblad 1924, n°. 351). 
s. 66 .•••.....•.•........ . .......... . .. 

Krankzinnigen en idioten. Besluit tot nadere wijziging van het K. B. van 8 
Januari 1898, S. 24, houdende vergunning aan R egenten van het geneeskundig 
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Bladz. 
gesticht voor krankzümigen te 's-Gravenhage, tot het OP,richten van. een gesticht 
voor krankzinnigen op het landgoed "Oud-Rosenburg ', gemeente Loosduinen, 
alsmede bepaling van het maximum der verpleegden en het minimum der, 
geneeskundigen. S. 67. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .. . . . . . ' ï68 

Gemeentebesturen. Beschikking van den Hoogen Raad. Plaatselijke b!liasting 
voor het gebruik van openbare gemeentewerken en bezittingen te Leid~n- - Een 
hijschbalk boven de openbare straat. - De aan het cassatien;iiddel ten grondslag 
liggende bewerirtg, dat er tusschen den tekst "'an art. 254 der gemeentewet 
waarin gesproken wordt van "werken en inrichtingen" en d_e in de art. 238 ge
bezigde woorden "voor den openbaren dienst bestemde gemeentewerken, be
zittingen of inrichtingen" een wezenlijk verschil zou bestaan waaruit zou vol-
gen, dat voor het gebruik van gemeentebezittingen heffingen zouden mogen 
worden geheven, die niet vallen onder art. 254 dier wet, is op historische 
gronden niet juist. - Evenzeer vaalt het betoog, dat, indien het gepot, dat 
belanghebbende van de openbare straat heeft, buiten haar bestemmmg voor 
het openbaar verkeer omgaat, de gemeente toch aan art. 240k, in verband met 
art. 238, de bevoegdheid ontleent om daarvoor belasting te heffen. - Al zijn 
derhalve de gronden waarop de cassatie der uitspraak van den Raad van Beroep 
gevorderd wordt niet juist, zoo kan deze taak niet gehandhaafd blijven, daar 
de verordening, die voor het gebruik van de openbare straat waarover de hxsch-
balk uitsteekt eene vergoeding vordert, niet onwettig is. - De hijschbalk dient om 
de goederen, die over de straat van of naar het pand, waaraan de balk is be
vestigd, vervoer worden, naar buiten .of binnen te brengen. Zoodanige inrichting 
strekt dus om den gebruiker van het pand van het verkeer over de straat partij 
te doen trekken. H et geldt hier een genot van de straat overeenkomstig hare 
bestemming en aangenomen moet worden, dat aanleg en onderhoud van de 
straat mede geschiedt om ook dit genot te verschaffen. . . . . . . . . . 

- Beschikking van den Hoogen Raad. Wanneer in art. 1 der verordening, 
r egelendJ de heffing eener straten- en wegenbelasting te Vlaardingen, sprake is 
van gebouwde eigendommen en daarbij behoorende erven, is onder die woor-
den "daarbij behoorende erven" niet enkel bedoeld hetgeen het spraakgebruik 
onder een erf van een huis of woning verstaat. Daaronder zijn te verstaan 
gronden gelegen in de onmiddellijke nab~jheid van gebouwde eigendommen en 
met deze bestemd gezamenlijk voor hetzelfde doel te worden gebruikt. Dit is hier 
het geval met de in den aanslag vermelde t erreinen, welke zijn te beschouwen 
als aanhoorigheden van het stationsgebouw. . . ' . . . . . . . . . . . . . . 

Huurc01mnissiewet. Arrest van den Hoogen Raad. Onder "woonvertrekken" zijn 
in art. 13a lid 2 der wet, naar algemeen spraakgebruik, te verstaan vertrekken, 
welke naar hunne gesteldheid en inrichting voor bewoning geschikt zijn, of, gelijk 
het Hof het uitdrukt, woongelegenheid bieden. Op den aard der zich in het 
verhuurde perceel bevindende vertrekken komt het, voor de vraag of een "wo-
ning" is verhuur.tl, voornamelijk aan. - De enkele omschrijving in het huur
contract van het verhuurde als "winkelhuis, alleen als zoodanig . te gebruiken" 
is niet voldoende om de toepasse~jkheid der Huurcommissiewet uit te sluiten. 

Burgerlijke Stand. Arrest van den Hoogen Raad. Weigering door .de Rechtban½ 
van de genoegzaamverklaring der stukken (art. 129 B. W.), nu de curator en 

. de toez. curator geen toestemming tot het aangaan van het huwelijk nebben 
verleend. Vernietiging dier beschikking in het belang der wet. Geschiedenie .. 

Burgerlijk Wetboek . Arrest van den Hoogen Raad. Weigering door de Rechtbark 
van de genoegzaam verklaring der stukken (art. 129 B. W.), nu de curator en de 
toez. curator geen toestemming tot het aangaan van het huwelijk hebben yerleend. 
Vernietiging dier beschikking in het belang der wet. Geschiedenis ..... 

Curateele. Arrest van den Hoogen Raad. Weigering door de Rechtbank van 
de genoegzaamverklaring der stukken (art. 129 B. W.), nu de curator en de 
toez. curator geen toestemming tot het aangaan van het huwelijk hebben ver
leend. Vernietiging dier beschikking in het belang der wet. Geschiedenis ... 

Onderwijs. (Hooger) Besluit tot aanwijzing, overeenkotps}ig artikel 170 der 
hooger-onderwijswet, van de Nederlandscb-Duitsche Vereeniging als bevoegd 
om bij de faculteit der letteren en wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit te 
Utrecht een bijzonderen leerstoel te vestigen. S. 68 . . . . . . . . . . . 

Volkshuisvesting Besluit tot schorsing van het besluit van den Raad der.gemeente 
Oudewater d.d. 12 Maart 1926, waarbij aan B. Yff, aldaar, is toegestaan het 
perceel, plaatselijk gemerkt B 352, aan de Wijngaardstraat, als woning in ge
bruik te doen nemen. S. 69. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tractaten. Besluit, bepalende de bekendmaking in het Staatsblad van het op 
15 Maart 1926 te 's-Gravenhage tusschen Nederland en België gesloten Tele
graafverdrag, strekkende tot vervanging van dat van 8 Maart 1920 (Staats
blad 1920, S. 231). S. 70. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 

Gemeentebesturen. Besluit, houdende beschikking op het bezwaar van C. W. 
Fruithof, te Oosterbeek, gemeente Renkum, op grond van art. 265i der Ge
meentewet ingediend tegen den aanslag in de gemeente Veenendaal, in de plaat
selijke inkomstenbelasting als forens. S. 71. . . . . . . . . . . . . . . . . 

Rijksinkomstenbelasting. Besluit, houdende bepalingen betreffende schattings
commissiën voor de Inkomstenbelasting. S. 72. . . . . . . . . . . . . 
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19 April 

20 April 

22 April 
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24 April 

24 April 

26 April 

26 April 

Warenwet. Arrest van den Hoogen Raad. Alleen aan een vriespunt, dr,t is be
paald volgens de methode omschreven in de onder I A 5 der bijlage , an het 
Melkbesluit mag de rechter, hetzij onmiddellijk of middellijk, gevolgtreUingen 
omtrent de al of niet deugdelijkheid der onderzochte melk vastknoopen. 

J achtwet. Arrest van den Hoogen Raad. De wet kent niet het jagen zonder 
middehn. - Het kenlijk zoekende naar wild meerdere perceelen bouw- en wei
land en de aanwezige greppels en heggen afloopen en de in de sneeuw zichtbare 
indrukken van hazen opzoeken en navolgen levert niet op het jagen bij spoor-
s11eeu ,v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ongevallenverzekering. Besluit tot wijziging van het Koninklijk besluit van 30 
Augustus 1923, S. 424, tot · vaststelling van een algemeenen maatregel van 
bestuur, als bedoeld in artikel 25, onder b, der Land- en Tuinbouwongeva!lenwet 
1922, zooals dat besluit is gewijzigd bij K. B. van 9 Augustus 1924 (Staatsblad 
n°. 411). S. 73 ........... • • • · · · · · · · · · · · · · · 

Pensioenen en, Wachtgelden. Arrest van den Hoogen Raad. De tekst van art. 156 lid 2 
Pemioenwet 1922, S. 240, zooals deze luidde vóór de wet van 30 Juni 1923, 
S. 307, rechtvaardigt de beslissing der Rechtbank dat op ambtenaren, die de in 
art. 156 lid 2 bedoelde verklaring hebben afgelegd, de bepalingen betreffende het 
verhaal van een bijdrage van 5½ % op de ambtenaren niet van toepassing zijn. 
Die beslissing moet ook geacht worden t e zijn in overeenstemming met de be-
doeling des wetgevers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Genieentebe8turen. Koninklijk besluit. Woonforens. - Geval dat de verhuring van 
een aan reclamant toebehoorende woning als een schijnhandeling wordt aan-
gemerkt. . ............. . .. . ... .. .. .. . .. . 

Krankzinnigen en idioten. Beslui t, tot nadere wijziging van het K. B. van 4 No
vember 1890, S. 160, tot bepaling van het maximum der verpleegden en het 
minimum der geneeskundigen in het Krankzinnigengesticht "Het St. Joris 
Gasthuis" te Delft. S. 74. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Poster·ijen. Besluit-, houdende wijziiring van het Internationaal Postbeslui t 1925 
(Staatsblad 1925, n°. 394). S. 75. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Woonwagens. Arrest van den Hoogen Raad. Bij het met ingang van 31 October 
1919 in werking treden der Wet op Woonwagens en , voonschepen met uit
zondering van art. 31 daarvan zijn wel de bestaande plaa t selijke verordeningen 
betreffende woonwagens en woon~chepen niet krachtens art. 31, l • lid, ver
vallen, doch hielden z~j wel kr.achtPns art. 151 Gemeentewet van rechtswege op 
te gelden. - Toepas iing daarvan op de Amerafoortsche verordening op de open
bare gezondheid. - Concl. 0. 111., sLilzwijgend door den H. R. gevolgd: Het 
vormverzuim, hierin bestaande, dat het vonnis niet de bijzondere redenen op
geeft, die de straf hebben bepaald, kan niet tot cassatie en verwijzing leiden, 
wanneer het bewezen verklaarde feit niet strafbaar is, de rechter dus in het 
geheel niet over de straf te beslissen had gehad, doch de verdachte van alle 
rechtsvervolging had moeten ontslaan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

~Motor- en Rijwielwet. Arrest van den Hoogen Raad. De uitdrukking "in bochten" 
in het derde lid van art. 6 Mot. en Rijw.Regl. heeft betrekking op door den be
stuurder met zijn voertuig maken van een bocht, niet op krommingen en boch
ten in den weg voorkomende. - Een vrij spraak, berustende op een onjuiste 
uitlegging van in de wet voorkomende woorden, in de dagvaarding kenlijk in 
den zin der wet gebezigd, is niet een vrijspraak als bedoeld in art,. 430 Sv. -
Bij het geven van zulk een vrijspraak heeft de rechter niet beraadslaagd naar aan
leiding van de dagvaarding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28 April- Begrootingen en Rekeningen. Wet tot vaststelling van het eerste hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1926. S. 76. . . . . . . . . 

28 April - Wet tot- va5tstelling van het tweede hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het 
dienstjaar 1926. S. 77 ........ ... .......... . 

28 April .- Wet tot va5tstelling van zevende hoofdstuk A der St-aatsbegrooting voor het. 
dienstjaar 1926. S. 78. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28 April - Wet tot vaststelling van het zevende hoofdstuk B der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar J 926. S. 79. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28 April - Wet tot vaststelling van het twaalfde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienst.jaar 1926. S. 80. . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . 

28 April ~ Wet tot aanwijzing van de middelen ter goedmaking van de uitgaven, begre
pen in de Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1926. S. 81. . . . . . . . . 

28 April - Wet tot vaststelling van de begrooting va.n inkomsten en uitgaven van het 
Leeningfonds 1914 voor het dienstjaar 1926. S. 82. . . . . . . . . . . . 

28 April - Wet tot vaststellinir van de begrooting van uitgaven van het Fonds voor de 
ui tvoeriug van de Tiendwet 1907, S. 222, voor het dienstjaar 1926. S. 83 .. 

28 April Wet tot regeling van de ontvangsten en uitgaven van het Algemeen Burgerlijk 
Pensioenfonds voor het jaar 1926. S. 84. . . . . . . . . . . . . . . . . 

28 April Pensioenen en Wachtr,elden. Wet tot geldigmakii,g voor pensioen ,an den tijd 
door het in vasten Rijksdienst overgegaan personeel va.n de Does burgsche Telefoon
ma«tschappij en het telefoonnet te Sneek in vasten dienst dier maatschappijen 
doorgebracht . S. 85. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28 April Begrootingen en Rekeningen. Wet tot vaststelling van het derde hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1926. S. 86. . . . . . . . . . . . . 
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Bladz. 
Onderwii·•· (Lar;er) Besluit , houdende beschikking op het, beroep, ingesteld door 

,T. van der Gulden en anderen te Grijpskerk, tPgen het besluit van Ged. Staten 
van Groningen, van 11 Juni 1925, Letter S, 3de Afdeeling, waarbij het beslui t 
van den Raad van Grijpskerk, van ,1 Maart 1925, tot opheffing der npenbarc 
lagere school te Niezijl is goedgekem·d. S. 87. . . . . . . . . . . 

Spoor- en 1'rrimwegen. Beslmt tot nadere wijziging van het Tramwegreglement. 
s. 88. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 

B egrootingen en Rekeningen. Wet, tot vaststelling van het vierde hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1926. S. 89. . . . . . . . . . . . . . 

- Wet tot vaststelling van het tiende hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het 
dienstjaar 1926. S. 90. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Wet tot vaststelling van hoofdstuk Va der Staatsbegrooting voor het dienst
jaar 1926. S. 91. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Wet tot vaststelling van het elfde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het 
dienstjaar 1926. S. 92. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Wet tot vaststelling van het achtste hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 192G. S. 93. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Wet tot vaststelling van de begrooting van uitga.ven ten behoeve van de vol-
1,ooiing van het vestingstelsel, dienst 1926. S. 94. . . . . . . . . . . . . . 

- Wet tot vaststelling van de begrooting van inkomsten en uitgaven van het 
.,Fonds ter verl:ctcring van de Kustverdediging" , dienst 1926. S. 95 . . . . . 

- Wet tot vaststelling van de begrooting van inkomsten en uitgaven van het Staats
drijf der Artillerie-inrichtingen voor _het dienstjaar 1926 en nadE)re regeling 
der afschrijvingen van de bezittingen van dat bedrijf en van de aan 's Rijks mid
delen uit te keeren rente. S. 96. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Wet tot wijziging van het achtste hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het 
dienstjaar 1925. S. 97. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Wet tot vaststelling van het vijfde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het 
dienstja.ar 1926. S. 98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Wet tot vaststelling van de begrooting van inkomsten en uitgaven van het 
Staatsbedrijf der Algemccne Landsdrukkerij voor het dienstjaar 1926. S. 99. 

Onteigening. Wet tot verklaring van het algemeen nut der onteigening van eigen
dommen, erfdienst·l;aarheden of andere zakelijke rechten, nooclig voor ver
breeding v,in de Lange Viestraat te Utrecht. S. 100. . . . . . . . . . . 

- Wet tot verkhring v:tn het algemeen nut rler onteigening van eigendommen, 
erfdienstbaarheden of andere zakelijke rechten, noodig voor verbreeding van de 
Bote van Bolswertstraat te Leeuwarden. S. 101. . . . . . . . . . . 

B egrootingen en Rekeningen. Wet tot vaststelling van het negende hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1926. S. 102, . . . . . . . . . . . . 

- Wet , houdende regeling van çle inkomsten en uitgaven van de Posterijen, 
de Telegrafie en Telefonie voor het dienstjaar 1926. S. 103. . . . . . . . 

Onteigening. Wet tot verklaring van het algemeen nut der onteigening ten be
hoeve van het maken van eene los- en laadplaats en van eene wjsselplaats te 
Draaibrug. S. 104. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Wet tot verklaring van het a lgemeen nut der onteigening ten behoeve van uit

breiding va,n het stationsemplacement Zuid-l3arge. S. 105. . . . . . . . . . 
B egrootingen en .Rekeningen . Wet tot vastJtelling van de begrooting van inkomsten 

en uitgaven van het Zuiderzeefonds voor het dienstjaar 1926. S. 106. . . 
- Wet tot vaststelling , an de begrnoting van inkomsteu en uitgaven van het 

Staatsvisschershavcnbedrijf t e l.J muiden voor het dienstj aar 1926 en nadere 
regeling van de uitkceri ng aan 's Ri_jks middelen wetens rente van kapitalen uit 
's Rijks schatkist aan dat bedrijf verstrekt. S. 107. . . . . . . . . . . 

- Wet tot vaststelling van het zesde hoofdstuk der Staatsb<'/!rooting voor het 
dienstjaar 1926. S. 108. . . . . . . . . . . . . . . . . · . . . . . . . . 

Landf>miw. , Beslnit tot regeling van den dienst der .Rijkslandbouwproeft.Lations. 
s. 109 .... . ........ ............... . ... . 

Onderwijs. (Lager ) Koninklijk besluit. Lager Onderwijswet. - Noch a rt-. 103, 
j0 • art. 101 noch ecnjge andere bepaling der Lager Onderwijswet 1920 bepa:t't dat 
bij de berekening van het bedrag van het voorschot, bedoeld in art. 103, ::;c lid 
dier wet alleen die kinderen der bijzondere school in aanmerking mogen komen, 
die den staat van Nederlander bezitten. - Evenmin wordt in eenige bepaling der 
Lager Onderwijswet onderscheid gemaakt tusschen leerlingen van vreemde 
nationaliteit, die hier te lande woonplaats hebben en dezulken, die in den vreemde 
,vonen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Volkshuisvesting. Arrest van den Hoogen Raad. De stelling dat krachtens de 
Woningwet herstel van een schutting niet kan worden gelast (eerste cassatie
middel) vindt geen steun in die wet. De bewoonbare of beter bewoonb re toe
stand van een woning kan ook samenhangen met dien van het terrein, waarop 
zij is opgericht, alsmede van de afsluiting of afscheiding daarvan. - Eischers 
bewering (onderdeel tweede cassatiemiddel) dat de Rechtb. is voorbijgegaan zijn 
verweer dat kosten zijn in rekening gebracht voor werkzaamheden, welke niet 
in de aanschrijvin!\ wa,ren vermeld, is juist. Dienaangaande is de beslissing der 
Rechtbank waarbij eischers verzet tegen het dwangbevel niet-ont c. werd ver
klaard, niet gemotiveerd. Voor het overige mist h et tweede. middel feitelijken 
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Bladz . 
grondslag. - Waar eischers beroep in cassatie voor een deel ongegrond is, moet 
hij in een deel van de kosten van dat beroep worden veroordeeld, terwijl de beslis-
sing omtrent de overige kosten van het beroep, waar verweerder zich omtrent het 
tweede middel heeft gerefereerd, moet worden aangehouden tot de eindbeslissing. 

M otor- en Rijwielwet . Arrest van den Hoogen Raad. Art. 1 Mot .. en Rijw. -Regl. 
sluit niet uit het bestaan van verschillende, geheel afzonderlijk naast elkaar 
liggende, wegen. - De enkele omstandigheid, dat in een straat rails liggen, 
welke door een tram worden bereden, kan echter niet ten gevolge hebben, dat 
het door de tram bereden gedeelte tot een afzonderlijken "weg," of niet tot den 
,, weg" zou moeten worden gerekend . - Art. 2 Mot .. en Rijw.-Regl. is van toe
passing op een door een t ram bereden weg in zijn geheel. - De opvatting dat 
"tegenkomen" zich alleen zou vo rdoen, als er door recht doorrijden ka ns op 
-botsing bestaat, kan niet worden aanvaard. . . . . . . . . . . . . . . . . 

Gerneentebesturen. Arrest van den Hoogen Raad. Art. 78c Verordening Straat politie 
Rotterdam is in den zin te verstaan, en ook slechts dan niet met de Mot .. en Rijw .. 
wet in strijd, dat de daarin bedoelde rijstraten onderling op duidelij ke wijze 
- gelijk in casu door een verhoogd voetpad - zijn gescheiden, zoodat elke 
rij straat op zich zeli een "weg" is in de n zin van het Mot . - en R jjw. -R sgl. -
Daaraan doet niet af de omstandigheid, dat die afscheiding op verschillende 
plaatsen, zooals hier bij zijstraten is onderbroken, noch ook, dat het artikel 
zelf het complex van rij straten, met hetgeen daar mogelijkerwijze nog bijkomt, 
,,een" \l1eg noemt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Krankzinnigen en idioten. Besluit, houdende nadere wijziging van het K . B. van 
16 September 1895, S. 161, waarbij aan het bestuur der gemeente Leiden ver
gunning is verleend op het landgoed "Endegeest", te Oegstgeest, een gesticht 
voor k rankzinnigen op te richten. S. ll0. . . . . . . . . . . . . . . . . 

Wa/,erschappen. Besluit, houdende beschikking op het beroep van J . D. Haak, 
te H oek, tegen het besluit van Ged. Staten van Zeeland van 27 Februari 1925, 
n°. 72, 2de afdeeling, in zake benoeming van dijkgraaf en plaatsvervangend 
dijkgraaf van den Oud-Westenrijkpolder. S. 111. . . . . . . . . . . . . 

Volkshuisvesting. K oninklijk besluit. Woningwet. Welstandsbepalingen ten 
aanzien van gebouwen in een gemeentelijke bouwverordening. De Woningwet 
staat de bevoegdheid van den gemeenteraad tot het geven van deze regelen 
niet in den weg. Gedeputeerde Staten hebben daarom ten onrech te hunne 
goedkeuring aan de hierbedoelde wijziging van de bouwverordening onthou-
den. - Voor zoover de welstandsbepalingen betreffen hekken , muren en soort 
gelijke bij gebouwen behoorende werken en afscheidingen, behoeven zij geen 
goedkeuring krachtens de Woningwet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ge,neentebesturen. K oninklijk besluit. De Woningwet erkend de bevoegdheid 
tot het uitvaardigen van een bouwverbod en met name in art. 30 ten aanzien 
van terreinen die voor den aanleg van een straat, een gracht of een plein zijn 
bestemd en zoodanig verbod met waarborgen ten behoeve van belanghebbenden 
omringt. - Een bepaling in een bouwverordening echter, die beoogt den bouw 
van woningen aan bepaalde straten te beletten, waardoor de raad de bevoegd-
heid verkrijgt om zonder meer een bouwverbod te leggen op terreinen aan die 
straten gelegen. is van wijdere strekking en van geen waarborgen tegen wille
keur omringd. Zij gaat daarom te ver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

.Muntwezen. Besluit, houdende aanwijzing der kan toren, waar de pasmunt tegen 
Rijksdaalders, guldens en halve guldens kan worden ingewisseld . S. ll2. 

.. JJfilitaire Zaken. Besluit tot wijziging van het besluit van 21 ·Februari 1923, 
S. 48, zooals dit is gewijzigd en aangevuld bij Besluit van 16 April 1923 (Staats
blad n°. 141). S. 113. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Besluit tot wijziging van het besluit van 20 December 192'2, S. 774, zooals 
dit is gewijzigd en aahgevuld bij besluit van 16 April 1923 (Staatsblad n°. 142). 
S. ll4 . . . . . ... . . .... . ... . ......... . ... . 

Indië. (Nederlandsch) Besluit t ot nadere wijziging van het "Besluit op de 
Indische Bes•-uursopleiding 1922". S. ll5. . . . . . . . . . . . . . . 

Scheepvaart. Arrest van den Hoogen Raad. Een Ministerieele aanschrijviPg aan een 
enkele categorie (die de ambtenaren van den Waterstaat) der ambtenaren en be
ambten die met de handhaving van het Alg. Reglement van politie voor de 
rivieren en rijkskanalen zijn belast, om ter zake van overtreding van art . 7 
daar van geen proces-verbaal op t e maken, kan niet gelden als een toestemming 
of bevel om van de bepalingen van dat art. af te wijken, als bedoeld in art . 98. 

Gerneentebesturen. Besluit, houdende beschikking op de beroepen , ingesteld door 
de Erven van wijlen H . de Jongh te Rotterdam tegen de uitspraken van Ged. 
Staten van Zuid-Holland in zake de aanslagen van wijlen H . de Jongh, in de 
plaatselijke inkomstenbelasting der gemeente 's-Gravenhage als woonforens 
over de belastingjaren 1921/22 en 1922/23. S. ll6. . . . . . . . . . . . 

Rechten van in-, uit- en doorvoer. Besluit , houdende aanwijzing van een heer 
baan en herziening van de attributen van het kantoor Roodesluis (gemeente Over-
slag). S. ll7 .. ... .... .. . . .. .. .. . .. . ... . . . . 

Gerneentebesturen. Beschikking van den H oogen Raad . De te 's-Gravenhage op 
sommige plaatsen bestaande voor den communalen dienst bestemde wacht
huizen der H. T. M:. zijn niet t e beschouwen als stations. De omstandigheid, dat 
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Bladz. 
daar door personeel, niet in dienst -der tranonderneming, kaarten voor tram
ritten verkocht worden en formulieren voor aanvraag van abonnementen, 
schoolkaarten enz. voor het publiek verkrijgbaar zijn, geeft dezen verblijfplaatsen 
nc:>g niet het karakter van een station. . . . . · . . . . . . . . . . . . . . 222 

- Beschikking van den Hoogen Raad. Zakelijke belasting op het bedrijf der_ 
gemeente Amsterdam. - Een expediteur en agent van stoombootmaatschappeijn 
heeft geen aanspraak op de vrijstelling van de zakelijke belasting op het bedrijf, 
bedoeld in art. 242e der Gemeentewet, omdat hij zijn bedrijf in stations zou uit
oefenen, ook al brengt de aard van zijn bedrijf mede, dat in zijn dienst werk
zame arbeiders in de stations der vervoerondernemingen goederen lossen en 
laden. Blijkens de geschiedenis van het wetartikel ziet de vrijstelling alleen 
op vervoerondernemingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 

B ioscoopwet: Wet tot l;>estrijding van de zedelijke en maatschappelijke gevaren 
van de bioscoop. S. US. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 

Veewet . Koninklijk besluit tot wijziging van het K. B. van 6 Juni 1922 tot uit
voering van art. 99, lste lid, der Veewet. . . . . . . . . . . . . . . . . 228 

Onderwijs. (Lager) Besluit tot wijziging van het K. B. van 7 Augustus 1916, 
S. 373, waarbij worden aangewezen de in de koloniën en bezittingen afgegeven 
akten van bekwaamheid tot het geven van lager onderwijs, bedoeld in artikel 89 
der wet tot regeling van het lager onderwijs van 1878 ( en artikel 200- der Lager
onderwijswet 1920). S. 119. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 

Ziekten. (Besmettelijke) Besluit tot nadere vaststelling van buitengewone maat
regelen tot afwending der Aziatische cholera en tot wering harer uitbreiding 
en gevolgen. S. 120. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 

- Besluit tot vaststelling van buitengewone maatregelen tot afwending van 
vlektyphus en tot wering zijner uitbreiding en gevolgen. S. 121. . . . . . 233 

- Besluit tot nadere vaststelling van buitengewone maatregelen tot afwending 
van de pest en tot wering harer uitbreiding en gevolgen. S. 122. . . . . . 237 

Vermogensbelasting. Rondschrijven van den Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw aan de Gemeentebesturen, betreffende: gemeente-opcenten Ver
mogensbelasting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 

Krankzinnigen en idioten. _Besluit, houdende nadere wijziging van het K. B. van 
27 Maart 1916, S. 147, waarbij aan Bestuurders der Vereeniging voor landbouw 
en verzorging van krankzinnigen "Huize Padua" te Boekel, vergunning wordt 
verleend tot oprichting van een gesticht voor zwakzinnigen te Udenhout. S. 123. 242 

- Besluit tot wijziging van het K. B. van 24 Juli 1905, S. 243, waarbij aan J. 
Stockmans, Generaal-Overste van de Broeders van Liefde te Gent (België) ver

gunning is verleend op een terrein in de gemeente Venray een gesticht voor 
krankzinnigen op te richten. S. 124; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 

- Besluit tot nadere wijziging van het K. B. van 25 Juli 1908, S. 274, waarbij 
aan de Vereeniging tot Christelijke verzorging van krankzinnigen in Zeeland, 
gevestigd te Middelburg, vergunning is verleend op een terrein in de gemeenten 
Bergen op Zoom en Halsteren een gesticht voor krankzinnigen op te richten. 
s. 125. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 

Onteigening. Wet tot verklaring van het algemeen nut der onteigening van eigen
dommen, erfdienstbaarheden of andere zakelijke rechten, noodig voor het ver
breeden van gedeelten van den Loosduinscheweg te 's-Gravenhage. S. 126. 243 

- Wet tot verklaring van het algemeen nut der onteigening van eigendommen, 
erfdienstbaarheden of andere zakelijke rechten, noodig voor verbreeding van de 
straat, genaamd Oude Tweebergenpoort (of Oude Brusselschepoort) te Maas-
tricht. S. 127. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 

Drinkwaterleiding. Wet tot intrekking van de wet van 13 Juli 1914, S. 307, tot 
toezegging van rentelooze voorschotten aan de gemeente Coevorden ten behoeve 
van het gemeentelijk waterleidingbedrijf. S. 128. . . . . . . . . . . . . . 243 

Domeinen. Wet, houdende goedkeuring van den onderhandschen verkoop aan 
het Kerkbestuur van de Auxiliaire Kerk van den H. Vincentius à Paolo te 
Brunssum-Rumpen van de perceelen kadastraal bekend gemeente Brunssum, 
Sectie B, nos. 2297 en 2299, te zamen groot 59,95 aren. S. 129. . . . . 243 

Begrootingen en Rekeningen. Wet tot regeling van de inkomsten en uitgaven van het 
Staatsmuntbedrijf vç,or het dienstjaar 1926. S. 130. . . . . . . . . . . . 243 

- Wet, houdende wijziging van het elfde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het 
dienstjaar 1925. S. 131. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 

- Wet, houdende definitieve vaststelling van het slot der rekening van uitgaven 
en ontvangaten van Nederlandsch-Indië voor het dienetjaar 1921. S. 1:12. . 243 

- Wet, houdende wijziging van de Surinaamsche begrooting voor het dienst-
jaar 1924. S. 133. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 

- Wet, houdende wijziging van de Curaçaosche behrooting voor het dienst-
. jaar 1924. S. 134 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 
Naturalisatie. Wet, houdende naturalisatie van J. van Baren en 19 anderen. 

s. 135. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 
- Wet, houdende naturalisatie van C. Fr. Beijer en 19 anderen. S. 136. . . . 244 
- Wet, houdende naturalisatie van L. H. J. Angenot en 19 ·anderen. S. 137. 245 
- Wet, houdende naturaliPatie van J. Araten en 19 anderen. S. 138. . . . 246 
- Wet, houdende naturalisatie van A. E. Baulig en 21 anderen. S. 139. . . 246 
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Bladz. 
Pensioenen en wachl,gelden. Besluit tot wijziging en aanvulling van het K. B. van 

3 Augustus 1922, S. 479, tot regeling van de toekenning van wachtgeld aan 
Burgerlijke Rijksambtenaren, zooals dit laatstelijk is gewijzigd en aangevuld 
bij besluit van 14 Juli 1925 (Staatsblad n°. 330). S. 140. . . . . . . . . 247 

Gezondheidswet. Koninklijk besluit . De leden van eene gezondheidscommissie 
mogen geen vaste vergoeding of toelage genieten . . . . . . . . . . . . 248 

Gemeentebesturen. Besluit tot vernietiging van het besluit van Ged. Staten van 
Friesland van 18 Januari 1923, n°. 68, 2de Afd. F, waarbij goedkeuring is ont
houden aan het besluit van den Raad der gemeente Leeuwarden van 22 Au
gustus/27 December 1922, n°. 354, R /220, tot wijziging der gemeentebegrooting 
voor het dienstjaar 1922. S. 141. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 

Tractaten. Besluit, bepalende de bekendmaking in het Staatsblad van . het op 
9 Januari 1925 te Osla tnsschen Nederland en Noorwegen gesloten verd rag 
betreffende ongevallenverzekering (Staatsblad 1925, n°. 543). S. 142. . . . 252 

Onteigening. Wet tot verklaring van het algemeen nut der onteigening ten be-
hoeve van aanleg van een tramweg van Velp naar Arnhem. S. 143. . . . . 252 

- Wet tot verklaring van het algemeen nut der onteigening ten behoeve van 
aanleg van verbindings- en opstelsporen ten dienste van de Centrale Werk
plaats der Nederlan,dsche Spoorwegen te Zwolle. S. 144. . . . . . . . . . . 252 

- Wet tot verklaring van het algemeen nut der onteigening van perceelen, erf
dienstbaarheden en andere zakelijke rechten, noodig voor de verbetering van 
den weg, loopende van Rijswijk (Hoornbrug) naar de Vink (aansluiting aan 
den Rijksweg) nabij Leiden, in de gemeenten Voorburg, Veur en Voorschoten. 
s. 145. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 

Tractaten. Wet, houdende goedkeuring van het op 18 Mei 1925 tusschen Neder-
land en Zwitserland te Bern gesloten voorloopig luchtvaartverdrag. S. 146. 252 

- Wet, houdende goedkeuring van het op 4 November 1925 te 's-Gravenhage 
gesloten voorloopig luchtvaartverdrag tusschen Nederland en Polen. S. 147. 254 

- Wet houdende goedkeuring van het op 21 November 1925 te Stockholm ge
sloten voorloopig luchtvaartverdrag tusschen Nederland en Zweden. S. 148. 256 

Zuiderzee . Wet, houdende wijziging van de wet van 20 December 1918, S. 827, 
tot instelling van een fonds ten behoeve van de afsluiting en droogmaking der 
Zuiderzee. S 149 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 

- Wet tot wijziging van de wet van 14 Juni 1918, S. 354, tot afsluiting en droog
making van de zuiderzee. S. 150. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 

Onderwijs. (Lager) Besluit, waarbij met handhaving van het besluit van Ged. 
Staten van Limburg van 22 Mei 1925, houdende vaststelling van het bedrag 
der vergoeding, bedoeld in artikel 101 der Lager-onderwijswet 1920, ten be
hoeve van de bijzondere lagere scholen in de gemeente Venlo, het daartegen 
ingesteld beroep ongegrond is verklaard. S. 151. . . . . . . . . . . . . 259 

Ongevallenverzekering. Besluit tot wijziging van het K. B. van 15 Juli 1922, S. 451, 
tot vaststelling van een algemeenen maatregel van bestuur, als bedoeld in het 
eerste, vierde en vijfde lid van artikel UI der Ongevallenwet 1921, zooals dat 
laatstelijk is gewijzigd bij K. B. van 23 April 1924 (Staatsblad n°. 202). S. 152. 262 

- Besluit tot wijziging van het K. B. van 26 October 1922, S. 571, tot vaststel 
ling van een algemeenen maatregel van bestuur, als bedoeld in het tweede, 
vijfde en zesde lid van artikel 10 der Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922, 
zooals dat laatstelijk is ge,vijzigd bij Koninklijk besluit van 23 April 1924 (Staats-
blad n°. 203). S. 153. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 

Onderwijs. (Lager) Besluit tot handhaving van het besluit van Ged. Staten van 
Zuidholland van Il Mei 1925, G. S. n°. 187 /1, houdende vaststelling van de ge
meentelijke vergoeding, bedoeld in artikel IOI der Lager-onderwijswet 1920, 
over 1922 door de gemeente Dordrecht uit te keeren aan de besturen der bij
zondere lagere scholen aldaar. S. 154. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 

Telegrafen en telefonen. Besluit tot aanvulling van het Rijkstelefoonreglement 
1919. s. 155. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 266 

Militaire Zaken. Besluit betreffende klassificatie van vestingwerken. S. 156. 267 
Tractaten. Besluit, bepalende de bekendmaking in het Staatsblad van het op 

22 Juli 1924 te Reval tusschen Nederland en Estland gesloten voorloopig Han
delsverdrag, S. 1925, n°. 249, alsmede van de op 22 Juli 1924 tusschen den Neder
landsc.h,en gezant te Kopenhagen en den Estlandschen Minister van Buiten
landsol\e Zaken gewisselde nota's. S. 157. . . . . . . . . . . . . . . . 283 

Posterijen en giro. Besluit tot wijziging van het laatstelijk bij K. B. van den Uden 
November 1925, S. 441, gewijzigde Girobesluit 1924 (Staatsblad n°. 451). S. 158. 284 

Onderwijs. (Middelbaar) Besluit, houdende wijziging en aanvulling van het K . B. 
van 31 Januari 1925, S. 27, tot nadere uitvoering van artikel 16 en van a.rtikel 
28, vierde lid der Nijverheids-onderwijswet. S. 159. . . . . . . . . . . · 287 
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Krankzinnigen en idioten. Besluit tot nadere wijziging van het K. B. van 8 Januari 
1898, S. 24, houdende vergunning aan Regenten van het geneeskundig gesticht 
voor krankzinnigen te 's-Gravenhage, tot oprichting van een gesticht voor 
krankzinnigen op het landgoed "Oud-Rosenburg", gemeente Loosduinen,, 
alsmede bepaling van het maximum der verpleegden en · het minimum der 
geneeskundigen. S. 160. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313 

Pensioenen en . Wachtgelden. Besluit tot wijziging en aanvulling van het K. B. 
van· den 24sten l\!Iaa.rt 1923 (Staatsblad n°. 108). S. 161 . . . . . . . . . 313 

Scheepvaart. Rondschrijven van den Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw aan de betrokken gemeentebesturen betreffende : Scheepvaartrechten. 314 

Onderwijs. (Lager) Besluit tot vernietiging van het besluit van den Raad der 
gemeente Utingerndeel van 12 April 1923, strekkende tot intrekking van zijn 
besluit van 22 Maart 1921, inzake het verleenen van medewerking voor nieuwbouw 
van twee bijzondere lagere scholen ten behoeve van de Vereeniging voor Christelijk 
Nationaal Schoolonderwijs te Akkrum en omstreken, gevestigd te Akkrum. S. 163 314 

Sterke dranlc. Besluit tot vernietiging van het besluit van Ged. Staten van Gel
derland van 2 Februari 1926, n°. 260, houdende vernietiging van het besluit 
van Burgemé_ester en Wethouders van Nijmegen d.d. 13 October 1925, n°. 29, 
tot intrekking van de ten name van Weduwe J. P. I. Görtz, geboren Morren, 
staande vergunning voor den verkoop van sterken drank in het klein. S. 164. 315 

Pensioenen en Wachtgelden. Besluit betreffende de vaststelling van de pensioens
grondslagen ·van · burgemeesters . .. · . · . . · . . . . . . . · . · . . . . . . . . 315 

- Centrale Raad van beroep. De wet kent enkel recht van beroep van een op 
een bezwaarschrift genomen beslissing van den Pensioenraad toe aan hem, die 
het bezwaarschrift had ingediend (den "reclamant", in art. 125 al. 3 bedoeld). 316 

- Centrale raad van beroep. Waar de wet van 28 Mei 1925, S. 216, geen enkele 
bepaling bevat; die de uitvoering van· het nieuwe 1 e lid van art. 150 regelt, is üij 
die uitvoering de gewone regeling der wet betreffende vaststelling en wijziging 
van een pensioensgrondslag van kracht gebleven, derhalve ook de bepaling van 
art. 33 2e lid, dat bij elke verandering in de wedde de pensioensgrondslag opnieuw 
wordt vastgesteld. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 

Gemeentebesturen. Besluit tot vernietiging van het besluit van Ged. Staten van 
Friesland van 9 Mei 1923, n°. 82, 2de afd. F., waarbij goedkeuring is onthouden 
aan het besluit van den Raad der gemeente Sneek van 30 April 1923, n°. 9a, 
tot wijziging der gemeentebegrooting voor het dienstjaar 1923. S. 165. . . 317 

- Besluit tot vernietiging van het besluit van Ged. Staten van Friesland, van 
15 April 1925, n°. 74, 2de afd. F, waarbij goedkeuring is onthouden aan de 
begrooting der gemeente Bolsward voor het dienstjaar 1925. S. 166. ; . . 320 

Luchtvaart. Rondschrijven van den Minister van Waterstaat aan Burgemeesters 
en Wethouders van alle gemeenten, betreffende: verordeningen inzake de 
luchtvaart. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 

Gemeentebesturen. Beschikking van den Hoogen Raad. Belasting op de openbare 
vermakelijkheden der gemeente Berg en Terblijt. - Ten onrechte wordt door 
de verweerster in cassatie de niet-ontvankelijkheid van het beroep in cassatie 
betoogd, op grond, dat de burgemeester, die voor de gemeente optreedt tot het 
voeren der procedure, niet is gemachtigd door den gemeenteraad en op een 
desbetreffend raadsbesluit de goedkeuring van Ged. Staten niet is verkregen. 
Art. 265b der gemeentewet wijst den burgemeester aan tot het instellen van 
het beroep. De artt. 143 en 194 aanhef der gemeentewet missen, waar het hier 
geen renhtsgeding in een burgerlijke zaak betreft, alle toepassing. - Waar het 
tooneel, waar ten deze de voorstelling is gegeven, is gelegen buiten de gemeente 
Berg en Terblijt, doch de plaats, waar de toeschouwers de tooneelvertooning 
bijwonen, in die gemeente, was de belasting op de publieke vermakelijkheden 
in de gemeente Berg en Terblijt verschuldigd. Van een tooneelvoorstelling in 
den gebruikelijken zin van het woord en in den zin van art. 2 der betrokken 
gemeenteverordening is slechts sprake, wanneer niet alleen een tooneelstuk 
wordt opgevoerd maar er ook toeschouwers zijn, voor wie de voorstelling wordt 
gegeven. Van deze wordt de belasting geheven, zij worden belast indien en 
omdat zij toeschouwers zijn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 

Begrootingen en Rekeningen. Wet, houdende vaststelling van de Surinaamsche 
begtooting voor het dienstjaar 1926. S. 167 . . . . . . . . . . . . . . . 324 

- Wet, houdende vaststelling van de koloniale huishoudelijke begrooting van 
Curaçao voor het dienstjaar 1926. S. 168 . . . . . . . . . . . . . . . . 324 

Indië. (Nederlandsch) Wet, houdende nadere wijziging van de Indische Comp
tabiliteitswet. S. 169. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 
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- Wet tot het aangaan van een of meer geldleeningen ten laste van Nederlandsch-

Indië. S. 170 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 
Belastingen. (Rijksdirecte) Wet, tot wijziging van verschillende wetsbepalingen in 

verband met de wet van 22 December 1924, Staatsblad n°. 573 (zeerecht). S. 171. 325 
Burgerlijke Rechtsvordering. Wet, tot wijziging van verschillende wetsbepalingen 

in verband met de wet van 22 December 1924, Staatsblad n°. 573 (zeerecht). 
s. 171. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 

Burgerlijk Wetboek. Wet, tot wijziging van verschillende wetsbepalingen in ver-
band met de wet van 22 December 1924, Staatsblad n°. 573 (zeerecht) . S. 171. 325 

Faillissementswet. Wet, tot wijziging van verschillende wetsbepalingen in verband 
met de wet van 22 December 1924, Staatsblad n°. 573 (zeerecht). S. 171. 325 

Koophandel. (Wetboek van - ) Wet, tot wijziging van verschillende wetsbepalingen 
in verband met de wet van 22 December 1924, Staatsblad n°. 573 (zeerecht). 
s. 171. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 

Rechten van in-, uit- en doorvoer. Wet, tot wijziging van verschillende wetsbepa
lingen in verband met de wet van 22 December 1924, Staatsblad n°. 573 /zeerecht). 
s. 171. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 

Schepenwet. Wet, tot wijziging van verschillende wetsbepalingen in verband met 
de wet van 22 December 1924, Staatsblad n°. 573 (zeerecht). S. 171. . . . 325 

Naturalisatie. Wet, houdende naturalisatie van A. Bal en 19 anderen. S. 172. 328 
- Wet, houdende naturalisatie van H.E. H . Berckmans en 20 anderen. S. 173. 328 
- Wet, houdende naturalisatie van C. P . Andrews en 19 anderen. S. 174. . . 329 
- Wet, houdende naturalisatie van M. L. Bétrix, · weduwe van B. L. Gerard, 

en 19 anderen. S. 175 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 
- Wet, houdende naturalisatie van C.A. van der Bellen en 19 anderen. S. 176. 331 
Rechterlijke Macht. Wet, tot wijziging van de regeling van de samenstelling van 

de rechterlijke macht. S. 177 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 
Scheepvaart. Wet, houdende nieuwe regeling van de zeebrieven. S. 178. . . . 332 
Zeebrieven. Wet, houdende nieuwe regeling van de zeebrieven. S. 178. . . . 332 
Gedistilleerd. Wet tot heffing van belasting van propylalcohol en iso-propylalcohol. 

s. 179. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334 
Begrootingen en Rekeningen. Wet tot wijziging en verhooging van de begrooting 

van inkomsten en uitgaven van het Staatsbedrijf der Artillerie-Inrichtingen 
voor het dienstjaar 1925. S. 180. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 

- Wet tot verhooging en wijziging van hoofdstuk VA der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1925. S. 181. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 

- Wet, houdende vaststelling van de begrooting van inkomsten en uitgaven van 
het Bouwfonds voor de Departementen van Binnenlandsche Zaken en Landbouw 
en van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen voor het dienstjaar 1925. S. 182. 335 

Tractaten. Wet, houdende goedkeuring van het op 3 November 1925 te 's-Graven-
hage tusschen Nederland en Argentinië gesloten verdrag tot regeling van de 
toelating, alsmede de rechten, verplichtingen en immuniteiten van Consulaire 
Ambtenaren der Republiek in Nederlandsch-Indië, Suriname en Curaçao. S. 183. 335 

- Wet, houdende voorbehoud der bevoegdheid tot toetreding tot het ontwerp
verdrag van Genève betreffende de toepassing van den wekelijkschen rustdag 
in de industrie. S. 184. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 

- Wet, houdende goedkeuring van het ontwerp-verdrag van Genève betreffende 
den minimum-leeftijd, waarop jeugdige personen mogen worden toegelaten tot 
het verrichten van arbeid als tremmer of stoker. S. 185. . . . . . . . . . 340 

- Wet, houdende goedkeuring van het ontwerp-verdrag van Genève betreffende 
het verplicht geneeskundig onderzoek van kinderen en jeugdige personen, 
werkzaam aan boord van schepen. S. 186 . .. .............. 342 

- Wet, betreffende voorbehoud der bevoegdheid tot toetreding tot het ontwerp
v"lrdrag van Genève betrenende het gebruik van loodwit in verfstoffen. S. 187. 344 

- Wet, houdende goedkeuring van het ontwerp-verdrag van Genève betrefende 
de schadeloosstelling voor ongevallen in den landbouw. S. 188. . . . . . . 347 

- Wet, houdende goedkeuring van het ontwerp-verdrag van Genève betreffende 
het recht van vereeniging en vergadering van landarbeiders. S. 189. . . . 349 

Reis- en verblijfkosten. Besluit, houdende regeling van de toekenning eener ver
goeding aan leden van commissiën bij vergadering in de woonplaats. S. 190. 350 

Gemeent,ebesturen. Arrest van den Hoogen Raad. (Terugvordering door een Bank 
van f 50,000 wegens aan een gemeente geleend geld, sub&idiair schadevergoeding 
tot dat bedrag. Schuldbekentenis onderteekend door Burg. en Secretaris. Verweer 
der gemeente a. dat de schuldbekentenis formeel niet in orde is, b. dat dit stuk 
niet kan bewijzen dat de gemeente het geld heeft ontvangen, terwijl de gelden 
ook niet in de gemeentekas zijn gevloeid, c. dat, toen de bewuste geldopname 
zou zijn geschied, aan het Raadsbesluit tot het aangaan van een geldleening 
van f 50,000 reeds uitvoering was gegeven door opneming van dat bedrag, 
één dag te voren, bij een andere Bank.) - Rechtbank: Subs. vordering niet-ontv. 
verklaard. Primaire vordering ontzegd, omdat de leening reeds bij een andere 
Bank was gesloten. Schuldbekentenis geen bewijskracht. Beginsel artt. 1852 
en 1855 lid 2 niet van toepassing. - Hof : De gemeente was reeds vóór de leening 
bij de andere Bank tegenover de eerste Bank gebonden om bij deze de geld-
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leening af te sluiten. Zij was dus juist tot het aangaan der leening bij die àndere 
Bank niet bevoegd. De uitvoering van het Besluit berustte bij B. en W. Waar 
geldleening eerst tot .stand komt door het overgeven van het geld waren B. en W. 
ook bevoegd namens de gemeente het geld te ontvangen . De namens B. en W. 
geteekende schuldbekentenis heeft volledige bewijskracht. De ontvangst van 
gelden valt niet onder het begrip "invordering" (art. Il3 Gem.wet). Het doet er 
niet toe dat het geld niet in de gemeentekas is gevloeid, ook niet dat het geld 
aan een onbekende is afgegeven, waar B. en W. aan de Bank hadden geschreven 
dat ten kantore der Bank over het geld zou worden beschikt tegen afgifte schuld
bekentenis en niet is beweerd dat deze op onregelmatige wijze in het bezit van 
bedoelden persoon is gekomen. Toewijzing primaire vordering. - Hooge Raad : 
Het Hof oordeelde terecht dat het bedoelde raadsbesluit slechts éénmaal kan 
worden uitgevoerd. doch ten onrechte heeft het als uitvoering beschouwd het 
aangaan van een overeenkorn,st tot geldleening. Wel werd de gemeente door zulk 
een overeenkorn.st gebonden, maar niet tot het aangaan van een tweede geld
leening, hetgeen wettelijk niet meer mogelijk zou zijn. Zulk een overeenkomst 
zou de gemeente eventueel kunnen blootstellen aan een eisch tot schadevergoeding, 
hetgeen trouwens van elk minder juist gebruik door gemeente-organen van een 
hun verleende bevoegdheid het gevolg kan zijn. De grond, waarop het Hof het 
beroep der gemeente op de t e voren aangegane geldleening ter zijde stelde is dus 
onjuist. - Er is geen enkele reden om aan het woord "invordering" in art. Il3 
Gem.wet een meer beperkte beteekenis t e geven en daaronder niet te begrijven 
het in ontvangst nemen van gelden ter zake van geldleening. Voor de uitvoering 
van een Raadsbesluit tot het aangaan van een geldleening - welke immers 
eerst door het overgeven van het geld tot stand komt - is dus medewerking 
van B. en W. niet voldoende; ook de medewerking van den ontvanger is noodig. 
De alleen namens B. en W. afgegeven schuldbekentenis kan dus niet bewijzen 
dat de geldleening is aangegaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 

- Koninklijk besluit. De vertrekken van een kantongerechtsgebouw moeten, 
voor de toepassing van art. 244a, eerste lid, 3°. der Gemeentewet, geacht worden 
voor den kantonrechter bestemd te zijn om persoonlijk zijne werkzaamheden 
uit te oefenen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 

- Koninklijk besluit . H et bestaan van een schriftelijk gesloten huurovereenkomst, 
waardoor men de beschikking over een woning zou hebben verloren, kan tegen-
over derden hoogstens als een vermoeden gelden dat eene bona fide overeenkomst 
is tot sta.nd gekomen. Dit vermoeden dient echter steun te vinden in overige 
feiten en omstandigheden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 

- Koninklijk besluit. Vernietiging van een aanslag van een wethouder . . . 357 
Besluit tot verlenging van de schorsing van het besluit van den gemeenteraad 

van Haarlem van 4 November 1925, betreffende de afbraak van de Kommiezen
huisjes te H aarlem. S. 191 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 

.J.lfilitaire Zaken. Besluit, betreffende het beroep van P. J. Kamphuis te Hen-
gelo (0.), in zake vrijstelling van den dienstplicht. S. 192. . . . . . . . . 358 

Onderwijs (Hooger) Besluit tot aanwijzing overeenkomstig artikel 133, vijfde lid, 
der hooger-onderwijswet van het einddiploma van de Oostersch-letterkundige 
afdeeling (Afdeeling AI) van de Algemeene Middelbare School in Nederlandsch
Indië. S. 193 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 

Volkshuisvesting. Besluit tot vernietiging van een besluit van den Raad der 
gemeente Eygelshoven d.d. 26 Mei 1924, waarbij is gehandhaafd de afwijzende 
beschikking van Burgemeester en Wethouders op het verzoek van P. S. Heinrichs 
aldaar om vergunning voor den bouw van een keuken op zijn perceel, kadastraal 
bekend sectie B, n°. 1459. S. 194. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 

- Besluit tot schorsing van het besluit van den Raad der gemeente Apeldoorn 
d.d. 27 Mei 1926, waarbij aan A. J. Witteveen aldaar een bouwvergunning is 
verleend. S. 195. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 

lnvaliditeits- en Ouderdomsverzekering. Besluit tot wijziging van het K. B. van 
22 November 1919, S. 764, houdende vaststelling van de modellen der rente
zegels en van aanwijzing der plaatsen, waarop de rentezegels ten verkoop voor
handen zullen zijn, zooals dat besluit laatstelijk is gewijzigd bij Koninklijk besluit 
van 1 Mei 1924 (Staatsblad n°. 222). S. 196 . . . . . . . . . . . . . . . 360 

- Besluit tot wijziging van het K. B. van 15 October 1920, S. 787, tot vaststelling 
van de modellen der dagzegels, zooals dat besluit laatstelijk is gewijzigd bij 
K. B. van 1 Augustus 1924 (Staatsblad n°. 400). S. 197 . . . . . . . . . 360 

Tractaten. Besluit, bepalende de bekendmaking in het Staatsblad van de op 2/24 
Maart 1926 te 's-Gravenhage en te Berlijn namens de Nederlandsche Post- en 
Telegraafadministratie en de Duitsche Rijkspost geteekende overeenkomst, 
betreffende het telegraafverkeer tusschen Nederland en Duitschland. S. 198. 360 

Pensioenen en Wachtgelden. Besluit tot wijziging van het K. B. van 6 Maart 1924, 
S. 98, houdende vaststelling van een algemeenen maatregel van bestuur ter 
uitvoering van de artikelen 23 der Pensioenwetten voor de landmacht en voor 
de zeemacht (Staatsbladen 1922, nos. 66 en 65) en van de artikelen Il, 15, 25, 
58 en 59, tweede lid, der Militaire Weduwenwet 1922. S. 199. . . . . . . 362 

.J.lfuntwezen. Besluit tot wijziging van het K. B. van 12 December 1901, S. 265, 
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laatstelijk gewijzigd bij K . B. van 16 December 1912, S. 434, regelende de wij.ze 
van intrekking van munten, die ingevolge artikel 18, lste lid, der Muntwet 1901 
moeten worden ingetrokken en vermunt. S. 200 . . . . . · . . . . . . . . 

Onderwijs. (Lager) Besluit tot vernietiging van het besluit van Ged. Staten van 
Zuidholland d.d. 1 December 1924, G. S. no. 130, houdende vaststelling van het 
voorschotcijfer per leerling, overeenkomstig artikel 103, 3de lid, der Lager
onderwijswet 1920, over het jaar 1923 door de gemeente Leiden uit te keeren 
aan de besturen der bijzondere lagere scholen aldaar. S. 201. . . . . . . . 

- Besluit, houdende wijziging van het K. B. van 1 Augustus 1924, S. 399, tot 
regeling van den omvang van de examens ter verkrijging van de akten van 
bekwaamheid in de beginselen der Fransche, Duitsche en Engelsche talen, die der 
wiskunde en de gymnastiek, bedoeld in art. 77, onder c, der wet van 17 Augustus 
1878 (Staatsblad n°. 127), van de wijze van afneming en van hetgeen verder deze 
examens . betreft. S. 202. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Besluit tot ongegrondverklaring van het beroep van den Raad der gemeente 
Krabbendijke tegen het besluit van Ged. Staten van Zeeland yan 23 October 
1925, n°. 43, lste Afdeeling, inzake de plaatsing van een hek om de speelplaats 
van de bijzondere school, uitgaande van de Vereemging tot stichting en instand

. houding eener Christelijke School op Gereformeerden grondslag, aldaar. S. 203. 
Gemeentebesturen. Besluit, houdende beschikking op het beroep, ingesteld door 

het gemeentebestuur van Assendelft t egen het besluit van Ged. Staten van 
Noord-Holland van 8 October 1924, n°. 58, op het bezwaarschrift van T. Winter 
te Beverwijk, tegen den aanslag in de gemeentelijke inkomstenbelasting over 
het belastingjaar 1922/23, gemeente Assendelft. S. 204. . . . . . . . . . . 

Burgerlijke Rechtsvordering. Besluit, bepalende de bekendmaking in het Staatsblad 
van de te 's-Gravenbage geteekende Protocollen van 28 ovember 1923 en van 
4 Juli 1924, betreffende de toetreding van Staten, welke niet vertegenwoordigd 
zijn geweest op de in 1900 en 1904 te 's-Gravenhage gehouden Conferenties 
nopens Internationaal Privaatrecht, tot de Verdra~en van 12 Juni 1902, be
treffende het huwelijk, de echtscheiding en de voogdiJ (Staatsblad 1904, n°. 121), 
alsmede tot de Verdragen van 17 Juli 1905, betrefl;ende de burgerlijke rechts
vordering (Staatsblad 1909, n°. 120), de gevolgen van het huwelijk en de curateele 
(Staatsblad 1912, nos. 285 en 286), (Staatsblad 1924, nos. 328, 329, 331, 330 en 
332, en Staatsblad 1925, n° . 117). S. 205. . . . . . . . . . . . . . . . . 

Burgerlijk Wetboek . Besluit, bepalende de bekendmaking in het Staatsblad van de 
te 's-Gra venhage ge tee kende Protocollen van 28 November 1923 en van 4 Juli 1924, 
betreffende de toetreding van Staten, welke niet vertegenwoordigd zijn geweest 
op de in 1900 en 1904 te 's -Gravenhage gehouden Conferenties nopens Inter
nationaal Privaatrecht, tot de Verdragen van 12 Juni 1902, betreffende het 
huwelijk, de echtscheiding en de voogdij (Staatsblad 1904, n°. 121), alsmede 
tot de Verdragen van 17 Juli 1905, betreffende de burgerlijke rechtsvordering 
(Staatsblad 1909, n°. 120), de gevolgen van het huwelijk en de curateele (Staats-
blad 1912, nos. 285 en 286), (Staatsblad 1924, nos. 328, 329, 331, 330 en 332, 
en Staatsblad 1925, n°. 117). S. 205 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tractaten. Besluit, bepalende de bekendmaking in het Staatsblad van de te 
's-Gravenhage geteekende Protocollen van 28 November 1923 en van 4 Juli 1924, 
betreffende de toetreding van Staten, welke niet vertegenwoordigd zijn geweest 
op de in 1900 en 1904 te 's-Gravenhage gehouden Conferenties nopens Inter
nationaal Privaatrecht, tot de Verdragen van 12 Juni 1902, betreffende het 
huwelijk, de echtscheiding en de voogdij (Staatsblad 1904, n°. 121), alsmede 
tot de Verdragen van 17 Juli 1905, betreffende de burgerlijke rechtsvordering 
(Staatsblad 1909, n°. 120), de gevolgen van het huwelijk en de curateele (Staats-
blad 1912, nos. 285 en 286), (Staatsblad 1924, nos. 328, 329, 331, 330 en 332, 
en Staatsblad 1925, n°. 117). S. 205 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Onderwijs. (Lager) Koninklijk besluit. Herhalingsonderwijs, dat geheel voldoet 
aan de omschrijving. door art. 3, 3• lid der wet voor vervolgonderwijs gegeven, 
moet voldoen aan de bij art. 21 der wet gestelde regelen; is dit niet het geval, 
dan kan dit onderwijs niet uit de openbare kas worden bekostigd. . . . . . 

Gem.eeentebesturen. Koninklijk besluit. Een raadsbesluit tot het beleggen van 
gemeentegelden, met name het plaatsen van een bedrag voor vast op een spaar
bankboekje, behoeft niet de goedkeuring van Ged. Staten. . . . . . . . . 

Onderwijs. (Lager) Koninklijk besluit. Onder "jaarwedden en wedden", bedoeld 
in het 1 • Jid, zijn ook de belooningen van onderwijzers, die met de tijdelijke 
waarneming dezer functie zijn belast, begrepen. Bij de toepassing van het 
1 • lid behoort geen onderscheid t e worden gemaakt tusschen tijdelijk aangestelde 
onderwijzers, die benoemd zijn ter vervanging van onderwijzers, wier jaarwedden 
door het Rijk aan het schoolbestuur worden vergoed, en andere tijdelijk aan
gestelde onderwijzers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Gemeentebesturen. Koninklijk besluit. De gemeenteraad is niet bevoegd tot het 
toekennen van een toeslag op het presentiegeld aan de niet-ambtelijke leden 
eener schattingscommissie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Militaire Zaken. Koninklijk besluit. Waar appellant niet ongunstig bekend 
staat, hij slechts éénmaal is veroordeeld en de kans op zijn reclasseering zeer groot 
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Bladz. 
is te achten, moet worden aangenomen, dat hij verkeert in een bijzonder geval 
als bedoeld irt art. -23, 3• lid der Dirnstplichtwet . : . . . . . . . . . . . 382 

Onderwijs. (Lager) Koninklijk besluit. Bij de berekening van het gemiddeld 
aantal lesuren, bedoeld in art. 101, negende lid, laatste zinsnede, der Lager
onderwijswet 1920, is de omstandigheid dat enkele der daar bedoelde openbare 
scholen eerst in de loop van het voorafgaande kalenderjaar geopend zijn, 
van geen belang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383 

Gemeentebesturen. Koninklijk besluit. Aanslag in de gemeentelijke inkomsten
belasting van een ambulant surnumerair der directe belastingen. . . . . . . 384 

J achtwet. Arrest van den Hoogen Raad. Met het stellen, dat verdachte liep 
met een jachtgeweer in jagende houding, jagende op wild, is genoegzaam te 
kennen gegeven, dat hij ook in staat was met het geweer te schieten, hetzij 
doordien het reeds geladen was, hetzij doordien hij patronen bij zich had om 
het geweer elk oogenblik te laden. - ,,Jagen" is niet alleen een algemeene be
naming voor de in art. 2 der Jachtwet 1923 afzonderlük aangegeven handelingen, 
maar duidt tevens aan 'de feitelijke handeling, welke ten doel heeft eenig wild 
te bemachtigen. - Uit de verklaring van den getuige, dat verdachte geruimen 
tijd telkens zigzag over het land liep met een geweer onder den arm, kon de 
rechter afleiden, dat hij liep in jagende houding, terwijl het houden van den 
loop van het geweer naar beneden zeker niet op het tegendeel wijst. . . . . 384 

Gemeentebesturen. Arrest van den Hoogen Raad. Art. 53 aanhef en onder b der 
A. P. V. Zwolle heeft alleen betrekking op de openbare straten, stegen of wegen, 
zoodat het voorschrift betreft de openbare orde en veiligheid van het verkeer. 385 

Pensioenen en Wachtgelden . Centrale raad van beroep. Ter berekening van het 
door eene gemeente ingevolge art. 158, 2• lid aan het Alg. Burg. Pensioenfonds 
verschuldigde, voor zc,oveel betreft den tijd, door den ambtenaar vóór 1 Juli 
1922 in haar dienst doorgebracht, moet met de toekenning r.an dezen van 
verhoogd invaliditeitspensioen geen rekening worden gehouden. . . . . . . . 386 

- Centrale raad van beroep. Het eerste lid van art. 67 moet aldus worden 
verstaan, dat het wachtgeld alleen dàn op het pensioen in mindering moet 
worden gebracht, indien het blijft doorloopen onafhankelijk van de omstandig-
heid, of al dan niet een pensioen is verleend, en dus de beantwoording der vraag, 
of die vermindering behoort plaats te hebben, afhankelijk is van de omtrent dat 
wachtgeld bestaande regeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388 

Zuiderzee. Rondschrijven van den Minister van Waterstaat aan de Heeren 
Commissarissen der Koningin in de verschillende provinciën, betreffende : 
plaatsing van Zuiderzeevisschers in voor hen geschikte betrekkingen. . . . . 389 

Pensioenen en Wachtgelden. Rondschrijven van den Minister van Onderwijs, 
Kunsten en \Vetenschappen aan d'e Gemeentebesturen betreffende terugbetaling 
van ingehouden bijdragen voor pensioenen . . . . . . . . . . . . . . . . 389 

Rijksambtenaren. Arrest van den Hoogen Raad. Ann de vastgestelde verhouding 
tusschen eischer en den Staat ligt geen burgerrechtelijke overeenkomst ten 
grondslag. - Er is hier geen strijd met art. 6 K. B. 29 Juni 1890, S. 97, volgens 
welke bepaling de onderwijzers aan de Rijksnormaallessen worden benoemd, 
geschorst en ontslagen door den Minister. De omstandigheid dat een benoeming 
voor een bepaalden tijd is geschied belet zonder meer niet dat ook vóór het 
verstrijken van dien tijd ontslag wordt verleend. - (Zie omtrent de bewuste 
ministerieele beschikking, welke door de R echtbank als een "ontslag" is uitgelegd, 
over de "gerechtvaardigde verwondering" daarover en over de latere houding 
van den Staat, de Concl. Adv.-Gen.) . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 390 

Landbouw. Besluit, houdende bepalingen tot wering van de kersenvlieg bij in-
en doorvoer van kersen. S. 206. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392 

Pensioenen en Wachtgelden. Wet, houdende wijziging van artikel 3 van de wet 
van 29 Juni 1899, S. 149, tot verruiming van het beleggingsveld der aan het 
bjj de wet van 9 Mei 1890, S. 79, opgericht fonds toebehoorende kapitalen en 
regeling der bestemming van het saldo aanwezig in het bij art. 24 dier wet ver
meld Weduwenfonds der geëmployeerden tot het Algemeen Bestuur behoorende. 
s. 207 . .. . ..... . . . . .... . . .. . · . . . . . . . . . . . 392 

Begrootingen en Rekeningen. Wet tot wijziging van de Wet tot regeling van de 
inkomsten en uitgaven van het Staatsmuntbedrijf voor het dienstjaar 1925. R. 208 392 

Belastingen. (Rijksdirecte) Wet, houdende bepalingen ter voorkoming van dubbele 
belasting voor zooveel betreft het scheepvaartbedrijf. S. 209. . . . 392 

Steuncomité. Wet, houdende nadere bestemming van de bezittingen van het 
Koninklijk Nationaal Steuncomité. S. 210 . . . . . ·. . . . . . . . . . . 393 

Spoor- en Tramwegen. Wet tot wijziging van de Spoorwegwet en van de Locaal
spoor- en Tramwegwet. S. 211 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394 

Onteigening. Wet tot verklaring van het algemeen nut der onteigening ten behoeve 
van wijziging van het emplacement Deventer van den Geldersch-Overijsselschen 
Stoomtramweg. S. 212 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395 

Onderwijs. (Lager) Beslui t tot ongegrondverklaring van het beroep van het 
bestuur der Vereeniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs te Zevenhuizen, 
gemeente Leek, tegen het besluit van Ged. Staten van Groningen van 5 November 
1925, betreffende de vaststelling van de vergoeding, bedeeld in artikel 101 de:r 
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Bladz. 
Lager-onderwijswet 1920, over 1923 ten behoeve van de bijzondere school dier 
Vereeniging te Zevenhuizen (Evertsdijk). S. 213. . . . . . . . ..... 

Warenwet. Besluit tot toepassing van de ar'ikelen 14 en 15 der Warenwet 
(Staatsblad 1919, n°. 581) op azijn. S. 214. . . . . . . . . . . . . . . . 

Scheepvaart. Besluit tot nadere wijziging van het bijzonder reglement van politie 
voor de Keulsche Vaart. S. 214A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Rechten van in-, uit- en doorvoer. Besluit tot wijziging van dat van 11 Maart 1925, 
S. 77, houdende aanwijzing van naar het gewicht belaste goederen, waarvoor 
de berekening der belasting kan geschieden naar het bruto-gewicht, na aftrek 
van daarbij t evens aangewezen tarra.. S. 214B. . . . . . . . . . . . . . . 

Tractaten. Besluit, bepalende de bekendmaking in het Staatsblad van de op 
20 Mei 1926 te Londen tusschen de Nederlandsche en Britsche Regeeringen 
gesloten overeenkomst tot wederzijdsche vrijstelling van inkomstenbelasting in 
zekere gevallen, waarbij winsten voortvloeien uit het scheepvaartbedrijf. S. 214c 

Gemeentebesturen. Koninklijk besluit. In een instructie voor de geneeskundigen, 
belast met de armenpraktijk, behooren bepalingen voor te komen, krachtens 
welke de geneeskundigen vóór hunne schorsing door B. en W. worden gehoord 
en hun recht van beroep tegen schorsing wordt toegekend. - Tegen een verbod 
aan de geneeskundigen om personen, die door het Burgerlijk Armbestuur 
worden bedeeld, als leden van hun ziekenfonds te hebben of aan te nemen, 
bestaat geen bezwaar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Pe1UJioenen en Wachtgelden. Rondschrijven van den Minister van Binnenlandsche 
Zaken en Landbouw aan heeren Ged. Staten der onderscheiden provinciën, 
betreffende : pensioensgrondslag burgemeesters. . . . . . . . . . . . . . . 

Begrootingen en Rekeningen. Wet tot wijziging van het zevende hoofdstuk A der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1926. S. 215. . . . . . . . . . . . . 

- Wet tot wijziging van de begrooting van inkomsten en uitgaven van het 
Leeningfonds 1914 voor het dienstjaar 1926. S. 216. . . . . . . . . . . . 

Leeningwet. Wet tot wijziging van artikel 33 der Leeningwet 1914, S. 612, waar
van de. gewijzigde tekst is bekend gemaakt bij K. B. van 6 Augustus 1920 
(Staatsblad n°. 688) . S. 217 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Begrootingen en Rekeningen. Wet tot wijziging der wet van 28 April 1926, S. 81, 
tot aanwijzing van de middelen ter goedmaking van de uitgaven, begrepen in 
de Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1926. S. 218. . . . . . . . . . . 

- Wet, houdende definitieve vaststelling van de begrooting van Nederlandsch
Indië voor het dienstjaar 1926. (Hoofdstuk I. Uitgaven in Nederland). S. 219. 

- Wet, houdende definitieve vaststelling van de begrooting van Nederlandsch
Indië voor het dienstjaar 1926. (Hoofdstuk II. Uitgaven in Nederlandsch-Indië). 
s. 220 ................... ... ......... . . 

- Wet, houdende definitieve aanwijzing van de middelen tot goedmaking van 
de uitgaven begrepen in de begrooting van Nederlandsch-Indië voor het dienst
jaar 1926. (Hoofdstuk I. Middelen in Nederland) . S. 221. . . . . . . . . 

- Wet, houdende definitieve aanwijzing van de middelen tot goedmaking van de 
uitgaven, begrepen in de begrooting van Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 
1926. -Hoofdstuk II. Middelen in Nederlandsch-Indië). S. 222. . . . . . . 

Tractaten. Wet, houdende goedkeuring van de nadere verlenging van den duur 
van het op 15 Februari 1905 tusschen Nederland en Groot-Bri tannië gesloten 
arbitrageverdrag. S. 223 . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Wet, houdende goedkeuring van de wijziging van het Volkenbondverdrag, 
aangenomen door de Vergadering van den Volkenbond in haar Zesde Zitting 
1925. s. 224 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Wet, houdende goedkeuring van het Verdrag ter beteugeling van de verspreiding 
van en den handel in ontuchtige uitgaven van 12 September 1923. S. 225. . 

- Wet, houdende goedkeuring van de op 25 Januari 1924 te Parijs tusschen 
Nederland en Argentinië, België, Brazilië, Bulgarijë, Denemarken, Egypte, 
Spanje, Finland, Frankrijk, Groot-Britannië, Griekenland, Guatemala, Hongarije, 
Italië, Luxemburg, Marokko, Mexico, Monaco, Peru, Polen, Portugal, Roemenië, 
Siam, Zweden, Zwitserland, Tsjechoslowakije en Tunis gesloten overeenkomst, 
met bijlage, betreffende de oprichting te Parijs van een internationaal bureau 
voor besmettelijke veeziekten. S. 226 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Belastingen. (RijkBdirecte) Wet, houdende eene regeling met betrekking tot het 
overschrijden van in belastingwetten gestelde termijnen. S. 227. . . . . . . 

Inkomstenbelasting. We~ tot wijziging van de Wet op de Inkomstenbelasting 1914. 
s. 228 .. . . ..... .... . .. . . . ............. . 

Gemeentebesturen. Arrest van den Hoogen Raad. De bepaling in een gemeente
verordening, den Burgemeester de bevoegdheid gevende te beoordeelen, van 
welke personen de tegenwoordigheid in een voor het publiek toegankelijke in
richting wegens dringende omstandigheden wordt vereischt, zoodat zij niet onder 
,,bezoekers" zijn te verstaan, houdt niet in eenige overdracht aan den Burge
meester van wetgevende bevoegdheid, doch die beoordeeling strekt tot uitvoering 
dier verordening in bijzondere gevallen. - Deze bepaling is geheel in overeen
stemming met art. 138 der Gemeentewet. . . . . . . . . . . . . . . . . 

PeMioenen en Wachtgelden. Centrale raad van beroep. De Pensioenraad en in 
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1926 Bladz. 
beroep de Centrale Raad van Beroep zijn niet bevoegd om ten opzichte van de 
vraag of een ambtenaar zich krachtens art. 66 kan verzekeren een verhooging 
van een hem toekomend het wachtgeld vervangend pensioen, een beslissing te 
nemen waarbij het verschil van meening daaromtrent voorgoed wordt uitgemaakt, 
zoodat daarvan bij de vaststelling van het verdrag van dat pensioen niet zou 
mogen worden afgeweken; immers, noch de Pensioenwet 1922, noch de A.M. V. B. 
bedoeld in art. 66, 2° lid, bevatten bepalingen tot beslechting van een dergelijk 
verschil van meening. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28 Juni - Centrale raad van beroep. Nu een regeling, bepalingen bevattend ter uitvoering 
V6.n art. 67, 2° lid, zooals dit van 1 Juli 1923-1 Juli 1925 heeft geluid, ontbreekt, 
zou een berekening der daar genoemde inkomsten over een anderen termijn 
dan der door den Pensioenraad aangenomen jaartermijn - kwartaalsgewijs 
b.v. - evenzeer reden van bestaan kunnen hebben en door die bepaling zijn 
toegelaten. - In verband met het in art. 67, 2• lid voorkomend woord "zoodra" 
moet rekening worden gehouden met het pensioen, dat de gepei;1Sionneerde 
genoot, van den dag af, waarop hij inkomsten, als in de wetsbepaling bedoeld, 
ging genieten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Juli (ongedateerd.). - Rondschrijven van den Pensioenraad aan de Gemeentebesturen, 
b"!treffende pensioensgrondslagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2 Juli Spoor- en Tramwegen. Besluit tot nadere wijziging van het Algemeen Reglement 
Vervoer 1901. S. 229 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '. . . .. 

2 Juli Onderwijs. (Lager) Koninklijk besluit. Berekening der vergoeding, bedoeld in 
art. 101, 9de lid 1. o.-wet. - - Met betrekking tot de berekening van het gemiddeld 
aantal lesuren, dat in het onmiddellijk voorafgaande kalenderjaar aan openbare 
scholen door vakonderwijzers is gegeven, tellen de scholen, die na den aanvang 
van het kalenderjaar zijn geopend, ten volle mede . . . . . . . . . . . . 

10 Juli Krankzinnigen en idioten. Besluit tot nadere wijziging van het K. B. van 18 Sep
tember 1906, S. 244, waarbij aan de Vereeniging tot Christelijke Verzorging van 
krankzinnigen in Nederland, gevestigd te Utrecht, vergunning is verleend in de 

~~~ie0~t~n ~~01:w~r~h ~n- R_en_k~m- e~n ~e~ti-ch_t ~o~r ~r~n-kz_ïn~i~e~ ~p ~e _ri~h~e~. 

10 Juli Onderwijs. (Middelbaar) Besluit, waarbij, met intrekking van het Reglement 
voor de Rijks hoogere burger- en landbouwscholen, vastgesteld bij K . B. van 
den 30sten Augustus 1864, S. 91, laatstelijk gewijzigd bij K. B. van den 26sten 
April 1920, S. 216, een nieuw Reglement voor de Rijks hoogere burgerscholen 
wordt vastgesteld. S. 231. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10 Juli Rijksverzekeringsbank. Besluit tot intrekking van het K. B. van 11 December 1902, 
S. 217, en tot vaststelling van een algemeenen maatregel van bestuur als bedoeld 
in artikel 18, tweede lid, onder i der Wet op de Rijksverzekeringsbank (Staatsblad 
1920, n°. 780). S. 232 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10 Juli Vleesch en vleeschwaren. Besluit tot uitvoering van artikel 19 van de Vleesch
keuringswet (Staatsblad 1919, n°. 524). S. 233. . . . . . . . . . . . . . 

10 Juli Rechten van in-, uit- en doorvoer. Besluit, houdende nadere bepalingen omtrent 
het verleenen van teruggaaf van accijns bij uitvoer van alcoholhoudende goederen. 
s. 234 ...................... . .... . .. . . . 

10 Juli Strafrecht en Strafvordering. Besluit, houdende wijziging van artikel 7 van het 
K. B. van 16 October 1925, S. 420, tot vaststelling van een algemeenen maatregel 
van bestuur als bedoeld in artikel 437 quater van het Wetboek van Strafrecht. 
s. 235 ......... . ................. . . . .. . 

10 Juli Onderwijs. (Lager) Koninklijk besluit. De administratiekosten eener bijzondere 
school en de contributie wegens lidmaatschap van het R.-K. Centraal Bureau 
voor Onderwijs en Opvoeding zijn uitgaven als bedoeld in art. 55 sub o der wet, 
en komen dus voor vergoeding krachtens art. 101 2° lid in aanmerking. . . . 

10 Juli - Koninklijk besluit. Eene berekening van het voorschot op de vergoeding, 
bedoeld in art. 101, 9• lid, naar de maatstaf van een gemiddeld aantal lesuren 
per klasse vindt geen steun in de bewoordingen van genoemde wetsbepaling, 
noch in de geschiedenis van hare totstandkoming. . . . . . . . . . . . . . 

10 Juli - Koninklijk besluit. Voor de vaststelling van wat onder "overeenkomstige 
openbare lagere school" in het 3° lid wordt verstaan doet niet ter zake of aan 
de openbare school door vacature en besmettelijke ziekte een tijdlang stagnatie 
in het onderwij s is voorgekomen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10 Juli - Koninklijk besluit. Uit de omstandigheid dat de wet geen minimum-aantal 
lesuren aangeeft, waarin door den onderwijzer moet worden les ge$even, mag 
niet worden afgeleid, dat het Rijk verplicht zou kunnen worden de Jaarwedden 
te vergoeden ook van onderwijzers, wier aantal lesuren niet voldoet aan den 
eisch van een volledige dienstpraestatie. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16 Juli Provinciaal bestuur. Rondschrijven van den Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw aan Heeren Ged. Staten der onderscheidene provinciën, betreffende : 
verantwoordingen der provinciale fondsen. . . . . . . . . . . . . . . . . 

19 Juli Belastingen. (Rijksdirecte) Rondschrijven van den Minister van Binnenlandsche 
Zaken en tandbouw aan Heeren Ged. Staten der onderscheidene provinciën, 
betreffende gemeente-financiën . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19 J.uli Gemeentebesturen. Rondschrijven van den Minister van Binnenlandsche Zaken en 
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Biadz· 
Landbouw aan H eeren Ged. Staten der ondersulrnidene provinciën, betreffend e 
gemeente-financiën . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437 

B elastingen. (Rijksdirecte) Resolutie van den Minister van F inanciën houde·,de 
voorschriften ter uitvoering van de wet van 27 Juni 1926, Stbl. 227 . . . . . 438 

Gemeentebesturen. R esolutie van den Midister van Financiën, houdende ,oor
schriften ter uitvoering van de wet van 27 Juni 1926, Stbl. 227 . . . . . . 438 

Scheepvaart. Besluit tot bekrachtiging van een wijziging van het Rij nvaartpolitie
reglement voor den Rijn met inbegrip van de Waal en de Lek. S. 236. . . . 439 

Vuurwapenen . Beschikking van den Minister van Justitie, betreffende rechtstreek
schen doorvoer van ter zee binnenkomende vuurwapenen en munitiën. . . . 439 

1'ractaten. Besluit, bepalende de bekendmaking in het Staatsblad van het op 
29 October 1925 te Parijs tot stand gekomen Internationaal Telegraafreglement, 
strekkende tot vervanging van het op 11 Juni 1908 t e Lissabon vastgesteld 
reglement. S. 237 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439 

Scheepvaart. l5Asluit tot nadere wiJziging van reglementen voor de scheepvaa1 t 
ter beveiliging van beweegbare spoorwegbruggen over het Noordzeekanaal. 
s. 238. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496 

Waterstaat. Besluit tot vaststelling van den datum, waarop de bepalingen van§ 17 
van de W aterstaatswet 1900 in werking t reden. S. 239. . . . . . . . · . 497 

'l'ractaten. Besluit, bepalende de bekendmaking in het Staatsblad van de toetreding 
van Po1.rm en van de Vrije Stad Danzig tot het op 17 Juli 1905 te 's-Gravenhage 
gesloten Verdrag betreffende de burgerlijke rechtsvordering (Staatsblad 1909, 
n°. 120). S. 240 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in het Staatsblad van de toetreding van 
Zweden tot het te 's-Gravenhage geteekend Protocol van 28 November 1923, 
in ~ake de toetreding tot het op 17 Juli 1905 te 's-Gravenhage gesloten Verdrag 
betreffende de curateele en soortgelijke maatregelen van bescherming (Staatsblad 
1912, n°. 286) van Staten, welke niet ver tegenwoordigd zijn geweest op de 
Vierde in 1904 t e 's-Gravenhage gehouden Internationale Conferentie nopens 
Internationaal Privaatrecht (Staatsblad 1926, n°. 205). S. 241 . . . . . . . 497 

B egrootingen en Rekeningen. Wet tot wijziging en verhooging van het vijfde 
hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1925. S. 242. . . . . . 497 

Onteigening. Wet tot verklaring van het algeme<'n nut der onteigening van 
eigendommen, erfdiC'nstbaarheden of andere zakelijke rechten, noo<li6 voor 
verbreeding van de Potterstraat te Utrecht . S. 243. . . . . . . · . . . . . 497 

Zuiderzee. Wet tot gemeentelijke indeeling van Zuiderzeegebied. S. 244. . . . 498 
Onderwijs. (Middelbaar) Wet, betreffende wijziging van artikel 81 der Middelbaar-

Onderwijswet. S. 245. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499 
I nvaliditeit.s- en Ouderdomsverzekering. Wet tot wijziging van artikel 20 der 

Invaliditeitswet. S. 246. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499 
- Wet tot uitvoering van artikel 4, eerste lid, der Ouderr\omswet 1919 en nadere 

va:stste llin_g v,an de midde!en voor de dekking van de uit te keeren r enten, bedoeld 
bu de a rtikeien 28 en 3, der Ouderdomswet 1919. S. 247. . . . . . . . . 501 

Faillissementswet. Wet tot intrekking van verschillende crisiswetten. S. 248. 501 
Uitwinning. Wet tot intrekking van verschil~ende crisiswetten. S. 248. . . 501 
Grondwet. Wet tot intrekking van versch.illende crisiswetten. S. 248. . . . 501 
Militaire Zaken. Wet tot intrekking van verschillende crisiswetten. S. 248. 501 
Strafrecht en Strafvordering . \Vet tot intrekking van verschillende crisiswett,m. 

s. 248. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501 
Jndustrieele- en intellectueele eigendom. Wet tot intrekking van verschillende 

crisiswetten. S. 248 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501 
Distributiewet. Wet tot intrekking van verschillende crisiswetten. S. 248. 501 
Scheepvaart. Wet tot intrekking van verschillende crisiswetten . S. 248. 501 
Uitvoer. Wet tot intrekking van verschillende crisiswetten. S. 248. . . 501 
Muntwe::en. Wet tot intrekking van verschillende crisiswetten. S. 248 . 501 
Slachtwet. Wet tot intrekking vs,n verschillende crisiswetten. S. 248. . 501 
Landbouw. Wet t ot intrekking van verschillende crisiswetten. S. 248. . 501 
Enquêtewet. Wet tot intrekking v,in verschillende crisiswetten· S. 248 . . . . -501 
Spoor- en Tramwegen. Wet +ot intrekking van verschillende crisiswetten. S. 248. 501 
Werkloo-~h"idverzekering. ,vet tot intrekking van verschillende crisiswetten. S. 248. 501 
Luchtvaart. Wet tot regeling v,in de luchtvaart [Luchtvaartwet). S. 249. . . . 502 
Openbare Middelen van Vervoer. Wet tot wijziging van de wet van 23 Apr il 1880, 

S. 67, betreffende <le openb,ire middelen van vervoer, met uitzondering der 
spoorwegdiensten. S. 250. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512 

Onteigening. Wet tot verklaring van het algemeen nut der onteigening in de 
gemeenten Maastricht, Borgharen, Hteren , Bunde, Maasbracht, Stevensweert, 
Oh,\ en Laak Pn Echt, noodig voor den aanleg; van scheepvaartwegen c. a in 
Zuid-Limburg ingevolge de wet van 28 Juli 1921 (Sta;atsblad n°. 1012) (Juliana
kanaa1). S. 251 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514 

- Wet tot verklaring van het algemeen nut der onteigening van perceelen, erf
dienstbaarheden en andere zakelijke rechten·, noodig v.oor de verbetering van de 
Spoorstraat in de gemeente Oss. S. 252 . . . . . . . . . . . . . . . . . 514 

- Wet tot verklaring van het algemeen nut der onteigening van peroeelen, erf-
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dienstbaarheden en andere zakelijke rechten, noodig voor de doortrekking van 
den weg van den Heuvel naar den Berghemscheweg in de gemeente Oss. S. 253. 514 

T ractaten. Wet, houdende goedkeuring van het op 8 Juni 1925 te 's-Gravenhage 
t usscben Nederland en Siam gesloten Verdrag van vriendschap, handel en 
scheepvaart, met bijbehoorende protocollen en nota's. S. 254. . . . . . . . 

Begrootingen en R ekeningen. Wet tot wijziging en verhooging van het zevende 
hoofdstuk B der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1926. S. 255. . . . . 

Belastingen. (Rij_ks Dfrec_te) Wet: h0t1dend_e wijziging van de wet van 22 Mei 1845, 
S. 22, op èle mvordenng van s R13ks d,recte belastmgen. S. 256. . . . . . 

Stichtingen. Wet tot wijziging en aanvulling der wet van 3 April 1922, S. 165, 
houdende opheffing van een gedeelte der stichtingen als bedoeld in a r t ikel 11 
der wet van 5 Maart 1852 (Staatsblad n°. 45). S. 257. . . . . . . . . . . 

.Begrootingen en Rekeningen. Wet tot verhooging van het zevende hoofdstuk B 
der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1926. (Uitkeering aan E. G. Wentink 
te 's -Gravenhage.) S. 258. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Domeinen. Wet, houdende goedkeuring van den onderhandschen verkoop aan de 
gemeent e Leeuwarden van de aan het Blokhuisplein te Leeuwarden gelegen 
opper vlakte, kadar.trnal bekend aldaar, sectie B, nummer 3161. S. 259. . . 

Begrootingen en Rekeningen. Wet, houdende wijziginr, en aanvulling van het 
IIde hoofdstuk der begrooting van uitgaven van Neder landsch-Indië voor het 
dienstjaar 1925. S. 260. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Wet, houdende nadere w\jziging van de begrooting van Nederlandsch-Indië 
voor het dienstjaa r 1924. S. 261. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Wet, houdende nadere wij ziging van de begrooting vanNederlandsch-Indië voor 
het dienst jaar 1924. S. 262. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Wet, houdende nadere wijziging van de begrooting van Nederla.ndsch-lndië 
voor het dienstjaar 1924. S. 263 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Wet, houdende wijziging van de begrooting van Nederlandsch-Indië voor het 
dienstjaar 1926. S. 264. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- w ·et, houdende wijziging van de begrooting van Nederlandsch-Indië voor het 
dienstjaar 1926. S. 265 . ....... . · .... .. .. . .... . .. . 

- Wet, houdende wijziging van de begrooting van Nederlandsch-Indië voor het 
dienstjaa r 1926. S. 266. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Wet _tot wijziging van het zesde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het 
diensti aar 1926. S. 267. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tractaten. Wet, houdende goedkeuring van het verdrag tot aanvulling van het 
Nederlandsch-Duitsche verdrag van handel en scheepvaart van 31 December 1851 
met daarbij behoorend protocol en van het Nederlandsch-Duitsche douane- en 
credietverdrag met bijbge en daarbij behoorende protocollen, be"de op 26 No
vember 1925 te Berl\jn tusschen Nederland en D uitschland gesloten. S. 268 . . 

Domeinen. Wet, houdende machtiging tot het aangaan van eene overeenkomst 
met de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, betreffende den 
spoorweg van Boxtel naar de Duitsche grens in de richting van Wezel. S. 269. 

B egrootingen en R ekeningen. Wet tot wijziging van hoofdstuk X der Staatsbegroo
t ing voor het dienstjaar 1926. S. 270 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Onteigening. Wet tot verklaring van het algemeen nut der ont eigening ten behoeve 
van bovengrondsche werken voor de Staatsmijn Maurits. S. 271. . . . . . . 

Begrootingen en Rekeningen. Wet tot wijziging van de begrooting van inkomsten 
en uitgaven van het Zuiderzeefonds voor het dienstjaar 1926. S. 272. . . . 

- Wet1 tot wijziging_ en _verhooging van het negende hoofdstuk der St,aat sbe
grootmg voor het dienstpar 1926. S. 273 . . . . . . . . . . . . . . . . 

Wegen. Wet, houdende wijziging. van de wet van 11 Juli 1919, S. 477, tot over
brenging van gedeelten van de Rijkswegen Deventer-Goor en Deventer
Zutphen in beheer en onderhoud b\j de gemeente Deventer. S. 274. . . . . 

N aturalisatie. Wet, houdende naturalisatie van H. J. V. \V. Englebert en 19 
anderen . S. 275 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Wet, houdende naturalisatie van A. K. Altenkamp, weduwe van M. 'l'eeuwsen 
en 19 anderen. S. 276 .. . . .. . ................ . . 

Trru· t,ten. \Vet , houdende goedkeuring van de hernieuwde aanvaarding van de 
verpu cbte rechtspraak ovcreerdwmstig art.ikel 36 lid 2 van hPt Statuut van het 
Permitnente Hof van lnternationale Justitie. S. 277. . . . . . . . . . . . 

Begrootinr;en en Rekenin!Jen. Wet tot wijziging en aanvulling van het derde 
hoofdstuk der Staatshegrooting voor het dienstjaar 19%. S. 278. . . . . . 

Gemeentebe.~hiren. Beslmt tot vP.rnietiging van de bepaling "niet-eervol", in het 
be., luit van den R aad der gemePnte Hilv r.rsum, van 30 October 1924, t ot vcr
leening van niet-eervol ontslag aan den hoofdopzichter bij de gemeente-reiniging, 
C. Roodvoets. S. 279. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Warenwet. Besluit tot toepa~sing van de ar tikelPn 14 en 15 der w ·arenwet (Staatsblad 
1919 n°. 581) op biP. r. S. 280. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Besluit tot wijziging van verschillende bc,sluiten tot t,oepassing van de a r tikelen 
14 en 15 der W;i,renwet, (Staatsbhtd 1919, n°. 581). S. 281. . . ... . 

Gemeentehe8turen. Besluit tot intrekking van Ons besluit. van 16 April 1926, S. 69, 
tot schorsing van het be, luit van den Raitd der gemeente Oud~water dd. 12 
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~faart 1926. waarbij aan B. IJff aldaar is toegestaar. het perceel plaatseliJk ge
merkt B 3,52, aan de Wijngaardstr. a ls woning in gebru ik te doen nemen. S. 282. 

Mijnen . Besluit tot uitbreiding van het mijnveld van de Staatsmijn Maurits. S. 283. 
JJ1.ini.steriëele Depaertementen. Besluit tot wijziging van het K . B. van 28 Juli 1924, 

S. 392, houdende bep:ilingen omtrent het personeel van den Rijksgebouwendienst.. 

534 
534 

s. 284 . . .. .... ... .. .. .. . . . . . .. . ... ... . . 
Suiker. Besluit, houdende nadere aanwijzing van losplaatEen en kantoren, bedoeld 

bij art.ikel 4 der Suikerwet 1924 (Staatsblad n° . 425). S. 285. . . . . . . . 
Indië. (Nederlamdsch-) Besluit, houdende bepaling van het tijdst:p, waarop de 

thans zitting hebbende Volksraad wordt vnvangen door een Volksraad , samenge
steld volgens de voorschriften der Indisch e Staatsregeling. S. 286. . . . . . 

Militaire Zaken. Besluit tot vaststelling van het contigent gewone dienstplichtigen· 
dn lichting 1927. S. 287. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tractaten. Besluit, bepalende de bekendmaking in het Staatsblad van de tusschen 
den Nederlandschen Gezant te Constantinopel en den Turkschen Minister van 
Bu1tcnlandsche Zaken gewisselde nota's dd. l l Februari 1926 tot voorloopige rege
ling der handelEbetrekkingen tussrhen Nederland en Turkije. S. 288. . . . 

Scheepvaart. Besluit tot vastst,elling van het recht verschuldigd wegens inbranding 
of aanbrenging van merken op schepen. S. 289 . .. . .. .. . .... ·. 

Onderwijs. (Larier) Koninklijk besluit. Een school voor meer-uit-gebreid- lager
onderwijs, als bedoeld in het vierde lid van art. 2bis der wet van 1878, kan niet 
worden aangemerkt als een school in d en zin der Lager-onderwijswet l!l20, 
zoodat ook op haar niet a rt. 72 dezer wP-t kan worden toegepast. . . . . . . 

- Koninklijk besluit. De wet maakt voor de toepas~ing van art. 101 negende lid, 
der Lager-onderwijswet 1920 geen onderscheid, tusschen de daar bedoelde open
bare scholen, die vóór en die na den aanvang van het kalenderjaar geopend zijn. 
- Gedep. Staten, in beroep over de toepassing van dit ar tikel oordeelende, 
moeten zich in hunne uitspraak bepalen tot die scholen, met betrekking waartoe 
het erboep is ingesteld. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Militaire Zaken. Besluit, betrnffende de verboden kringen van het fort aan den 
Hoek van H olland. S. 290 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -

Onderwij.s. (M i:ddell>aar) 1°. instelling van een Akte van Bekwaamheid voor onder
w~js inHandelsterminologie enHandeiscorrespondentie in vreemde talen; 2°. vast
stelling van een R eglement en een Programma van het examen voor die akte. 
s. 291. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Warenwet. Besluit tot wijziging van het Melkbesluit. (Staatsblad 1925, n°. 256). 
s. 292 .... . .. .............. .... ...... . 

Sterke drank. Be,luit tot vernietiging van het besluit van Ged. Staten van Utrecht 
van 29 December 1925, l • afd . n°. 3699/2353, waarbij is gewijzigd de akte van 
de aan de sociëteit "de Vere_eniging" tP Utrecht verleende vergunning voor den 
verkoop van sterken drank m het klem. S. 293. . . . . . . . . . . . . . 

Haaen van B eroep. Besluit, houdende bepalingen betr effend e ambtskringen van 
raden van beroep voor de directe belastingen. S. 294. . . . . . . . . . . 

Water.schappen. Rondschrijven van den Minister , an Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw aan Heeren Ged. Staten der onderscheidene provinciën, betreffende 
toezending belastingbiljetten voor Staats onroerende goederen. . . . . . . . 

Scheepvaart. Besluit tot intrekking van het K. B. van 19 November 1917, S. 647, 
tot het vaststellen van een verbod van nnchtvaart en va.n na.dere bepalingen op 
het voeren van seinlichten. S. 295. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Veewet . K oninklijk besluit.. houdende wijziging van het K. B. van 6 Juni 1922, 
tot uitvoering van artikel 74 der Veewet. . . . . . . . . . . . . . . . . 

z i:ekten. (Be.smettelijlre) Besluit waarbij de wet van 4 December 1872, S. 134, 
houdende voorzieningen tegen besmettelijke ziekten, zooals die later is gewij
zigd, met uitzondering van de artikelen 11, 16, 20, 22 en 24 van t.oepassing 
wordt ~erkla9:r~ op meJ?.ingitis cerebrospinalis epidemica. encephalitis lethargica 
en pol10myeht 1s a.ntenor acnta. S. 296 . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tra,:taten. Besluit, bepalende de bekendmaking in bet Staatsblad van de over
eenkomst tusschen de Nederlandsehe en de Britsche Rijkstelegraaf-administraties 
van 13/27 April 1926, ter vervanging van de OYereenkomsten van 13 Februari/13 
Maart 1899, S. 1899, n°. 109, van 24/30 Mei 1905, S. 1905, n°. 259 en van 8 De
cember 1920/18 J anuari 1921, S. 1921 , n°. 939, tot, regeling van het t,elegraaf
verkeer tusschen Nederland eenerzijds en Groot-Britannié', Noord-Ierland, cle 
Kanaal-Eilanden en het eiland :Man anderzijds, langs de recbtstreeksche onder
zeesche kabels. S. 297. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in het Staatsblad van de tusschen den 
Nederlandschen gezant te Londen en den staatssecretaris voor de Buitenlandsche 
Zaken van Zijne Britsche Majesteit gewisselde nota's van 12 Juli 1925, tot ver
lenging van den duur van het op 15 F ebruari 1905 tusschen Nederland en Groot
Britannië gesloten a rbitrageverdrag (Staatsblad 1926, n°. 223). S. 298. . . . 

Gemeentebe.sturen. Besluit tot verniet iging van het besluit van den R aad der ge
meente Sas van Gent van 23 Januari 1926, tot wijziging van het r eglement. van 
a lgemeene politie in die gemeente, vastgesteld 14 Juli 1903 en gewijzigd 10 Maart 
l!HO, 11 November 1916 26 Maa.rt 1919 en 29 Augustus 1919. S. 299 . ... 
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Onderwijs. (Hooger) Besluit tot hern ieuwde aanwijzing overeenkomstig artikel 157 

der hooger-onderwijswet van: 1°. het 's-Gravenhaagscb Christelijk gymnasium 
te 's-Gravenhage; 20. de afdeeling gymnasium van het Christelijk lyceum te 
Hilversum; 3°. de afdeeling gymnasium van het lyceum te Bussum; 4°. de af
deeling gymnasium van het, Christelijk lyceum te Zutphen; 5°. de afdeeling 
gymnasium van het Kennemer lyceum te Bloem.endaal ; 6°. de afdeeling gym
nasium van het St. Thomas-college te Venlo. S. 300. . . . . . . . . . . . 551 

- Besluit tot aanwijzing overeenkomstig artikel 170 der hoogeronderwijswet van 
de Nederlandsche Evangelische Vereeniging a ls bevoegd om bij de faculteit der . 
!l;odgeleerdheid aan de Rijksuniversitl'it te Groningen een bijzonderen leerstoel 
te vestigen. S. 301. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552 

Onderwijs. (Lar1er) Koninklijk besluit.. Daar ingl'volge art. X der Wet van 
30 ,Tuni 1924, S. 319, deze wet op 1 Juli 1924 in werking is getreden en van terug
werkende kracht in die wet geen sprake is, kan op een vergoeding, bedoeld in h e+, 
eerste lid van art. 101 der Lager-onderwijswet 1920, over het jaar 1!)23, art. VII 
van eerstgenoemde wet niet worden toegepast. . . . . . . . . . . . . . . 552 

Landbouw. Besluit, houdende bepalingen tot bestrijding van het ~eelziek der 
hyacinthen (Pseudomonas hyacinthi) . S. 302. . . . . . . . . . . . . . . 553 

Onr!er1i-ij.s. (La,er) Besluit tot vernietiging van het besluit van Ged. Staten van 
Utrecbt , dd. 3 November 1925, 3° Afdeeling 11°. 2789/2103, houdende vast
stelling van de vergoeding overeenkomstig ar tikel 101 der Lager-onderwijswet 
1920, over het jaar 1923 door de gemeente Soest u,t te keeren itan het Bestuur der 
Vereeniging .,Scholen met den Bijbel" aldaar, t en behoeve van zijne scholi>n in de 
Spoorstraat en in de Sohoolstraat te Soest. S 303. . . . . . . . . . . . . 554 

- Besluit tot vernietiging van het besluit van Ged. Staten van Utrecht dd. 3 No
vember 1925, 3 ' afdeeling n°. 2528.,2102, houdende vaststelling van de vergoeding 
overeenkomstig artikel 101 der Lager-onderwüswet 1920, over het jaar 1923 door 
de gemeente So~st uit te keeren aan het R.-K. Kerkbestuur der Parochie van de 
H. H. Apostelen Petrus en Paulus aldaar ten behoeve van zijne scholen, aan de 
Mariastraat 1, aan rle Steenhoffstraat 26 en aan de Steenhoffstraat 48 te Soest. 
s. 304. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 558 

Curaçao. Besluit tot nadere wijziging van de bepalingen ter uitvoering van de 
Nederlandsch-Indische, Surinaamsche en Curaçaosche Comptabliteitswetten, 
voor zooveei de ontvangsten en uitgaven in Nederland betreft S. 1918 n°. 520 
en 1921 n°. 45, junctis 1920 n° . 833, 1921 n°. 1162 en 1922 n°. 680). S. 305. . 562 

Indië. {Nederlandsch) Besluit tot nadere wijziging van de bepalingen ter uit
voering van de Nederlandsch-Tndische, Surinaamsche en Curaçaosche Comp
tabiliteitswetten, voor zooveel de ontvangsten en uitgaven in Nederland betreft 
S. 1918 no. 520 en 1921 n°. 45, junctis 1920 n°. 833, 1921 n°. 1162 en 1922 n°. 680). 
s. 305. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . 562 

Snrirw,me. Besluit tot nadere wijziging van de bepalingen ter uitvoering van de 
Nederlandsch-Indische, Surinaamsche en Curaçaosche Comptabiliteitswetten, voor 
zooveel de ontvangsten en uitgaven in Nederland betreft, S. 1918 n°. 520 en 
1921 n°. 45, junct,is 1920 n°. 833, 1921 n°. 1162 en 1922 n°. 680. S. 305. . . 562 

Gemeentebesturen. Besluit tot vernietiging van de besluiten van den Raad der 

gemeente Bunnik van 23 December 1925, nos. 
2
;·_

2 
en 

1
; 0 houdende onder

scheidenlijk eervol ontslag van den gemeente-architect, J. J. van Straalen en de 
benoeming in diens functie van H. van Overhagen. S. 306 . . . . . . . . . 564 

- Besluit, strekkende tot vernietiging van het besluit van den Raad der gemeente 
Rijssen van 17 Februari 1926, houdende een aanvulling van de Algemeene 
Politieverordening voor die gemeente met een artikel, 177a, luidende: ,,Het 
slachten of het doen slachten in een gebouw, dat eigendom is der gemeente, is 
verboden. - Ook al is de volgens de Hinderwet, vereischte vergunning aanwezig, 
is toch in een dergelijk gebouw, het ~lachten of het doen slachten verboden, tenzij 
de R aad het tegendeel besluit. - Ook is het slachten of het doen slachten ver
boden in het, zoogenaamd abattoir, tenzij de Raad besluit het als zoodanig te 
openen en in werking te stellen." S. 307. . . . . . . . . . . . . . . . 565 

Kadaster. Besluit tot, vaststelling van de rechten verschuldigd wegens de afgifte 
van uitt,reksels uit het scheepsregister en van op die uittreksels betrekking 
hebbende verklaringen. S. 308. . . . . .... . _ . . . . . . . . . . . 565 

8,:heP.p1;arirt. Besluit tot vaststelling van de rechten verschuldigd wegens de afgiite 
van uittreksels uit, het scheepsregister en van op die uittreksels betrekking heb
bende verklaringen. S. 308. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 565 

Onderwij8. (Middelbaar) Besluit ter vaststelling van de examengelden, bedoeld 
in artikel 81 der Middelbaar-Ovderwijswet, zooals dit is.gewijzigd bij de wet van 
30 Juli 1926 (Staatsblad n°, 245). S. 309. . . . . . . . . . . . . . . . 566 

Krankzinnigen en Idioten. Besluit, houdende aanwijzing van de Psychiatrisch
Neurologische Kliniek, Valeriusplein n°. 9 te Amsterdam, staande onder het 
bestuur van het Centraal bestuur der Vereeniging tot Christelijke Verzorging van 
Krankzinnigen in Nederland, als eene inrichting, die niet als gesticht voor krank
zinnigen wordt beschouwd, ook wanneer daarin meer dan twee krankzinnigen 
worden verpleegd. S. 310. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 566 



1926 
21 Aug. 

Bladz. 

24 Aug. 

25 Aug. 

26 Aug. 

26 Aug. 

27 Aug. 
28 Aug. 

28 Aug. 

30 Aug. 

1 Sept. 

Gemeenter·e8tH,ren. Besluit tot vernietiging van het besluit van den Raad der ge
meente Oud-Vossemeer, dd. 5 Mei 1926, wrLarhij in beroep aan P. Rage ontheffing 
is verleend van de verplichting tot aansluiting aan het buizennet voor de hem in 
eigendom toebehoorende en binnen 25 M. afstand van de buizen der drinkwater-
leiding gelegen woning, plaatselijk gemerkt wijk An°. 7. S. 311. ... . . . 

Onderwijs. / Hoor,er) Besluit tot aanwijzing, overeenkomstig artikel 170 der hooger
onderwijswet, van de Dr. A. H. de Ha rtog-Stichting, ~evestigd te Haarlem, als 
bevoe~d om bij de faculteit der go_dgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit te Utrecht 
een bJJzonderen leerstoel te vestigen. S. 312. . . . . . . . . . . . . . . . 

Kranhinnigen en Idioten. Besluit tot nadere wijziging van het K. B. van 31 Maart 
1894, S. 50, waarbij aan de "Vereeniging tot Christelijke 1,iefdadigheid", te 
Wagenborgen, gemeente TermuntE>n, vergunning is verleend aldaar een gesticht 
voor idioten op te richten. S. 313 .. : . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Raden v. Beroep i-oor de Directe Belastingen. Besluit, houdende bepalingen betref
fende ambtskringen van raden van beroep voor de directe belastingen. S. 314. 

Zegel. Besluit tot wijziging van de bepalingen ter uitvoering van de wet op het 
recht van zegel. S. 315. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Volksh"isvestiny. Besluit tot wijziging van artikel 11 van het Woningbesluit . S. 316. 
Scheepvaart. Besluit tot vaststelling van een R eglement ter voorkoming van aan

varing of aandrijving op openbare wateren in het Rijk, die voor de scheepvaart 
open staan. S. 317 ............... . .. . . . ...... . 

Krankzinni~en en ld·iolen. Besluit, houdende aanwijzing van de Ramaer-kliniek, 
te 's-Gravenhage, als eene inrichting, die niet als krankzinnigengesticht wordt be
schouwd, ook wanneer daarin meer dan twee krankzinnigen worden verpleegd. 
s. 318 . ..... .... .. . . ..... . . .. . ... . .. .. . 

Telegrafen en Telefonen. Besluit houdende intrekking van het bestaande en vast
stelling van een nieuw reglement voor den dienst der Rijkstelegraaf. S. 319. 

1 Sept. 

Scheepvaart. Besluit tot wijziging van het K. B. van 2.8 December 1925, S. 518, 
houdende wijziging en aanvulling van de voorschriften betrekkelijk de scheeps
boekhouding. S. 320. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 Sept. · Vervoer. Openbare ·middelen van Besluit ter bekendmaking van den tekst der wet 
van 23 April 1880, S. 67, betreffende de openbare middelen van vervoer, met 
uitzondering der spoorwegdiensten, zooals deze het laut~t is gew~zigd bij de wet 
van 30 Juli 1926 (Staatsblad n°. 250). S. 321. . . . . . . . . . . . . . . 

Armwezen. Besluit tot nadere wijziging van ,het K. B. van 18 Juli 1912, S. 264, tot 
uitvoering van de a rtt. 13, 16, 23, 48, 49, 50 en 56 der Armenwet. S. 322. . . 
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3 Sept. 

4 Sept. 

4 Sept. 

4 Sept. 

5 Sept. 

6 Sept. 

6 Sept. 

7 Sept. 

7 Sept. 

7 Sept. 

9 Sept. 

11 Sept. 

11 Sept. 

13 Sept. 

13 Sept. 

I N HO UD. 
Bladz. 

Gemeentebesturen. Koninklijk Besluit. Gemeentelijke inkomstenbelasting. -
Hoofdverblijf van een aan boord wonend binnenschipper. - De Kroon beslist 
dat ten aanzien van een schipper die met zijn schip geregeld de Nederlandsche 
waterwegen bevaart, onder al de gemeenten binnen het Rijk, waar hij, hoe 
zelden ook of voor hoe kort verblijft, eene gemeente moet zijn aan te wijzen 
die te beschouwen is als gemeente van hoofdverblijf in den zin van art. 244a 
der Gemeentewet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Strafrecht en Strafvordering. Besluit tot uitvoering van artikel 497 van het 
Wetboek van Strafvordering. S. 323. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Koophandel. ( Wetboek van ) Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwer
kingtreding der wet van 22 December 1924, (Staatsblad n°. 573) (zeerecht). 
s. 324 . __ .. .. . . .. . . .......... . ...... . . 

R echten van in-, uit- en doorvoer. Besluit, houdende aanwijzing van Gorinchem 
en R oosendaal als losplaats van goederen, ingevoerd langs riyieren en kanalen. 
s. 325 ........... .. ................. . . 

Armwezen. Koninklijk Besluit. Verloskundige armenpraktijk. Toepassing artt. 
34 en 35 der Armenwet. De vraag of de verloskundige armenpraktijk zal wo1·
den opgedragen aan een geneeskundige dan wel aan een vroedvrouw is aan het 
oordeel van den gemeenteraad overgelaten. Art. 35 geeft den geneeskundigen 
Inspecteur van de volksgezondheid niet de bevoegdheid tegen de hierbedoelde 
beslissing van den Raad bij Ged. Staten bezwaren in te brengen. . . . . . 

Recognitie. Rondschrijven van den Minister van Waterstaat aan de Commis, 
sarissen in de verschlllep.de provinciën, betreffende gebruik Rijkseigendommen 
(cire. n°. 3/1924) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Wegen. Rondschrijven van den Minister van Waterstaat aan de Commissarissen 
in de verschillende provinciën, betreffende gebruik Rijkseigendommen (cire. 
n°. 3/1924). . . . . . . . . • • • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Krankzinnigen: en Idioten. Besluit, houdende nadere wijziging van het K . B. 
van 7 Mei 1888, S. 83, tot bepaling van het maximum der verpleegden en het 
minimum der geneeskundigen in het krankzinnigengesticht te Zutphen. S. 326. 

Tractaten. Besluit, bepalende de bekendmaking in het Staatsblad van de ont
werp-verdragen, betreffende: 1°. de schadeloosstelling voor ongevallen in den 
landbouw ; en 2°. het recht van vereeniging en vergadering van landarbeiders, 
aangenomen in de in 1921 te Genève gehouden derde zitting der Algemeene 
Conferentie van de vertegenwoordigers der Leden van de Internationale Orga
nisatie van den Arbeid van den Volkenbond (Stbl. 1926, nos. 188 en 189). S. 327. 

Gemeentebesturen. Koninklijk Besluit. Appellant, raadslid, heeft van den direc
teur der gemeente-gasfabriek aanvaard de opdracht tot het construeeren van 
een met gas te verwarmen broodoven ; hij heeft hem toebehoorende materialen 
t er constructie van den oven verwerkt ; de oven is, zij het niet geheel voltooid, 
door personeel der gasfabriek uit appellant's werkplaats naar het t errein der 
gasfabriek gebracht; aan appellant is, nadat deze een rekening voor de gas
fabriek had ingezonden, een vergoeding in den vorm van eene afschrijving op 
zijn rekening bij de fabriek toegekend. Op grond van een en ander moet worden 
aangenomen, dat hier heeft plaats gehad eene levering ten behoeve der gemeente. 

Onderwijs. (Lager) Koninklijk Besluit. Appellant, t evoren overeenkomstig art. 
27 2• lid hoofd van een school voor u. 1. o. èn van een school voor gewoon 1. o., 
genoot als zoodanig slechts één jaarwedde. In verband hiermede moeten beide 
functies als één betrekking worden beschouwd. Terecht is het door hem na de 
OJ?heffing dier betrekking genoten wachtgeld verminderd met de inkomsten 
mt de betrekking van hoofd der afzonderlijke o. 1. school, die hij na bedoelde 
opheffing is gaan bekleeden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •• 

Vleesch en Vleeschwaren. Besluit houdend e vaststelling van den datum, waarop 
Ons besluit van 10 Juli 1926, S. 233, in werking zal treden. S. 328 .... 

Tractaten. Besluit, bepalende de bekendmaking in het Staatsblad van het op 
8 Juni 1925 t e 's-Gravenhage t usschen Nederland en Siam gesloten verdrag 
van vriendschap, handel en scheepvaart, alsmede van de daarbij behoorende 
protocollen en nota's (Stbl. 1926, n°. 254). S. 329. . . . . . . . . . . . 

Armwezen. Besluit tot beslissing van het geschil over de woonplaats van de 
armlastige krankzinnige D. Thomas, Weduwe Oostdam. S. 330 .. . .. . 

Raad van Arbeid. Besluit tot vernietiging van het besluit van den Raad van 
Arbeid te Eindhoven van 17 l\faart_ 1926, n°. 56, waarbij een salarisregeling 
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13 Sept. 

14 l::,ept. 

15 Sept. 

15 Sept. 

15 Sept. 

16 Sept. 

16 Sept. 

16 Sept. 

17 Sept. 

17 Sept. 

17 Sept. 

17 Sept. 

18 Sept. 

18 Sept. 

Bladz. 
wordt vastgesteld voor den in functie zijnden Inspecteur l ste klasse bij dien 
Raad S. 331 ............ . ....... .. ....... . 625 

Onderwijs. (Lager) Koninklijk Besluit. De gemeenteraad is niet verplicht steun 
als bedoeld in a rt. 13 te verlccncn, wa1mee1· het motief voor de ouders om hun 
kinderen een school va.n een bepaald e richti.ng te doen bezoeken, niet is de 
wensch om hen onderwijs van die richting te doen genieten, doch, als in casu, 
is gelegen in de persoonlijke verhouding van den vader tot een onderwijzer. 

Scheepvaart. Besluit tot wijziging van het bijzonder reglement van politie voor 
het kanaal door Walcheren, vastgesteld bij K. B. van 23 Mei 1892, S. 116, 
gewijzigd bij K. B. van I December 1897, S. 217 en 20 Augustus 1910 (Stbl. 
n°. 265). S. 332. . . . . . . . . . . . . . . - • • • • · · · · · · · · 

Gemeentebesturen. Koninklijk Besluit. Appellant, raadslid, heeft kousen geleverd 
ten behoeve van leerlingen van een bijzondere school, nadat de Raad $elden 
beschikbaar bad gesteld voor verstrekking van gemeentewege van voeding en 
kleeding o.a. aan leerlingen van-bedoelde school; leveringen als de onderhavige 
plachten te geschieden voor rekening van de gemeente; appellant heeft eene 
ten name van de gemeente gestelde rekening ter secretarie ingeleverd. Onder 
deze omstandigheden, en nu niet aannemelijk is gemaakt dat het in het voor
nemen lag de kosten van aankoop der kousen te kwijten uit andere dan ge
meentegelden moet de levering worden geacht t e zijn geschied t en behoeve van 
de gemeente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Volkshuisvesting. K oni.nklijk Besluit. Als "belanghebbenden in den zin van 
art. 31 3° lid kunnen slechts worden beschouwd zij, die eigenaren zijn van of 
wel een zakelijk of ander recht kunnen doen gelden op terreinen, die door het 
uitbreidingsplan getroffen worden. - H et goedkeuringsbesluit van Ged. Staten 
wordt vernietigd voorzoover de goedkeuring betreft een terrein, dat door een 
geprojecteerden weg in twee moeilijk te verkavelen wigvormige deelen wordt 
gesplitst welke, zoo niet onverkoopbaar, dan toch zeker minderwaardig bouw
terrein opleveren, zoodat, mede in verband met art. 5 2° lid, appellants eigen-
dom aanmerkelijk in waarde zal verminderen, t erwijl het weggedeelte over dat 
terrein zonder overwegend bezwaar i.n de naaste toekomst kan worden gemist. 

Onderwijs. (Lager) Koninklijk Besluit. Vervolgcursussen welke naar hun aard 
tot het !ager onderwijs behooren, maar die niet voldoen aan de bepalingen der 
wet, mogen niet uit de gemeentekas worden bekostigd en mogen voor zoover 
het bijzondere cursussen zijn daaruit niet worden gesubsidieerd. . . . . . . 

Posterijen en Giro. Besluit houdende wijziging van het Postbesluit 1925, S. 396, 
het Pakketpostbesluit 1919, S. 574, het Internationaal Postbesluit 1925, S. 394 
en het Girobesluit 1924 (Stbl. n°. 451). S. 333. . . . . . . . . . . ... 

Onderwijs. (Lager) Koninklijk Besluit. Cursussen, waar onderwijs zal worden 
gegeven in verschillende vakken, waarvan eenige genoemd in art. 2, zijn te 
beschouwen als lager onderwijs in den zin der wet. Waar deze cursussen niet 
kunnen worden beschouwd als cursussen voor buitengewoon l. o., en evenmin 
voldoen aan de vereiscbten voor gewoon 1. o., vervolgonderwijs en u. 1. o. ge
steld, voorzoover het geheel of gedeeltelijk wordt bekostigd uit openbare kassen, 
mogen zij niet uit de gemeentekas worden bekostigd. . . . . . . . . . . . . 

- Koninklijk Besluit. Lager Onderwijswet. Vergoeding uit de gemeentekas 
ten behoeve van bijzondere lagere scholen wegens kosten van instandhouding. -
Een bijdrage in de kosten van ziekteverzekering van onderwijzers valt niet 
onder de uitgaven bedoeld onder b van art. 55 der wet. . . . . . . . . . . 

Belastingen. (Rijles Dir.) Besluit tot bekendmaking van den tekst der Wet op 
de Invordering van 's Rijks Directe Belastingen van 22 Mei 1845, S. 22) zooals zij 
gij latere wetten is gewijzigd en aangevuld. S. 334 . . . . . . . . . . . . 

Gemeentebesturen. Koninklijk Besluit. Als woonforens kan niet beschouwd 
worden iemand wiens twee kinderen in een gemeente tegen betaling kost en 
inwoning hebben genoten ten huize van iemand die over de kamers, bij die 
kinderen in gebruik, de beschikking niet bad verloren . . . . . . . . . . . 

- Koninklijk Besluit. Indien de directeur eener naamlooze vennootschap ge
ruimen tijd voor zaken der vennootschap in Indië verblijft, is het kantoor der 
vennootschap gedurende dien tijd niet bestemd tot persoonlijke uitoefening van 
zijn beroep en is bij dus uit dien hoofde ~een werkforens . . . . . . . . . 

- Rondschrijven van den Minister van B=enlandscbe Zaken en Landbouw 
aan Heeren Ged. Staten der onderscheidene provinciën, betreffende plaatse
lijke belastingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Onderwijs. (Lager) Besluit tot schorsing tot 1 April 1927 van het besluit van 
Burgemeester en Wethouders van Amsterdam, van 18 Augustus 1926, n°. 955, 
Afdeeling 0, waarbij aan Mejuffrouw P. J. Wanders, onderwijzeres bij het 
openbaar lager onderwijs in die gemeente, voor het tijdvak van 18 Juli tot en 
met 30 September 1926, onder inhouding van de helft harer jaarwedde, eene 
verlenging van het haar toege½end verlof wegens ziekte is verleend. S. 335. 

- Beslmt tot ongegrondverklarmg van het beroep van het gemeentebestuur 
van 's-Gravenhage tegen het besluit van Ged. Staten van Zuidholland van 
18 Mei 1926, n°. 47, betreffende de vaststelling van de vergoeding, bedoeld in 
het tweede lid van art. 101 der Lageronderwijswet 1920, over 1923 ten behoeve 
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l8 Sept. 

18 Sept. 

24 Sept. 

24 Sept. 

24 Sept . 

24 Sept. 

24 Sept. 

25 Sept. 

27 Sept. 

27 Sept. 

28 Sept. 

29 Sept. 

30 Sept. 

30 Sept. 

30 Sept. 

Bladz. 
van de bijzondere lagere school voor gewoon lager onderwijs, Scheldestraat 149 
t e 's-Gra.venhage. S. 36. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 639 

Arbeidswet. Besluit tot nader wijziging van het Werktijdenbesluit voor fabrie
ken of werkplaatsen 1923, S. 442, laatstelijk gewijzigd bij het K. B. van 4 Maart 
1926 (Stbl. n°. 38). S. 337. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 

Dit•idend- en Tantiè.niebela,iting. Koninklijk Besluit. Dividend- en tantièmebe
lasting. - Toepassing van art. 14 der wet op de dividend- en tantièmebelasting; 
gemeente van aanslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Gemeentebe,ituren. Besluit t ot verlenging van de schorsing van het besluit van 
den Raad der gemeente Borgen op Zoom van 25 Februari 1926, strekkende tot : 
1°. intrekking van zijn besluit van 13 November 1925 waarbij A. J. de Groot 
met ingang van ] Maart 1926 werd ontslagen a'.s directeur en leeraar aan de 
<>cmeente-muziekschool , en 2°. schorsing van A. J. de Groot voornoemd, als 
directeur en leeraar aan de gemeente-muziekschool voor den duur van een 
maand. S. 338. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Warenwet. Besluit tot t.oepassing van de a rtt. 14 en 15 der Warenwet- (Stbl. 
1919 n°. 581) op oliën en vetten. S. 339. . . . . . . . . . . . . . . . . 

'l'ractaten . Beslmt, bepalende de bekendmaking in het Staatsbhtd van de tus
schen den Nederlandschen Gezant t e Constantinopel en den Turkschen Minister 
van Buitenlandsche Zaken op 11 Augustus 1926. te Angora gewisselde nota's 
tot verlenging van de voorloopige regeling der handelsbetrekkingen van 11 
Februari 1926 (Stbl. 1926, n°. 288). S. 340. . . . . . . . ....... . 

Onderwijs (Lager) K oninklijk Besluit. H et door den Raad voor afwijzing der 
aanvrage om beschikbaarst elling van gelden voor stichting van een bijzondere 
school gebezigd argument, dat eenige kibderen op het tijdstip van indiening 
der aanvrage den leeftijd van 5 ½ jaar nog niet hadden bereikt, kan niet gelden, 
wanneer t en aanzien va.n deze kinderen redelijkerwijze mocht worden verwacht, 
dat zij bij opening der school den vereischten leeftijd tot toelating zouden hebben. 

Ge,neentebesturen . K oninklijk Besluit. E en raadsbesluit tot het aangaan van 
een overeenkomst met het bestuut eener andere gemeente omtrent toelating 
vm1 kinderen uit de eerst e gemeente op de openbare lagere school der tweede 
gemeente, omtrent welke overeenkomst de Raad der tweede gemeente zich niet 
heeft uitgesproken, is niet een gemeenschappelijke regeling als bedoeld in art. 
121 der Gemeentewet. E en zoodanigc regelmg kan eerst worden geacht t e zijn 
totst,indgekomen, wanneer de betrokken gemeentebesturen, zij het ook bij afzon
derlijk genomen besluiten, omtrent de t e treffen regeling tot overeensti'lmming 
zijn gekomen. E en ra adsbesluit als bovenbedoeld is dus niet krachten~ art. 19 
L. 0. wet j0 art. 121 Gemeentewet aan de goedkeuring van Geel . Staten onder-
worpen . . . . . . - . . . . . . . • • • • • •. · · · · · · · · · · · · 

llegrootingen en Rekeningen . Besluit, houdende aanwijzing van overschott,en op 
de begroeting van uitgaven van de Posterijen, de 'lelegrafie en Telefonie voor 
het dienstjaar 1925, welke worden toegevoegd aan de begroeting van uitgaven 
voor het dienstjaar 1926. S. 341 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

'l'ractaten. Besluit, bepalende de bekendmaking in het Staatsblad van het op 
18 Mei 1925 te Bern tusschen Nederland en Zwitserland gesloten voorloopig 
luchtvaartverdrag, alsmede van het daarbij behoorend slot-protocol (Stbl. 1926, 
n°. 146). S. 342 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in het Staatsblad van de tusschen den 
Nederlandschen Gezant t e Lissabon en den Portugeeschen Minister van Buiten
landsche Zaken gewisselde nota's d.d. 5 Augustus 1926, tot verlenging van de 
voorloopige handelsschikking van 27 Augustus 1924 (Stbl. 1924, ;n°. 547). S. 343. 

Scheepvaart. Besluit t ot bekrachtiging van wijzigingen van het Rijnvaartpolit ie
reglement voor den Rijn met inbegrip van de Waal en de Lek, zulks met mtrek
king van het K. B. van 28 Juli 1926 (Stbl. n°. 236). S. 344 . . . .... 

Gemeentebesturen. Beschikking van den Hoogen Raad. De Raad van Beroep 
acht het "Staatsbedrijf der artillerieinrichtingen" t e Delft niet belastingplichtig, 
omdat met dit bedrtif noch direct winst wordt beoogd, noch indirect in dien zin dat 
het Rijk daardoor zich het materiaal goedkooper zou aanschaffen. Men heeft 
dus niet te doen met een bedrijf in den zm der Gemeentewet. Vruchteloos wordt 
hiertegen in cassatie opgekomen. Wanneer t och zekere daadzaken verschillende 
feitelijke gevolgtrekkingen toelaten is het doen eener keuze tusschen deze eene 
zaak van waardeering en als zoodanig cene beslissing van feitelijken aard. Den 
cassatierechter staat het niet vrij te beslissen dat _de gedane keuze niet de meest 
gelukkige of de meest voor de hand liggende zou zijn . . . . . . . . . . . 

Warenwet. Besluit, tot toepassing van art. 15, lid 3, det Watenwet (Stbl. 1919, 
n°. 581), ten aanzien van den raad de r gemeente Amsterdam. S. 345 . . . 

Tractat~n. Besluit, bepalende de bekendmaking in het Staatsblad van het op 
21 November 1925 t e Stockholm tusschen Nederland en Zweden geslot,en voor-
loopig luchtvaartverdiag (Stbl. 1926, n°: 148). S. 346 ......... . 

Gemeentebesturen. Uittreksel uit het rondschrijven van den Minister van Binnen 
landschc Zaken en Landbouw aan Heeren Geel. Stat.en der onderrnheidene pro
vinciën, betreffende Gemeentefinanciën (Statistiek). (Vervolg op schrijven van 19 
Juli 1926, n°. 5110, afd. B.B.) . . . . . . . . . . . . .. , . . ... . . 
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192G 
1 Oot. 

1 Oot. 

1 Oot. 

4 Oot. 

4 Oot. 

4 Oct. 

5 Oct . 

5 Oct. 

6 Oct. 

6 Oct.. 

6 Oct. 

7 Oct. 

7 Oct. 

Bladz. 
Belastingen . (Rijks Dir.) Besluit houdende voor ,chriften ter voorkoming van 

dubbele belasting van winsten uit het scheepvaartbedrijf aansluitende a-an de 
desbetreffende bev.alingen voorkomende in de wetgeving van de Vereenigde 
Staten van Amerika . S. 347 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 658 

Tractaten. Besluit , bepalende de bekendmaking in het Staatsblad van het ver
drag tot aanvulling van het Nederlandsch-Duitsche verdrag van handel en 
scheepvaart van 31 De~ember 1851, met de daarbij b hoorende protocollen, 
en van het Nederlandsch-Du;tsche douane- en eredietverdrag, met de daarbij 
behoore11de bij lage en protocollen, welke heide verdragen op 26 November 1925 
t e Berlijn t 1rnschen Nederland en Duitschland zijn gesloten (Stbl. Hl26, n°. 268). 
s. 348 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 659 

Gemeentebesturen. Koninklijk Besluit. Al zijn raadsbesluiten tot belegging van 
kasgelden niet krachtens art. 194 aan de goedkeuring van Ged. Staten onder
worpen, zoo staat dit toch niet in den weg aan -de bevoegdheid van Ge<i. Staten 
om bij het onderzoek der begrooting in beoordecling t e treden van het geheele 
financieele beleid van het gemeentebestuur, waar toe mede behoort de beslissing 
omtrent de soliditeit van de belegging der kasgelden. Waar naar het oordeel 
van Ged. Staten, door de Kroon l);edee ld, genoegzame zekerheid voor de beleg-
ging niet werd gegeven , hebben Ged. Sta.t en terecht aan de w:jj ziging der be
grooting hunne goedkeuring onthouden . . . . . . . . . . . . . . . . . . 659 

Krankzinnigen en I dioten. Besluit, houdende nadere wijziging van het K. B. 
van 10 April 1919, S. 163, waarbü aan Clemenoe Deslogo0 , als bestuurderesse 
van het te Schimmert aevestigde zedelijk lichaam "Dochteren der Wijsheid", 
vergunning is verleend h et gesticht, voor idioten to Drnten, tot de oprichting 
waarvan vergunning is verleend bij het K . R viin 17 Octobcr 1904, S. 236, in 
te richten tot een 11,es ticht voor zwakzinnigen (idiot en en im bt>cillen). S. 349. 660 

Belastingen . (Rijlrs Dir.) Rondschrijl'cn van den Minister vn n Binnenlandschc 
Zaken en Landbouw aan de Gemeentebesturen, betreffende uitvoering wet van 
v3:n 28 Juni 192(::, S. 227. (Ovortichrijd ing van in belastingwetten gestelde ter-
m1Jnen) . . . . . . . . . . . . . '. • • • • • • · · · · · · · · · · · · (i(i0 

Gemeentebest11ren. R ondschrijven van don Minister van :Bi11ncnlan<l schc Zaken 
en Landbouw aan de Gcmeentcbe~turen, betreffende uitvoering wet vo.n 28 Juni 
1926. S. 227. (Overschrijding van in belast ingwetten gestelde tcrmij1wnl . . 650 

Pos/.erijen en Giro. Beslui t, ter bekendmaking van den tekst van bct K. B. van 
31 December 1919, n°. 78, tot regeling van den clienst van het personeel van 
de P oster~jen, de Telegra fie en Telefonie, zooals dit laat tPlijk i gewijzigd bij 
K. B. van 10 Juli 1926, n°. 95. S. 350 . . . . . . . . . . . . . . . . . 6(i l 

Tel,efonen en T elegrafen . Besluit, t er bekendmaking van den t ekst van het K. B. 
van 31 December 1919, n°. 78, tot regeling van den d;enst van het personeel 
van de Posterijen , do Telegrafie en TelefoniP. zooals dit laatste ljjk is gewijzigd 

. bij K. B. van 10 Juli 1926, n°. 95. S. 350 . . . . . . . . . . . . . . . 6Gl 
Raden ran Arheid. Besluit tot vernietiging van het besluit van den R aad vnn 

Arbeid t o Dordrecht van 21 December 1925 tot vaststel ling van een reglement 
der verplichtingen en rechten voor de a mbtenaren en beambten. ondergeschikt 
aan dien R aad, voorzooveel het bepaalde in do artt. 25, tweede lid, onder h, 5:l, 
eerste en tweede lid , en 58, tweede lid, betreft. S. 350A. . . . . . . . . . ü64 

Onderwijs. (Lager) K oninkJjjk B"csluit. De aan een schoolbestuur krachtens 
a rt . 101 9• lid toe te kennen vergoeding behoort het bedrag der door het school
bestuur ter zake gemaa kt e ko ten niet te overschrijden . . . . . . . . . . 665 

- Beechikking van den Hoogen R"ad. - Schoolgeldheffing voor het lager onderwijs 
in de gemeente Voerendaal. - Volgens de artt. 2651, en 265d der gemeentewet, 
die ten deze toepasselij k zijn, moet het beroep in cassat:e ingest eld worden 
door den Burgemeester of een in de gemeente verordening aa ngewezen ambte-
naar. Niet-ontvankelijkverk laring van Burgemeester en Wethouders in hut1 
beroep. - Waar blijkens art. 2 der ten deze toepas elijkc gemeenteverordening 
het bedrng der school~eldheffing geheel afhankelijk is van den aanslag in de Rijk -
inkomstenk lasting, 1s a rt. 3, 3de lid wel in dien zin t e ver taan, dat onder 
vermindering van den aanslag ook is begrepen het geval, dat een aanslag ver
minderd wordt t en gevolge van een plaats gegrepen hebbende ontheffing en 
niet alleen wanneer men t e doen heeft met een verandering, die het gevolg is 
van reclame of beroep. Echter moet de aa11Slag in de Rijksinkomstenb lasting 
steeds grondslag der heffing va.n het schoolgeld blijven. - Terecht heeft de 
Raad van Beroep, nu /lan belanghebbende ontheffing van zijn aanslag in de 
Rijksinkomstenbelasting over 1/3 van dien aanslag was verleend, den aanslag in 
de schoolgeldheffing ook met 1/3 verminderd . (Implicite is de onj uistheid van 
het cassatiemiddel van B. Pil W ., dus evenzeer aangenomen, als dit uitd ruk
kelijk is geschied met d"t van belanghebbende). . . . . . . . . . . . . . 66G 

Pensioenen rn Wachl f!el.den. Besluit tot wijziging en aanvulling van het K. B. 
van den llden Juli 1922, S. 444, tot vaststelling van een algemeenen maatregel 
van bestuur, bedoeld in a rt. 181 der P ensioenwet 1922, ( tbl. 11°. 240). S. 351. 667 

OnderwUs. (Lager) K oninklijk Besluit. Het achtste lid van art. 101 opent niet 
de gelegenheid om de vergoeding, bedoeld in het eerste lid, te verminderen met 
het bedrag, dat over een der voorafgaande jaren door een beweerde onjuiste 
berekening te veel aan vergoeding zou zijn toegekend . . . . . . . 671 



1926 
ï Oct. 

7 Oct. 

7 Oct. 

9, Oct. 

I l Oct. 

11 Oct. 

11 Oot. 

11 Oct. 

11 Oct. 

11 Oct. 

12 Oot. 

12 Oot. 

12 Oot. 

13 Oot. 

13 Oct. 

Bladz. 
Pensioenen en IVachtgeJJen. Koninklijk Besluit. Het niet-verhalen van penRioens

bijdragen door cene gemeente op hare ambtenaren, is aan te merken als eenc 
beslissing, in art. LXXXVIH der wet van 28 Mei 1925, S. 216, bedoeld. -
Wijziging dezer beslissing harl krachtens laatstgemelde wetsbepaling du~ vóór 
1 September 1925 behooren te geschieden . . . . . . . . . . . . . . . . 

Boter en J',fargarine . Beschikking van den Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw tot wijziging van de beschikking van 29 Juli 1902 houdende 
uitvoering van de Boterwet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Armwezen. Beschikking van den Hoogen Raad. De beslissing van het Arm
bestuur, dat aan een behoeftige, als bedoeld in ar t. 28, ond,irsteunin,!l zal worden 
verschaft, is weliswaar onaantastbaar, doch rlit neemt niet weg, d1tt, indien 
het Armbestuur voor de onderhoudskosten verhaa.J zoekt op hem, die ingevolge 
de wet tot des onderst.eunden onderhoud gehouden zijn, dit Bestuur hij ont
kentenis zal hebben te bewijzen, dat alle vereischt.en, door de wet voor de be
weer~e gi:h~~denheid _tot <mderhoud gesteld, dus o. m. het vereischte van "be
hoeftig ZJJn , aanwez1i;: ZIJll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Pen.qioenen en Wachtgelden. Rondschr ijven van den Minister v11,n Fina,nciën aan 
de Commissarissen der Koningin in de verschill ende provinciPn, nopens ve.
zamelatt-estatit'n, betreffende het iri leven zijn van gepenaionneerden . . . . 

Scheep,;aart. Besluit tot nadere wijziging van twee reglementen voor de scheep
vaart ter beveiliging van beweegbare spoorwegbruggen. S. 352 . . . . . . 

Spoor- en TramwP,f}en. Besluit tot aanvulling van het Algemeen Reglement Dienst 
Locaalspoorwegen . S. 353 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tractaten. Besluit, bepalende de bekendmaking in het Staatsblad van de op 25 
J anuari 1924 te Parijs gcRloten i11ternation1tle overeenkomst, betreffende de 
oprichting te Parijs van een internationaal bureau voor besmettelijke veeziekten 
{Stbl. 1926, n°. 226). S. 354 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 

Onderwijs. (Lager) Koninklijk Beslu it. Voor de toepassing van den slotzin van 
art. 13, eerste lid, der La,ger-onderwijswet 1920 is het onverschillig, welke bij
zondere omstandigheden de ouders er toe hebben geleid, hunne kinderen vóór 
de aanvrage der daar bedoelde tegemoetkoming op eene binnen de gemeente 
gevestigde school te plaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Pensioenen en W ach/,gi/,den. Koninklijk Besluit. Onder "termijnen" in art. 
LXXXVIII der wet van 28 Mei 1925, S. 216, zijn te verstaan die, genoemd in 
art. 136, l ste lid der pensioenwet 1922. - Nu het verzoek om inkoop van pen
sioen op 20 Nov. 1922 is ingekomen, zijn vóór 1 Juli 1925 reeds drie termijnen 
verva!len (31 Dcc. 1922, 31 Dec. 1923 en 31 Dec. 1924), ten aanzien waarvan 
geen ruim~r verha1tl, a ls in art. LXXXVJll der wet van 28 Mei 1925, S. 216, 
Ledoeld, kan worden toegepast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vleeschkeuringswet . Arrest van den Hoogen Raad. Zoowel in het eerste als in 
het derde lid van art. 6a der Vleewschkeuringswet moet onder het woord "per
ceel" mede worden begrepen een bij eeP woning behoorend erf. - Indien op 
zoodanig erf in eene gemeente, waarvoor de in art. 6a bedoelde ontheffing is 
verleend, op een varken de z.g.n. huisslachting wordt toegepast, is dus het var-
ken niet [tan keuring onderworpen, zijn krachtens art. 15a van het K. B. van 
5 Jnni 1920, S. 285, tenzij een gemeentelijke Verordening die bepalingen geheel 
of ten deele toepasselijk verklaart,, daa rbij ook niet van toepaesing de bepa
lingen van § 3 van dat K. B., betreffende de wijze waarop slachtdieren mogen 
worden geslacht en mogen derhalve tij die slachting de kopslag en <'I e neksteek 
worden toegepast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tractaten. Besluit, bepalende de bekendmaking in het Staatsblad van de ver
k laring op 2 September 1926 door Harer Majesteit's Gezant te Bern op het 
Secretariaat van den Volkenbond afgelegd, betreffende de hernieuwde aan
vaarding van de verplichte rechtspraak overeenko nstig art-. 36, lid 2, van het 
Statuut van het Permanente Hof van Internationale Justitie. S. 355 . . . 

OnderwiJs. (Lager) Koninklijk Besluit. Lager Onderwijswet. Toepassing art. 13. 
Tegemoetko..ning in de kosten verbonden aan het bezoeken van een lagere school. 
- De bedoeling van den laatsten volzin van a rt. 13, l • lid is om te voorkomen 
dat voor kinderen die reeds op een school gaan, bij welker karakter de ouders 
zich hebben neergelegd, tegemoetkoming van gemeentewege zou worden ver
strekt in de kosten van vervoer naar een school van ander karakter . . . , 

- Koninklijk Besluit. De bevoegdheid van den gemeenteraad om, onder goed
keuring van Ged. Staten aan onderwijzers een belooning toe te kennen o. a. 
op grond van hunne aanwijzing tot plaatsvervanger van het hoofd der school , 
strekt zich niet uit tot hen, die in den zin van art. 41 1. o. -wet tijdelijk een aan 
een gemeenteschool ope11gevallen plaats van hoofd der school waarnemen, voor 
welke waarneming bezoldiging wordt genoten overeenkomstig de regelen, ge
steld bij algemeenen maatregel van bestuur, krachtens art. 30, tweede !ia der wet. 

Sterke drank. Besluit, strekkende tot vernietiging van het besluit van Burge
meester en Wethouders van IJsselmonde van 1 Mei 1924, waarbij aan M. E. 
Boel, weduwe van B. Andeweg, vergunning werd verleend voor den verkoop 
van sterken drank in het klein. S. 356. . . . . . . . . . . . . . 

Inkomstenbelasting. Besluit, houdende bepalingen betreffende de schattingscom
missiën en de commissiën van aanslag voor de inkomstenbelasting S 357. 
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13 Oct. 

14 Oct. 

15 Oct. 

15 Oet. 

15 Üüt. 

16 Oct. 

18 Oct. 

18 Oet. 

18 Oot. 

18 Oet. 

19 Oct. 

19 Oct. 

20 Oct. 

21 Oct. 

22 Oct. 

22 Oct. 

22 Oct. 

Bladz. 
Jachtwet. Rondschrijven van den Minister van l3inncnlandPche Zaken en Land

bouw aan Heeren Hoofden van plaatselijke politie, betreffende aanvragen 
jachtacten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

'vreemdelingen. Kennisgeving van den Mmister van Justit ie, betreffende ophef
fing Rijkspaspoortenkantoor, het verleenen van visa aan vreemdelingen door 
c0nsulaire a,mbten,i,ren en vergunningen tot langer verblijf door plaatselijke 
hoofden van politie te verleenen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Sterke drank. Besluit, houdende beschikking op het beroep, ingesteld door J. J. 
Paes, te Kerkrade, tegen het besluit van Ged. Staten vs,n Limburg van 23 April 
1926, 4° Afdecling, n°. 3836/4 W, waarbij zijn logementsvergunning voor den 
verkoop van sterken drank in het klein is ingetrokken. S. 358 . . . . . . 

Gemeenlebestiiren. Koninklijk Besluit. De directeur eener naamlooze vennoot
schap die het in een gemeente gelegen kantoor der vennootschap geregeld be
zoekt en aldaar verschillende directeurswerkzaamheden verricht, aan een voor 
hem bestemd schrijfbureau, is in die gemeente werkiorens. - Beteekenis ten 
deze van een con·tract tusschen vennootschap en directeur dat den laatsten 
beperkt in het aantal dagen waarop hij van het kantoor gebruik mag maken. 

T elegrafen en Telefonen. Missive van den Minister van Binnenlandsche Zaken 
aan de burgemeester , betreffende rêgeeringstelegrammen . . . . . . . . . 

Arbeid·. Besluit, houdende bekendmaking van den tekst van het Werktijden
besluit voor fabrieken of werkplaatsen 1923, zooals dit sedert is gewijzigd. S. 359. 

Indië. (Nederl.) Besluit tot bekendmaking van den tekst van het K . B. van 
30 Maart 1867, S. 19, höu.dende bepalingen ter uitvoering van de Indische 
Comptabiliteitswet (Stbl. 1925, n°. 328), voor zooveel de ontvangsten en uit
gaven in Nederland betreft. S. 360. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Gitraçao, Besluit tot bekendmaking van den tekst van het K. B. van 2 Fe
bruari 1911, S. 41, houdende bepalingen ter u:tvoering van de Surinaamsche 
en Curaçaosche Comptahi!itcitswet ten (Stbl. 1910 nos. 315 en 316), voor zoo
veel de ontvangsten en uitgaven in Nederland betreft. S. 361. . . . . . . 

SiirinamR-- Besluit tot bekendmaking van den tekst van het K. B. van 2 Fe
bruari 1911, S. 41, houdende bepalmgen ter uitvoering van de Surinaamsche 
en Curaçaosche Vomptahiliteitswetten (Stbl. 1910 nos. 315 en 316), voor zoo
veel de ontvangsten en uitgaven in Nederland betreft. S. 361 . . . . . . . 

Gemeentebestiiren. Arrest van den Hoogen Raad. Het verbod om een voor het 
openbaar verkeer openstaanden weg ten gebruike in te nemen zonder vergun-
mug van B. en W. betreft de openbare orde en ligt dus binnen de bevoegdheid 
van den Gemeenteraad. - De vraag, of dit voorschrift het gebruik van den 
weg meer dan wensehclijk bemoeilijkt, raakt de doelmatigheid der Verordening 
en staat niet ter beoordeeling van de Rechterlijke Macht. . . . . . . . . . 

Kadaster, Hypotheken en Scheepsbewijzen. Besluit tot wijziging van de K. B. van 
8 Augustus 1838, S. 27 en 30 Juli 1878, S. 104., betreffende regeling der hypo
thecaire boekhouding. S. 362 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Pensioenen en Wachtgelden. Centrale Raad van Beroep. Klager, die als hulp
besteller bij den P. en T . dienst op 30 Juni 1925 wegens opheffing van zjjn be
trekking is ontslagen, heeft zijn diensttijd van 11 Jan. 1918 tot l J uli 1922 
eerst na 30 Juni 1925 ingekocht. Aan dien inkoop, die laatstelijk bij de wet 
van 28 Mei 1925 S. 216 tot 1 Jan. 1926 was toegestaan, behooren dezelfde rechts
gevolgen te worden toegekend als aan die, welke vóór l Jan. 1923 hebben plaats 
gehad Op grond van art. 48, 2 der P. W. 1922, zooals het luidde vóór de daarin 
bij genoemde wet van 28 Mei 1925 S. 216 gebrachte wijzigmg, heeft klager dus 
aans~raak op pensioen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

lnvaliditeits- en Oiiderdomsverzekering. Besluit tot wijziging van het Koninklijk 
besluit van 13 Maart 1919, S. 107, tot uitvoering van art. 243 der Invaliditeits-
wet, zooals dat beslujt laatstelijk is gewijzigd bij K. B. van 13 Juni 1925 (Stbl. 
n°. 231). S. 363. . . . . . . . . . . . • • • • • • • · · · · · · · · · 

Gemeentebestiiren. Besluit tot intrekking van het K. B. van 24 September 1\:)26, 
S. 338, tot verlenging van de schorsing van het besluit van den Raad der ge
meente Bergen op Zoom van 25 Februari 1926, strekkende tot: 1°. intrekking 
van zijn besluit van 13 November 1925, waarbij A. J. de Groot met ingang van 
1 Maart 1926 werd ontslagen als directeur en leeraar aan de gemeente-muziek
school, en 2° schorsing van A. J. de Groot voprnoemd, als directeur en leeraar 
aan de gemeente-muziekschool voor den diuur van een maand. S. 364 . . . 

Landbouw. Besluit tot intrekking van het K . B. van 26 Juni 1926, S. 206, hou
dende bepalingen tot wering van de kersenvlieg bij in- en doorvoer van kersen. 
s. 365 ........... . . ... .. . ....... . . . .. . 

Onderwijs. (Hooger) Besluit tot aanwijzing overeenkomstig art. 157 der hooger
onderwijswet van het gymnasium "Mater Dei" der Religieuzen Ursulinen te 
Nijmegen. S. 366 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Onderwijs. (Lager) Koninklijk Besluit. Vaststelling der Rijksvergoeding, be
doeld in art. 97 1. o.-wet. - De omstandigheid, dat het ziekteverlof van het 
hoofd der school eindigde in de zomervacantie, brengt niet mede dat deze zijn 
werkzaamheden eerst zou hebben hervat op den dag, waarop de nieuwe cursus 
een aan vani:; nam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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23 Oct. 

25 Oct. 

27 Oct. 

27 Oct. 

28 Oct. 

28 Oct. 

28 Oct. 

29 Oct. 

29 Oct. 

1 Nov. 

Bladz. 
Pensioenen en Wachtgelden. Koninklijk Besluit. Een raadsbesluit, bepalend dat 

-met ingang van 1 Juli 1925 op den grondslag der gewijzigde Pensioenwet 1922 
of zooals deze mogelijk later zal worden gewjjzigd, ten behoeve van de ambtenaren 
en werklieden, die voorheen in dienstbetrekking zijn geweest van concessiona
rissen, bij de bepaling van het bedrag van het door hen te genieten pensioen 
de tijd, doorgebracht in de dienstbetrekkin& bij de concessionn,rissen, zal gelden als 
ware lhij doorgebracht in rechtstreekschen dienst der gemeente, is in strijd 
met de Pensioenwet 1922, daar het ten aanz,en van een zèkere groep gemeente
ambtenaren een van de artt. 56 e.v. afwijkende regeling behelst. . . . .. 

Jachtwet. Arrest van den Hoogen R aad. Spoorsneeuw is niet enkel een rechts
kundig begrip, maar is ook als de omschrijving van een daarbij aangeduiden 
feitelijken toestand aan te merken. - De rechter mag een opgave van beklaagde, 
inhoudende een ontkentenis van het telastegelegde, niet tot het bewijs daarvan 
doen medewerken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tractaten. Besluit, bepalende de bekendmaking in het Staatsblad van het" op 
4 November 1925 te 's-Gravenhage tusschen Nederland en Polen gesloten 
voorloopig luchtvaartverdrag (Stbl. 1926, n°. 147). S. 367. . . . . . .. 

Gemeentebeaturen. Beschikking van den Hoogen Raad_ Forensenbelasting te 
Amsterdam, - Competentfe van den Raad van Beroep- - Wanneer iemand 
krachtens art. 244a, 1, der gemeentewet in de inkomstenbelasting der gemeente 
Bloemendaal is aangeslagen - namelijk als inwoner der gemeente voor 3/3 
van zijn inkomen - en later wordt hij elders als werkforens aangeslagen, dan 
moet hij, zoo hij tegen dezen laatsten bezwaar heeft, zich volgens art. 265i 
der gemeentewet wenden tot de in dat artikel aangewezen administratieve 
autoriteit. De Raad van Beroep voor de directe belastingen is zijn bevoegdheid 
te buiten gegaan, voor zooverre hij de grief van belanghebbende, dat geen 
forensenaanslag mocht worden opgelegd, heeft onderzocht. De omstandigheid, dat 
niet tijdig overeenkomstig art. 265i tegen den aanslag in de gemeente van inwo
ning was gereclameerd, is hierbij irrelevant. . . . . . . . . . . . . . . . 

Indië. (Nederl-.) Besluit tot aanvulling en wijziging van de reglementen voor de 
Weduwen- en Weezenfondsen van Europeesche burgerlijke ambtenaren in 

Nederlapdsch-Indië. van Europeesche officieren van het Nederlandsch-Indische 
Leger en van Europeesche militairen beneden den rang van officier bij de Ko'
loniale troepen, zoomede tot aanvulling en wijziging van het reglement op het 
verleenen van pensioenen aan Europeesche locale ambtenaren in Nederlandsch
Indië en aan de weduwen en weezen dier ambtenaren en van de regelen voor 
het beheer enz. betreffende de pensioenfondsen voor de Indische landsdienaren. 
s. 368. . ....... . ..... ... . ..... . ... . . . 

Onderwijs. (Lager) Koninklijk Besluit. Waar een K. B. a ls bedoeld in art. 19 
tweede lid ontbreekt, en geen gemeenschappelijke regeling als bedoeld in het 
vierde lid is gemaakt, hebben Ged. Staten terecht goedkeuring onthouden aan 
een raadsbesluit tot opheffing der eenige in de gemeente bestaande openbare 
lagere school. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Koninklijk Besluit. Waar het l• lid van art. 75 voorschrijft dat het besluit 
binnen een week aan het schoolbestuur moet worden medegedeeld, moet 
daaronder in verband met lid 2 worden verstaan het met redenen omkleede 
besluit. Nu dit in casu niet is geschied, moet de gemeenteraad geacht worden, 
in verband met het 1 • lid van art. 76, tot medewerking aan den voorgenomen 
schoolbouw te hebben besloten met het eindigen van den termijn van drie 
maanden na den dag der aanvrage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Gemeentebesturen. Koninklijk Besluit. Ged. Staten mogen bij de beoordeeling 
van de gemeentebegrooting niet treden in een onderzoek naar de juistheid van 
een door den ,gemeenteraad genomen beslissing welke kracht van gewijsde 
heeft gekregen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Onderwijs. (Lager) Koninklijk Besluit. De Raad moet op eene aanvrage op 
grond van art. 72 beschikken binnen drie maandeµ na de indiening ; hieraan 
doet niet af, dat bij de indiening door het schoolbestuur niet is inachtgenomen 
het bepaalde in den eersten zin van het derde lid van art. 73 en de daar bedoelde 
opgave eerst later is gedaan. - Onder schoolmeubelen als bedoeld in art. 72 zijn 
mede begrepen gordijnen. Waar de aanschaffing dezer gordijnen de normale 
eischen, aan het geven van lager onderwijs te stellen, niet te buiten gaat, vindt 
de aanvrage steun in art. 72 ; hieraan doet niet af dat de nieuwe gordijnen 
zouden dienen ter vervanging van anderen . . . . . . . . . . · . . . . . . 

Koninklijk Besluit. Bij het verleenen van ongevraagd ontslag wegens over
tolligheid moet, gelet op de billijkheid ten opzichte van het onderwijzend per
soneel, in de eerste plaats voor ontslag in aanmerking komen eene onderwijzeres 
die gehuwd, niet-kostwinster is en de minste dienstjaren bij de school heeft, 
te meer, waar door dit ontslag de onderwijsbelangen geen gevaar loopen .. 
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